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KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr. Wb.
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2016 yang
dilaksanakan Tanggal 06
Agustus 2016 di UMN Al-Washliyah ini
mengakomodasi para sivitas akademika baik internal maupun eksternal
untuk menyampaikan hasil penelitian agar memperoleh feedback yang
membangun di dalam meningkatkan pemahaman penelitian dan pengabdian
masyarakat.
Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah terus
menstimulasi dan mengupayakan dosen dan mahasiswa untuk melakukan
penelitian yang dengan hasil penelitiannya dapat berpartisipasi
diberbagai kegiatan yang salah satunya di seminar nasional hasil
penelitian.
Secara khusus, kami mengucapkan penghargaan dan ungkapan
terima kasih sebesar-besarnya kepada Koordinator Kopertis Wilayah I.
B a p a k Prof. Dian Armanto, Ph,D. dan Penghargaan setinggi-tingginya
kami berikan kepada Bapak Rektor UMN Al-Washliyah Drs. H. Kondar
Siregar, M.A yang selalu tak henti menstimulus para dosen untuk giat
melakukan penelitian dan pengabdian pada Masyarakat. Ucapan
terimakasih juga kami haturkan kepada Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd. dan
Prof.Dr. Saryono, M.Si.
yang juga men-support aktivitas LP2M UMN
Al-Washliyah. Tak lupa kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya
kepada para dosen dan segenap akademisi yang telah berpartisipasi
menjadi pemakalah dalam seminar nasional ini.
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT jualah kembali segala
kesempurnaan, semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. Amin...

Wassala…

Redaksi,

LP2M
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PENGARUH PENDEKATAN WHOLE LANGUAGE (PWL) DENGAN
BANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF TERHADAP HASIL
BELAJAR DAN MOTIVASI SPEAKING MAHASISWA
Alfitriana Purba
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Jl.Garu II No. 93 Medan
alfitrianapurba@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendekatan Whole Language (PWL) dengan
bantuan multimedia terhadap hasil belajar dan motivasi speaking mahasiswa. Dengan bantuan
pendekatan ini dan bantuan media akan membantu mahasiswa dalam memahami dan melancarkan
speaking mahasiwa, yang diketahui selama ini bahwa untuk mahasiswa program studi Pendidikan
Bahasa Inggris masih mengalami dalam mengikuti pembelajaran. Penelitian adalah seluruh
mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, dengan demikian sampel akan diambil random purposive,
maka dapat diambil dua kelas, masing-masing diambil sebanyak 35 mahasiswa. Dengan metode
eksperimen (kuantitatif) dan design true experimental, maka analisis dengan SPSS akan
menggunakan teknik analisa general linier models (Anova 2 x 2). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa:1)Untuk hipotesis pertama Ha diterima artinya PWL dengan bantuan multimedia interaktif
dapat mempengaruhi signifikan hasil belajar mahasia speaking. 2) Untuk hipotesis kedua Ha
diterima dengan jelas bahwa sig lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) yang simpulkan dengan PWL
dengan bantuan multimedia interaktif dapat mempengaruhi signifikan motivasi belajar speaking.
3) Untuk hipotesis ketiga Ha ditolak hal ini disebabkan karena sig jauh lebih besar dari 0.05 atau
0.986 > 0.05 artinya tidak terdapat interaksi PWL dengan bantuan multimedia dengan motivasi.
Kata Kunci: Pendekatan Whole Language (Pwl), Multimedia Interaktif, Motivasi Speaking.

calon guru dalam bidang studi Bahasa
1. Pendahuluan

Inggris, bahasa yang sangat penting pada

Penerapan pembelajaran sangat penting

saat globalisasi saat ini. Terutama dalam

untuk mengahasilkan hasil pembelajaran
yang

baik,dengan

demikian

mata kuliah speaking. Speaking adalah

sangat

mata

dibutuhkan pembelajaran yang aktif dan

pembelajaran

berlangsung,

peserta

mampu speaking dengan baik, berarti

ataupun

akan

mahasiswa, mengalami kesulitan bahkan

Pendekatan

satu jurusan yang sangat penting adalah
pendidikan

Bahasa

Pendidikan Bahasa Inggris

mampu

mengikuti

setiap

pembelajaran berlangsung.

hasil belajar yang tidak maksimal. Salah

jurusan

membutuhkan

dan sesuai aturan, kalau mahasiswa tidak

konvensional
didik

yang

kemampuan dalam berbicara dengan baik

menyenangkan. Namun, apa yang terjadi
jika

kuliah

(PWL)

Inggris.

kegiatan

Whole

Language

pembelajaran

yang

sesuai dengan paham kontekstivisme,

Program

teori yang menekankan pada kegiatan

Studi yang ingin menghasilkan calon-

pembelajaran aktif. PWL ada beberapa
1

tahap yang harus dilakukan Reading

2. Metode

aloud,sustained silent reading, journal

Tempat penelitian di FKIP Universitas

writing,

Muslim Nusantara (UMN) Al-Wasliyah

shared

reading

sehingga

diperlukan komponen utuh dalam proses

Jurusan

pembelajaran. Untuk PWL lebih efektif,

Waktu kegiatan penelitian dimulai dari

maka

bantuan

Mei – Desember 2015. Populasi yang

multimedia interaktif melalui cerita yang

dijadikan dalam penelitian ini adalah

di download dari you tube, multimedia

seluruh mahasiswa jurusan matematika

interaktif digunakan agar mahasiswa

FKIP Universitas Muslim Nusantara

lebih aktif, fokus dan berpikir krtitis

(UMN) Al-Wasliyah semester I, sehingga

terhadap apa yang disajikan oleh dosen,

sampel diambil secara random purposive,

sehingga mahasiswa lebih aktif sesuai

maka dapat diambildua kelas dimana satu

dengan teori konstruktivisme.

kelas menjadi kelas eksperimen I dengan

1.2. Tujuan

menggunakan

Dengan menggunakan rumusan masalah

Language dengan bantuan multimedia

diatas, maka dapat diketahui tujuan

interaktif dan satu kelas menjadi kelas

penelitian ini, sebagai berikut:

eksperimen

akan

digunakan

yang

yang

digunakan untuk meneliti pada populasi

adakah

atau sampel tertentu. Desain penelitian ini

diberikan

adalah desain faktorial yang merupakan

dengan bantuan multimedia interaktif
terhadap motivasi speaking
mengetahui

ada

Language

(PWL)

multimedia

interaktif

terhadap

motivasi

speaking

dari

design

experimental,

dimana

penelitian

independentvariabel

true
ini

dan

dua

dependentvariabel. Sebagai independent

dengan

bantuan

modifikasai

terdapat tiga variabel penelitian yaitu satu

interaksi

pendekatan pembelajaran Pendekatan
Whole

menggunakan

berlandaskan pada filsafat positivisme,

Pendekatan Whole Language (PWL)

3. Untuk

dengan

(kuantitatif) yaitu metode penelitian yang

terhadap hasil belajar speaking

mahasiswan

II

Whole

Metode penelitian ini adalah eksperimen

dengan bantuan multimedia interaktif

mengetahui

Pendekatan

Inggris.

masing diambil sebanyak 35 mahasiswa.

diberikan

Pendekatan Whole Language (PWL)

2. Untuk

Bahasa

Pendekatan Whole Language, masing-

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh
mahasiswa

Pendidikan

variabel Pendekatan Whole Language dan
dua dependent variabel (output) yaitu
hasil belajar (O) dibagi menjadi dua yaitu

mahasiswa.

hasil belajar kelas eksperimen I (O1) dan
2

hasil belajar kelas eksperimen II (O2),

dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan

kemudian

menggunakan

menggunakan

Independentvariabel dijadikan sebagai

varians

jalur

variabel

Models), dengan menggunakan analisis

motivasi

speaking

perlakuan

dan

(Y).

variabel

moderator (Sugiyono, 2010:113).
Variabel

perlakuan

dua

analisis

(General

Linier

ini maka dapat menunjukkan adanya

dibedakan

interaksi

sesuai

hipotesis

deskriptif

menjadi dua, yaitu Pendekatan Whole

dengan menggunakan SPSS IBM 21 for

Language dengan bantuan multimedia

Windows

interaktif

dengan uji Tukey.

(X1)

untuk

kelompok

maka

analisis

eksperimen I dan strategi Pendekatan

3. Hasil dan Pembahasan

Whole

Penelitian

Language

untuk

kelompok

telah

dilanjutkan

dilakukan

dengan

eksperimen II (X2), sedangkan variabel

menggunakan dua kelas eksperimen,

moderator yaitu motivasi speaking (Y)

kelas

dibedakan

pendekatan

menjadi

motivasi speaking

dua

tipe

yaitu

kelas eksperimen I

(Y1) dan motivasi speaking

eksperimen

I

Whole

menggunakan

Language

(WL)

dengan bantuan multimedia interaktif

kelas

(video youtube yang disesuaikan dengan

eksperimen II (Y2). Perangkat Nilai,

bahan

meliputi deskriptor penilaian speaking.

eksperimen

Instrumen

untuk

pendekatan WL. Penelitian ini akan

mengetahui keberhasilan peserta didik

mengetahui pengaruh hasil belajar dan

setelah proses pembelajaran. Kedua kelas

motivasi

akan diberikan panduan atau aturan

dijelaskan hasil yang diperoleh:

tes

digunakan

bacaan)
II

sedangkan
hanya

kelas

menggunakan

speaking.

Berikut

akan

dalam membacakan dengan dekriptor

Perlakuan yang telah diberikan oleh

baku untuk penelitian ini dan Instrumen

kedua kelas baik eksperimen I dan

pengumpulkan data Motivasi speaking

eksperimen

Mahasiswa. Direncanakan menggunakan

deskriptor

instrumen

yang

komponen dalam WL, hasil belajar

digunakan adalah angket berskala likert

merupakan kemampuan yang dimiliki

di

proses

mahasiswa

desain

dengan

baku.

Instrumen

dalam

pembelajaran.Berdasarkan

II,

dengan

penilaian

setelah

menggunakn

sesuai

diberikan

menggunakan

dengan

materi

pendekatan

penelitian diatas, maka penelitian ini akan

pembelajaran yang menarik, atau dengan

melalukan uji normalitas (one sample

kata lain hasil belajar merupakan feedbak

Kolmogorov Smirnov)dan homogenitas

yang diterima mahasiswa terhadap usaha

data (One way Anova), setelah itu akan

kognitif yang diselesaikan.
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Diketahui
pendekatan

dengan

WL

jelas

dengan

bahwa

semua

bantuan

yaitu

motivasi.

Motivasi

merupakan faktor internal mahasiswa

multimedia interaktif dapat membantu

yang

ransangan ke otak dalam menyiapkan

pembelajaran berlangsung, motivasi akan

mahasiswa mempresentasikan apa yang

menguatkan keinginan dalam mencapai

ada dalam video yang disajikan dengan

keberhasilan dalam belajar, motivasi

mensajikan

telah diperoleh, terdapat pada rekapitulasi

bahan

berikut:semakin

tulisansebagai

menjelaskan

harus

dimiliki

setiap

proses

bahwa

motivasi speaking mahasiswa melalui

dengan pendekatan WL dengan bantuan

angket, terlihat bahwa motivasi speaking

multimedia interaktif, dapat membantu

mahasiswa

mahasiswa lebih memahami, membangun

eksperimen I lebih baik dibandingkan

pengetahuan lebih dalam lagi bahkan

dengan kelas eksperimen II. secara

mahasiswa sangat antusias dalam proses

singkat

penggunaan

pembelajaran, dengan kemudahan yang

bantuan

interaktif

diperoleh

membangkitkan

mahasiswa,

membuat

yang

diberikan

PWL

kelas

dengan

dapat

membantu

semua

kejiwaan

mahasiswa sangat antusias dan fokus,

mahasiswa terutama dalam menentukan

semua peraturan dan penilaian yang

apa yang akan dijadikan topik, kemudian

diberikan dosen, sehingga proses yang

topik akan dipresentasikan didalam kelas,

dimulai reading alond hingga independet

secara internal mahasiwa telah siap

reading dikerjakan dengan sungguh-

mengikuti pembelajaran, mereka akan

sungguh, sehingga hasil belajar speaking

berusaha menjadikan tugas lebih enjoy,

diperoleh dengan baik. Dengan kata lain,

sehingga apapun yang akan terjadi dalam

secara perhitungan hasil rekapitulasi pada

proses pembelajaran mahasiswa siap

lampiran E, pendekatan WL dengan

menerima, terutama minat dan menyukai

bantuan

ketika

multimedia

interaktif

dapat

proses

belajar

berlangsung,

mempengaruhi hasil belajar speaking

ditunjukkan pada kelas PWL dengan

mahasiswa

bantuan multimedia sebesar 80.43% dan

terutama

pada

deskriptor

speaking skills sebesar 86.71% dengan

mahasiswa

kategori hasil belajat speaking sangat

konsekuensi yang diberikan oleh dosen

tinggi dan penggunaan teknik monolog

sebesar

sebesar 83.71%.

merasa ingin menjadi yang terbaik atau

Selain

yang

diperlukan

siap

81%,

menerima

kemudian

segala

mahasiswa

dalam

unggul sebesar 80.57% kepuasaan nilai

pembelajaran adalah hasil belajar, ada hal

yang diterima dari dosen serta mahasiswa

yang juga diperlukan untuk mencaapi itu

menyatakan bahwa nilai yang mereka
4

terima cukup rasional sebesar 75.05%.

yang mempunyai pola seperti distribusi

Diketahui untuk sebagian mahasiswa

normal, data yang tidak menceng ke

dengan kemampuan menulis berada pada

kanan ataupun menceng kiri. Dari data

mean sebesar 77.57 dengan kata lain

penelitian

ini,

dengan

menggunakan

dalam hasil belajar mahasiswa berada

pengujin

One-Sample

Kolmogorov-

berkategori hasil belajar speaking tinggi

Smirnov Test, maka diperoleh yaitu pada

untuk perlakukan PWL, dengan standar

asym.sig (2-tailed) menunjukkan angka

deviasi yang besar yaitu 7.73768 (lebih

yang jauh lebih besar dari 0.05 baik pada

dari 9,97% dari mean)sehingga dapat

hasil belajar ataupun pada data motivasi

diartikan ada perbedaan yang cukup besar

belajar sebesar 0.200 dan 0.62, sesuai

kemampuan menulis mahasiswa yang

dengan menarik kesimpulan pada bab IV

diberikan

bahwa

PWL

dengan

bantuan

data

dinyatakan

berdistribusi

multimedia dan PWL. Hal yang sama,

normal jika asym.sig (2-tailed) lebih

diketahui bahwa menghasilkan mean

besar dari 0.05 (sig > 0.05). Dengan

sebesar 63.00 dapat diartikan bahwa

demikian data ini dapat disimpulkan

sebagian besar mahasiswa berada pada

berdistribusi normal yaitu 0.200 > 0.05

motivasi menulis tingkat sedang, dengan

dan 0.62 > 0.05. Setelah dilakukan

standar deviasi yang cukup yaitu 4.98403

pengujian nomalitas, maka akan diuji

(7.91%

diartikan

kembali dengan pengujian homogenitas.

memiliki perbedaan yang cukup dalam

Homogenitas bertujuan untuk mengetahui

motivasi menulis baik yang diberikan

keseragaman

PWL dengan bantuan multimedia dan

Diketahui bahwa nilai sig hasil belahar

PWL. Dengan kata lain, dari hasil ini

dan motivasi belajar jauh diatas 0.05.

diketahui bahwa cukup besar perbedaan

Dengan penarik kesimpulan pada bab IV,

speaking yang diberikan perlakuaan yang

bahwa data dinyatakan homogen jika sig

menarik dan tepat.

lebih besar dari 0.05 (sig> 0.05), dengan

dari

mean)

Pengujian
untuk

dapat

prasayarat

mengetahui

digunakan

yang

tersebar.

demikian data penelitian ini memenuhi

data

syarat yaitu data homogen yaitu 0.910 >

(sampel) dalam penelitian. Pengujian

0.05 dan 0.483 > 0.05. Dengan demikian

yang pertama adalah uji normalitas yang

data penelitian ini dapat disimpulkan

bertujuan

apakah

berdistribusi normal dan homogen artinya

sebuah data mengikuti atau mendekati

data yang digunakan penelitian adalah

distribusi

data yang baik baik dan dapat dilanjutkan

untuk

penyebaran

data

mengetahui

normal, dengan kata

lain

melihat “data yang baik” artinya data

analisis berikut yaitu analisis hipotesis.
5

Sama halnya dengan pengujian

multimedia dengan motivasi, dengan kata

normalitas dan homogenitas, pengujian

lain

hipotesis Ha diterima jika sig lebih kecil

interaktif tidak begitu berbeda dalam

dari 0.05 atau sig < 0.05dengan sig

mencipatakan

sebesar 0.000, artinya sig lebih kecil dari

mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah

0.05 (0.000 < 0.05) dapat disimpulkan Ha

speaking.

diterima artinya PWL dengan bantuan
multimedia

interaktif

bahwa

Dengan

PWL

dengan

suasana

bantuan

ketertarikan

demikian

PWL

akan

dapat

meningkatkan hasil belajar mahasiswa

mempengaruhi signifikan hasil belajar

terutama dalam speaking. PWL akan

mahasia speaking. Sama halnya dengan

digunakan multimedia interaktif yang

motivasi belajar speaking, dengan sig

dapat

bernilai 0.000, Ha diterima dengan jelas

menyenangkan

bahwa sig lebih kecil dari 0.05 (0.000 <

berlangsung.

0.05) yang simpulkan dengan PWL

berupa cerita pendek atau animasi yang

dengan bantuan multimedia interaktif

diperoleh dari download melalui youtube

dapat mempengaruhi signifikan motivasi

yang dijadikan sebagai bahan bacaan

belajar speaking. Dengan demikian dapat

mahasiswa dalam proses pembelajaram,

diketahui dengan jelas hipotesis pertama

dengan

dan hipotesis kedua dapa diterima secara

meningkatkan konsentrasi dan berpikir

signifikan artinya PWL dengan bantuan

kritis dalam proses pembelajaran. Dengan

multimedia

muultimedia

interaktif

dapat

membantu

mahasiswa

ketika

pembelajaran

Multimedia

multimedia

lebih

interaktif

interaktif

akan

interaktif

mempengaruhi signifikan terhadap hasil

meningkatkan

belajar dan motivasi belajar speaking

mahasiswa dalam memahami apa yang

mahasiswa.

tersirat

Untuk menjawab hipotesis terakhir,

dalam

rasa

juga

percaya

sebuah

diri

cerita

yang

disajikan.

maka dapat dilihat pada kolom nilai sig

4. Kesimpulan
a. Untuk hipotesis

sebesar 0.986. Sesuai dengan bab IV

diterima

bahwa pengujian hipotesis dapat ditarik

artinya

pertama
PWL

Ha

dengan

bantuan multimedia interaktif dapat

kesimpulan penerimaan hipotesis Ha jika

mempengaruhi

sig < 0.05, namun dari tabel diatas

signifikan

hasil

belajar mahasia speaking.

diketahui bahwa Ha ditolak hal ini

b. Untuk hipotesis ketiga Ha ditolak

disebabkan karena sig jauh lebih besar

hal ini disebabkan karena sig jauh

dari 0.05 atau 0.986 > 0.05 artinya tidak

lebih besar dari 0.05 atau 0.986 >

terdapat interaksi PWL dengan bantuan
6
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PEMBELAJARAN KARAKTER DITINJAU DARI EKSISTENSI UU
PERLINDUNGAN ANAK
Alesyanti
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
yanti_rde1@yahoo.com
Abstrak
Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijaga kepribadian dan
keberadabannya. Anak juga merupakan suatu aset dalam mempertahankan, dan memajukan suatu
bangsa. Untuk itu sudah sepatutnya pemerintah menjaga, melindungi, dan menjamin hidup anakanak Indonesia. Sebagai wujud dari kepedulian, pemerintah mengeluarkan Undang-undang
Perlindungan Anak (UUPA) yang diluncurkan pada tahun 2012. Titik berat atau target utama
dalam UUPA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dalam hidupnya, dan untuk berpartsisipasi
dalam membangun bangsa ini. Namun seiring berjalannya ketentuan UU perlindungan anak ini,
timbul berbagai permasalahan di dalam dunia pendidikan khususnya guru sebagai agen
transformasi nilai karakter kepada anak didik. Peristiwa-demi peristiwa yang memojokkan posisi
guru sering terjadi. Guru selalu menjadi sasaran kemarahan orangtua murid, tanpa mengkaji lebih
dalam persoalan sebenarnya yang terjadi pada anaknya di sekolah. Miris memang, di satu sisi
tumpuan utama pendidikan karakter difokuskan kepada guru. Konsekuensinya jika anak salah
didik, gurulah penyebabnya. Pertanyaan sekarang apakah eksistensi UU NO 23 TH 2002 masih
layak dipertahankan, sehingga hampir semua guru di negeri ini, seolah-olah tak peduli, apakah
anak didik akan jadi orang baik atau tidak. Tidak dapat dipungkiri pembentukan karakter lewat
transformasi nilai-nilai moral dan akhlak merupakan fondasi penting bagi terbentuknya sebuah
tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Dan upaya mewujudkan nilai-nilai tersebut dapat
dilaksanakan melalui pembelajaran..Berangkat dari fenomena tersebut, target khusus tulisan ini
ingin menyumbangkan gagasan tentang bagaimana seharusnya
mengimplementasikan UU
perlindungan anak Adapun masalahnya 1) Bagaimanakah rujukan normatif dalam eksistensi UU
perlindungan anak, 2) Bagaimanakah strategi mengajarkan karakter pada anak di sekolah, namun
tetap memenuhi kaedah substansi UU perlindungan anak. serta menemukan metode mengajarkan
karakter yang tepat untuk Sekolah Dasar. Metode yang digunakan normatif dengan analisis
kualitatif.
Key work : UU Perlindungan Anak, karakter, normatif

1.

secara fisik, emosional, seksual serta

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

pengabaian terhadap anak. Kekerasan

Dalam proses belajar mengajar hubungan

secara fisik dilakukan dengan tindakan

antara guru dengan siswa sangat mungkin

seperti

timbul konflik atau kekerasan antara

mengguncang

pendidik dan anak didik. Kekerasan

puntung rokok yang menyala. Kekerasan

terhadap anak dapat diartikan sebagai

secara emosional dapat berupa ancaman,

tindakan kekerasan/penganiayaan baik

bentakan,

memukul,
atau

hinaan,

menendang,

menyulut

panggilan

dengan

yang

merendahkan atau kata -kata tajam yang
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diucapkan

secara

terus

-menerus.

upya preventif yang bisa dilakukan agar

Kekerasan secara seksual dapat berupa

hal ini tak terjada?

sentuhan yang tidak wajar pada bagian

Jawaban dari pertanyaan di atas,

tubuh anak. Sedangkan pengabaian adalah

sudah pasti gurulah

ketidakpedulian pelaku terhadap anak

pembinaan karakter di sekolah. Namun

sehingga kebutuhan dan hak mereka

permasalahan sekarang, seringkali guru

terbengkalai.Terkait

mendapat

dengan

tindak

sebagai

kecaman

keras,

agen

ketika

kekerasan guru terhadap siswa, data

berhadapan dengan pilihan punishman apa

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

yang akan diberikan kepada siswa yang

(KPAI) menetapkan tahun 2013 sebagai

melanggar aturan. Hukuman fisik ringan

tahun darurat kekerasan terhadap anak.

seperti

Hal ini tidaklah berlebihan mengingat

tangan, memotong rambut siswa yang

berbagai kasus kekerasan anak terus

panjang dll, dirasa guru masih merupakan

meningkat tiap tahunnya. Lebih lanjut

alternatif hukuman agar siswa menjadi

diungkapkan oleh ketua umum KPAI,

insyaf dan taat asas. Hal ini dilakukan

Arist Merdeka Sirait,laporan pengaduan

guru, merujuk kepada tugas dan tanggung

kasus kekerasan terhadap anak, yang

jawabnya sebagai pelaku utama bagi

diterima baik secara langsung maupun

pembinaan karakter siswa. Bukankah

tidak langsung, pada tahun 2010 tercatat

masalah

dekadensi

ada 2046 kasus, dimana 42% tergolong

muda,

menjadi satu alasan lahirnya

kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2011,

kurikulum 2013

jumlah laporan meningkat menjadi 2059

menjewer,

Pendidikan

memukul

karakter

merupakan

telapak

generasi

suatu

kasus dengan persentase kasus kekerasan

proses menuju ke arah yang lebih baik.

terbanyak ditempati oleh kasus kekerasan

Membangun karakter anak sejak usia dini

seksual. Tahun 2012, dari 2637 laporan

sangat

kasus kekerasan terhadap anak, 62%

menyiapkan generasi anak bangsa yang

hanya termasuk kasus kekerasan seksual.

berkualitas

Sedangkan di tahun 2013, jumlah laporan

pembangunan bangsa.

meningkat

karakter bangsa adalah upaya sadar untuk

menjad

3023. Angka

ini

diperlukan

yang

dalam

dibutuhkan

rangka

dalam

Pembangunan

menunjukan 60% terjadi peningkatan

memperbaiki,

dibandingkan tahun lalu. Angka ini belum

perilaku yang mencakup adat istiadat,

termasuk

Kasus

nilai-nilai, potensi, kemampuan, bakat dan

kekerasan seksual ada 1620 . Bagaimana

pikiran bangsa Indonesia. Pembinaan

kekerasan

seksual.

meningkatkan

seluruh

karakter merupakan tuntutan Pemerintah
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dan masyarakat, yang harus direalisasikan

tugasnya, mengajar karakter di sekolah

dalam dunia pendidikan. Dengan berbekal

dasar, guru sering menemui kendala. Guru

kepada

harus konsisten dalam mendidik agar

kegusaran

Pemerintah

dan

masyarakat dalam mengamati kondisi

aturan,

prilaku generasi muda yang cenderung

dipatuhi anak. Maka disinilah masalahnya.

desktruktif akhir-akhir ini, pemerintah

Guru akan memberikan sanksi kepada

mencanangkan lahirnya kurikulum 2013.

siswa

Rencana

2013

hukuman. Hukuman adalah konsekuensi

yang

dari sebuah perbuatan yang ingkar atau

demi

keluar dari aturan yang telah disepakati.

penerapan

difokuskan

Kurikulum

pada

membangun

pendidikan

karakter

siswa

kemajuan anak bangsa.

norma,

yang

prilaku,

tidak

taat

nilai

asas

moral

berupa

Hukuman juga sebagian dari fenomena

Hal itu disampaikan oleh Menteri

kehidupan

yang

berfungsi

untuk

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

mengubah, meluruskan atau menanamkan

Indonesia, Muhammad Nuh, dalam acara

rasa tanggung jawab pada diri orang.

sosialisasi kurikulum 2013 dengan tema

Karena itu, jika ingin karakter murid

“kreatif inovatif karakter” di Aula Dinas

terbentuk, mungkin saja seorang guru

Pendidikan Provinsi Jawa Barat 16 Maret

mengambil

2013. “Saya berharap para guru untuk

mungkin,

lebih kreatif menanamkan nilai yang dapat

hukuman. (Rudi Cahyo, 2013). Niat

membangun karakter murid disetiap mata

hukuman yang diberikan guru semua

pelajaran, karena esensi pendidikan itu

bertujuan

memanusiakan manusia. Matematika atau

memperhatikan nilai-nilai edukatif. Tetapi

fisika yang dasarnya pengetahuan, harus

kita tidak boleh lupa, semua guru juga

bisa

dalam

manusia biasa yang mempunyai fluktuatif

pembangunan karakter,” (Pikiran Rakyat,

dalam emosi. Guru juga mempunyai

17 Maret 2013).

naluri dalam menentukan jenis hukuman

berkontribusi

Sudah
keberhasilan

sangat

juga

jelas

kurikulum

parameter

2013,

berbagai

tindakan

termasuk

untuk

yang

memberikan

mendidik,

dan

sesuai dengan kadar kesalahan siswanya.

yaitu

Jadi bisa saja terjadi hukuman yang

terbentuknya karakter siswa sekolah dasar

dilakukan

yang

pembinaan

reaksi dari ketidakstabilan emosi guru

karakter tersebut guru diberi keleluasaan

menghadapi tingkah negatif siswa.Peneliti

dalam tugas dan tanggung jawab, strategi

mmberikan suatu kasus :”Sebagaimana

pembelajaran, metode bagi tercapainya

diberitakan, di sebuah sekolah menengah

upaya tersebut. Namun dalam pelaksanaan

pertama, ada siswa sedang berkelahi.

mumpuni.

Untuk

10

dengan

spontanitas

adalah

Datang seorang guru melerai. Malahan dia

karakter siswa. Bukankah pada masa dulu

dicaci maki oleh seorang siswa yang

para guru juga memberikan hukuman

berkelahi tadi, karena tak terima duelnya

kepada siswanya yang melanggar aturan

dipisahkan.

menampar

dengan hukuman fisik ringan seperti

siswa itu satu kali agar murid itu diam.

memukul telapak tangan dengan rotan

Ujung ceritanya guru tersebut dilaporkan

kalau kuku panjang, berdiri di depan kelas

ke polisi dan dipenjara, walau akhirnya

bagi yang tidak bikin pekerjaan rumah.

dikeluarkan dengan tebusan.

Namun tindakan guru itu tidak pernah

Guru

tersebut

Akhirnya apa yang terjadi di

menuai protes dari masyarakat. Malahan

sekolah itu, para guru tidak lagi berani

sebagian besar orang tua mendukung

bertindak tegas kepada siswa. Siswa

kebijakan guru tersebut, dan kalau anak

berbuat

melapor ke rumah pasti akan ditambah

seenaknya.

Terjadilah

proses

pembiaran, dan anak-anak dengan mudah

hukumannya oleh orang tua

Kenapa

mengejek dan menghina guru dengan

sekarang, guru justru harus tertekan dan

sesukanya. Mau dibawa kemana dunia

dibayang-bayangi dengan ancaman UU

pendidikan kita?

No 23 Th 2002. Guru takut dengan

Tulisan ini lahir dari keprihatinan

konsekuensi yang akan mereka terima,

melihat begitu banyaknya kontradiksi

berupa pidana penjara seperti yang diatur

yang menilai tindakan

dalam pasal 80 BAB XII

menggunakan

guru,

kekerasan

fisik

dengan

ketentuan

untuk

pidana . Bayangkan kena pasal 80 ayat (1)

memberikan hukuman kepada anak. Efek

saja sudah merupakan penderitaan yang

jera adalah satu dari sedikit alasan yang

amat sangat bagi guru, yang notabene

dipakai untuk menerapkan metode ini,

memperoleh

menggunakan kekerasan seakan menjadi

Sementara

jalan pintas favorit untuk memberikan

memberikan hukuman fisik adalah baik,

pelajaran bagi si anak,

memukul,

agar anak tumbuh menjadi manusia yang

menjewer, mencubit, berkata keras , dan

berkarakter. Lebih lanjut dalam pasal 13

beragam cara lainnya sering menjadi

ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak

pilihan oleh sebagian

selama dalam pengasuhan orang tua, wali,

guru untuk

mendisiplinkan anak-anak mereka, ketika

atau

mereka

bertanggung

melakukan

suatu

kesalahan.

pihak

penghasilan
niatnya

mendidik

lain

mana

jawab

atau

dengan

pun

yang

pengasuhan,

Hukuman semacam ini kerap dilakukan

berhak

dengan anggapan dan keyakinan bahwa

perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik

cara seperti itu efektif untuk mendidik

ekonomi maupun seksual, penelantaran,
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mendapat

pas-pasan.

perlindungan

dari

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,

Guru dijerat dengan pasal 80 UU No 23 th

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

2002. Sebenarnya sudah ada permohonan

Maka

keberadaan

UU

maaf dari guru tersebut, tapi keluarga

perlindungan anak bagi peneliti, menjadi

korban meminta 50 juta dan terdakwa

suatu penderitaan bagi guru. Mereka

tidak sanggup membayarnya (Analisa, 6

dihadapkan

masalah

April 2013). Menyikapi kasus ini, bisakah

dilematis dalam proses pendidikan dan

guru hanya disalahkan sepihak. Kalau

pembinaan karakter siswanya. Di satu sisi

murid melakukan tawuran, kurang ajar,

mereka

jawab

tidak punya kesantunan, etika, membikin

membina karakter siswa. Di pihak lain,

kekacauan di masyarakat, yang disalahkan

mereka dijerat dengan ancaman pidana

pasti

jika menetapkan hukuman kepada anak

penderitaan guru dengan eksistensi UU

didiknya. Mungkin orang bisa berfikir,

Perlindungan

bukankah ada cara lain yang tanpa

kata “kekejaman” dalam pasal 13 UU

kekerasan, tapi menurut peneliti kadang

Perlindungan

kala cara kekerasan bisa menjadi efektif

dimaksud dengan kekejaman tersebut

dan merupakan shock therapy. Sekarang

adalah

mari kita perhatikan kata “penganiayaan”

dilakukan

dalam

melibatkan fisik dan psikis. Maka apa

pada

sebuah

memikul

pasal

13

tanggung

di

atas,

bukankah

gurunya.

Alangkah

anak ini. Perhatikan

anak.

perbuatan

Bukankah

yang

berulang-ulang,

sadis

dan

dan

itu

bertubi-tubi

masalah ini. Beberapa permasalahan dapat

dengan

peneliti

kali karena begitu emosinya guru apakah

kelemahan eksistensi UU perlindungan

termasuk penganiayaan.Lebih dalam coba

anak jika dihubungkan dengan kesulitan

diamati kasus ini, dimana seorang guru

guru membelajarkan karakter di Sekolah

Asep Sugeng di Kelambir Medan,diadili

Dasar?; 2) Gagasan normatif apa yang

di Pengadilan Negeri Medan Rabu ¾

harus diberikan terhadap eksistensi UU

tahun

perlindungan anak? ; 3) Bagaimanakah

dituduh

menganiaya

:

bagaimanakah

muridnya, karena memukul dengan rotan

strategi

kedua tangannya. Besoknya perbuatan itu

tuntutan kurikulum 2013, namun tetap

diulangi siswa itu lagi, maka guru

memenuhi

memukul siswa itu 3 kali. Orangtua tidak

perlindungan anak?, serta menemukan 4)

terima dengan sikap guru tersebut, dan

Alternatif metode mengajar karakter yang

dilaporkan ke Polsek Medan Helvetia.

bagaimanakah yang tepat untuk Sekolah
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mengajarkan

1)

menyikapi

penyiksaan,tapi memukul yang hanya satu

2013

ajukan

lakukan

yang

yang

mirip

kita

lagi

penganiayaan termasuk kekerasan yang
dan

harus

panjangnya

kaedah

karakter

substansi

sesuai

UU

Dasar dengan tetap berpegang kepada
tuntutan UU perlindungan anak?.

1.

Sosialisasi

Undang

Undang

Pada

Perlindungan Anak dari pemerintah

penelitian ini

masih sangat kurang. Pemerintah

menghasilkan pengembangan pemikiran,

terkesan setengah hati karena dan

strategi, dan metode mengajarkan karakter

perhatiannya masih kurang dalam

oleh guru

menyikapi kekerasan yang terjadi

akhirnya target khusus

kepada siswa sekolah dasar

tanpa takut dengan ancaman pidana

pada

seperti yang tertulis dalam UU No 23 th

seksual yang menyangkut eksploitasi

2003 {UU Perlindungan anak). Adapun

seks anak di bawah umur. Hal ini

Tujuannya

disampaikan

ingin

menyumbangkan

anak,

khususnya

kekerasan

Sekjen

Lembaga

gagasan tentang bagaimana seharusnya

Bantuan Hukum Perlindungan Anak

mengimplementasikan UU perlindungan

(LBH

anak jika dihubungkan dengan kesulitan

percakapan dengan Harian Pelita, di

guru membelajarkan karakter di Sekolah

Jakarta.

Dasar.

2.

PA)

Adwin

T

dalam

Kasus kekerasan pada anak biasanya
lebih banyak terjadi pada anak dari

2. Metode
Metode yang digunakan dalam

kalangan

bawah,

sehingga

pihak

penelitian ini normatif demgan analisis

kepolisian umumnya

kualitatif.

menanganinya dikarenakan, kasus-

3. Hasil dan Pembahasan

kasus anak itu tidak bisa dijadikan

3.1 Implementasi

Penerapan

lahan

UU

uang.

Dan

kasusnya akan berbeda kalau pelaku

Perlindungan Anak
Penerapan

memperoleh

akan malas

Undang

Undang

kekerasan berasal dari golongan kaya,

Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia

yang mampu membayar polisi, jaksa

untuk saat ini dirasa masih sangat sulit.

dan hakim, pelaku akan dibebaskan

Banyaknya kepentingan yang terancam

dengan mudah.

jika UUPA diberlakukan secara sungguh-

3.

Faktor lain yang menjadi hambatan

sungguh menjadi kendala di samping

penegakan UUPA adalah minimnya

masih minimnya sarana dan prasarana

sarana

penunjang

memproses

UU

tersebut.

kelemahan penerapan

Beberapa

Undang-Undang

dan

prasarana

untuk

kasus-kasus

yang

melibatkan anak. Ruang Perlakuan

Perlindungan Anak (Harian umum Pelita,

Khusus

(RPK)

anak

seharusnya

2014) adalah :

disediakan di setiap kantor polisi.
Saat ini RPK anak hanya ditemukan
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sampai tingkat Polres, belum sampai

dari Barat itu tidak cocok bila

ke tahap Polsek-Polsek. Sehingga

diberlakukan di Indonesia.

untul tempat-tempat yang belum ada

3.2 Rujukan

RPK, anak biasanya akan dicampur

Anak

dengan tahanan dewasa. Hal ini tentu

Perlindungan anak adalah segala

dapat mengancam jiwa si anak yang

kegiatan

memungkinkan terjadinya kekerasan

melindungi anak dan hak-haknya agar

yang

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

dilakukan

terhadap

anak

tahanan
pelaku

dewasa

kekerasan.

5.

untuk

berpartisipasi,

Akibatnya banyak kasus anak yang

dengan

dibawa ke tingkat Polres sehingga

kemanusiaan,

banyak orang tua anak-anak tersebut,

perlindungan

yang umumnya orang tidak mampu,

diskriminasi.

menjamin

secara

harkat

optimal
dan

serta
dari

dan

sesuai
martabat

mendapat

kekerasan

dan

tidak bisa menengok anaknya karena

Beberapa catatan penting dari UU

tidak punya ongkos pergi ke Polres

No 23 th 2002, yang menginspirasi

yang letaknya jauh dari rumahnya.

lahirnya permasalahan dalam penelitian

Kalau sudah begini, lagi-lagi anak

ini :

yang jadi korban.
4.

Normatif Perlindungan

Pemahaman

para

1) Pasal 3
aparat

tentang

Perlindungan

anak

bertujuan

hukum yang menyangkut anak pun

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

tegolong rendah. Jaksa, misalnya,

anak

masih jarang yang menggunakan UU

berkembang, dan berpartisipasi secara

Perlindungan Anak untuk menuntut

optimal sesuai dengan harkat dan martabat

para pelaku kekerasan pada anak.

kemanusiaan,

Isi UU Perlindungan Anak itu sendiri

perlindungan

dari

kekerasan

dan

betul-betul

diskriminasi, demi

terwujudnya

anak

menyelami

isi

UU

agar

dapat

hidup,

serta

Perlindungan Anak di negara-negara

Indonesia

Barat bulat-bulat sehingga sebagian

mulia, dan sejahtera.

tumbuh,

mendapat

yang berkualitas, berakhlak

besar isinya tidak bisa diterapkan di

2) Pasal 4

Indonesia. UU Perlindungan Anak

Setiap anak berhak untuk dapat

Barat merupakan cerminan budaya

hidup,

Barat yang notabene berbeda dengan

berpartisipasi

budaya Indonesia. Maka, otomatis

dengan

UU Perlindungan Anak yang berasal

kemanusiaan,
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tumbuh,

berkembang,

secara

harkat

wajar
dan

serta

dan
sesuai

martabat
mendapat

perlindungan

dari

kekerasan



dan

diskriminasi.

manusiawi

3) Pasal 13
1.

Setiap

Mendapatkan perlakuan secara

anak

dan

penempatannya
selama

dalam

dipisahkan

dari orang dewasa;


pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

Memperoleh bantuan hukum

lain mana pun yang bertanggung jawab

atau bantuan lainnya secara

atas

efektif dalam setiap tahapan

pengasuhan,

berhak

mendapat

perlindungan dari perlakuan:

upaya hukum yang berlaku;

a. Diskriminasi;

dan


b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun
seksual;
c. Penelantaran;
d. Kekejaman,

diri

dan

memperoleh

keadilan

di

depan pengadilan anak yang
kekerasan,

dan

objektif dan tidak memihak

penganiayaan;

dalam sidang tertutup untuk

e. Ketidakadilan; dan

umum.

f. Perlakuan salah lainnya.

b. Setiap

4) Pasal 16

anak

yang

menjadi

korban atau pelaku kekerasan

a. Setiap anak berhak memperoleh
perlindungan

Membela

dari

seksual

sasaran

atau yang berhadapan

dengan

hukum

berhak

penganiayaan, penyiksaan, atau

dirahasiakan.

penjatuhan hukuman yang tidak

6) Pasal 18

manusiawi.

Setiap anak yang menjadi korban

b. Setiap

anak

memperoleh

berhak

untuk

atau

kebebasan

sesuai

mendapatkan bantuan hukum dan

dengan hukum.
c. Penangkapan,

tindak

pidana

berhak

bantuan lainnya.
penahanan,

atau

7) Pasal 19

tindak pidana penjara anak hanya

Setiap anak berkewajiban untuk :


dilakukan apabila sesuai dengan
hukum yang berlaku dan hanya

Menghormati orang tua, wali, dan
guru;

dapat dilakukan sebagai upaya



terakhir.

Mencintai keluarga, masyarakat,
dan menyayangi teman;

5) Pasal 17
a. Setiap

pelaku

anak


yang

dirampas

Mencintai tanah air, bangsa, dan
negara;

kebebasannya berhak untuk :
15




Menunaikan ibadah sesuai dengan

menyebabkan

kesulitan

dalam

ajaran agamanya; dan

mengungukur

Melaksanakan etika dan akhlak

Fenomena ketuntasan belajar yang

yang mulia. (hukumonline.com,

rendah tersebut dapat disebabkan

2012)

oleh beban kurikulum yang terlalu

ketercapaiannya.

berat. Sistem pendidikan sekolah

3.3. Strategi Pembelajaran Karakter
yang

seperti itu dapat berpengaruh negatif

dibangun dalam pendidikan NKRI dapat

terhadap usaha membangun karakter

Pendidikan

karakter

2)

mengacu pada Pasal 3 UU Sistem

Sekolah belum dapat memilih nilai-

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

nilai karakter yang sesuai dengan

2003,

visinya. Jumlah nilai-nilai karakter

bahwa:

“Pendidikan

nasional
dan

demikian

banyak,

membentuk watak serta peradaban bangsa

diberikan

oleh

Kementrian

yang

Pendidikan

dan

Kebudayaan,

berfungsi

mengembangkan

bermartabat

mencerdaskan

dalam

rangka

kehidupan

baik

yang

maupun dari sumber-sumber lain.

bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi

Umumnya

peserta didik agar menjadi manusia yang

kesulitan memilih nilai karakter

beriman dan bertakwa kepada Tuhan

mana

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

sekolahnya. Hal itu berdampak pada

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

gerakan membangun karakter di

menjadi warga negara yang demokratis

sekolah menjadi kurang terarah dan

serta bertanggung jawab”.

fokus, sehingga tidak jelas pula

Pendidikan
program

baru

karakter
yang

sekolah

yang

ssuai

menghadapi

dengan

visi

monitoring dn penilaiannya.

merupakan
3)

diprioritaskan

Pemahaman guru tentang konsep

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

pendidikan karakter yang masih

Sebagai program baru masih menghadapi

belum menyeluruh. Jumlah guru di

banyak kendala. Menurut Budi Handoyo

Indonesia

(2012) kendala-kendala dalam mendidik

merupakan sasaran program yang

karakter anak di sekolah tersebut yaitu:

sangat besar. Program pendidikan

1)

yang

karakter belum dapat disosialisaikan

dikembangkan di sekolah belum

pada semua guru dengan baik

terjabarkan dalam indikator yang

sehingga

representatif. Indikator yang tidak

memahaminya.

Nilai-nilai

representatif

karakter

dan

baik

tersebut
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yang

lebih

mereka

2

juta

belum

4)

5)

Guru belum dapat memilih nilai-

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat

nilai karakter yang sesuai dengan

hidup,

mata pelajaran yang diampunya.

berpartisipasi

Selain nilai-nilai karakter umum,

dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

dalam mata pelajaran juga terdapat

serta

nilai-nilai

kekerasan

karakter

perlu

berkembang

secara

mendapat
dan

perlindungan

sesuai

dari

diskrimisasi,

demi

Indonesia

yang

terwujudnya

nilai

pelajaran

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

tersebut belum dapat digali dengan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor

baik untuk dikembangkan dalam

23 Tahun 2002 dan Perubahannya yaitu

proses pembelajaran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Guru belum memiliki kompetensi

mengenai Perlindungan Anak, diharapkan

yang

untuk

dapat mencakup semua permasalahan

mengintegrasikan nilai-niai karakter

perlindungan dan dapat menjadi solusi

pada

yang

jalan keluar dari maraknya permasalahan

sudah

kekerasan anak supaya tidak terdengar

pelatihan

kembali kasus mengenai kekerasan pada

masih sangat terbatas diikuti guru

anak. Di lain pihak, eksistensi UU ini

menyebabkan keterbatasan mereka

tidaklah bertujuan untuk menghilangkan

dalam

hak-hak guru dalam kebebasan akademis

karakter

mata

memadai

mata

pelajaran

dijalankan,

Program
sementara

mengintegrasikan

nilai

anak

optimal

dan

dikembangkan guru pegampu. Nilai-

diampunya.

6)

yang

tumbuh

karakter pada mata pelajaran yang

bagi pembinaan karakter anak didik.

diampunya.
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JENIS SENGKETA PERKAWINAN YANG MEMBUTUHKAN
MEDIASI MELALUI PRANATA TUTUR PADA
MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU
Adawiyah Nasution1
Tri Reni Novita2
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
Jl. Garu II No. 93 Medan
Abstrak
Percekcokan rumahtangga yang mengarah kepada tuntutan perceraian juga sering terjadi di
kalangan masyarakat adat Dalihan na Tolu. Namun mayoritas percekcokan rumahtangganya
dapat diselesaikan secara bijaksana setelah terlebih dahulu diadakan mediasi melalui pranata
Tutur, tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Karena dalam pranata Tutur telah di atur di
dalamnya tentang prosedur pelaksanaan mediasi, alasan yang dolehkan dan dilarang melakukan
perceraian, orang yang layak menjadi mediator dan orang yang berhak mengangkat mediator.
Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian
empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau
dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah menggunakan
pendekatan antropologis (suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya
pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan
dan pembangunan) dan yuridis sosiologis (sosio legal approach) atau pendekatan yuridis empiris,
yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam
masyarakat yang tampak aspek hukumnya.model penyelesaiannya dilakukan dengan cara berikut;
Jika terjadi sengketa perkawinan yang berasal dan bersumber dari seorang suami, maka Tutur
yang akan menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu adalah semua Tutur yang terkandung dalam
Anak Boru (sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 34);Sebaliknya, jika terjadi sengketa perkawinan yang
bersumber dari pihak istri, maka Tutur yang menyelesaikan sengketanya adalah semua Tutur yang
terkandung dalam Mora (sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 34).
Kata Kunci: Perkawinan, Dalihan na Tolu, Masyarakat Adat

1. Pendahuluan

jumlahnya terus meningkat dari tahun ke

1.1. Latar Belakang

tahun.

Sudah puluhan tahun peraturan

Berdasarkan

data

Pengadilan

perundang-undangan tentang perkawinan,

Agama Kelas I A, sepanjang tahun 2014

seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun

ada 1.960 wanita di Medan menggugat

1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

cerai.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

sebanyak 1.660 wanita resmi bercerai

(KUH.Prdt) dijadikan sebagai pedoman

dan 300 gugatan masih dalam proses

pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan

sidang. Sementara, sebanyak 13 perkara

mediasi

pencegahan

tidak sempat masuk karena ditolak.

perceraian di Indonesia, ternyata kasus

Sementara suami yang menggugat cerai

perceraian terus saja terjadi, bahkan

isteri selama tahun 2014, berjumlah 653

dalam

upaya

Kemudian

dari

jumlah

itu,

perkara. Sebanyak 523 perkara sudah
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diputus, sehingga bersisa 130 perkara.

(KHI), dan juga menurut Kitab Hukum

Sementara 11 perkara, tidak diterima.

Perdata (KUH. Pdt) BAB X tentang

Sebagian

besar

terjadinya

Pembubaran Perkawinan Bagian 3 Pasal

perceraian selama ini, disebabkan oleh

209.

selain kurang dilibatkannya masyarakat
adat

dalam

melaksanakan

Sekalipun perceraian dibolehkan

mediasi

sebagaimana

diatur

dalam

sebagai upaya pencegahan perceraian,

perundang-undangan

juga materi pengaturan hukum tentang

berarti perceraian dapat begitu saja

pelaksanaan mediasi masih dirasa kurang

dilaksanakan dengan mudah, tetapi harus

tegas, adil dan bermanfaat, terutama

terlebih dahulu melalui proses mediasi

menyangkut 4 (empat) faktor berikut: 1)

sesuai dengan prosedur yang benar,

alasan yang membolehkan perceraian, 2)

dilakukan oleh mediator yang kompeten,

persyaratan

kompeten

dan harus memenuhi alasan perceraian

menjadi mediator, 3) pihak yang berhak

yang layak, sehingga tidak ada pihak

mengangkat

yang merasa dirugikan dalam setiap kali

orang

yang

mediator,

4)

prosedur

pelaksanaan mediasi dalam pencegahan

sebagai

bukan

Tidak dapat dipungkiri bahwa

Akibat dari
yang

atas,

terjadi perceraian di Indonesia.

perceraian.

alasan

di

peraturan

tidak

alasan

adanya beberapa

percekcokan

pantas

mengarah kepada tuntutan perceraian

yang

dijadikan

membolehkan

juga

sering

rumahtangga

terjadi

di

yang

kalangan

perceraian selama ini, maka secara

masyarakat adat Dalihan na Tolu. Namun

otomatis terjadi kemudahan bagi suami

mayoritas percekcokan rumahtangganya

maupun isteri untuk mengajukan gugatan

dapat

perceraian ke pengadilan.

setelah terlebih dahulu diadakan mediasi

Memang perceraian dibolehkan

diselesaikan

melalui

pranata

secara

Tutur,

bijaksana

tanpa

jika memang telah memenuhi persyaratan

menempuh jalur

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat

dalam pranata Tutur telah di atur di

(1-3) Undang-undang Nomor 1 Tahun

dalamnya tentang prosedur pelaksanaan

1974 tentang perkawinan, jo Pasal 19

mediasi, alasan yang dolehkan dan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

dilarang melakukan perceraian, orang

1975

yang layak menjadi mediator dan orang

tentang

Pelaksanaan

Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian

pengadilan.

harus
Karena

yang berhak mengangkat mediator.

perceraian juga dibolehkan menurut Pasal

Potensi masyarakat adat yang

116 ayat (1-8) Kompilasi Hukum Islam

begitu besar haruslah dikelola dengan
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benar, supaya pelaksanaan mediasi dalam

mempelajari

fenomena

sosial

penyelesaian gugatan perceraian tidak

masyarakat

yang

hanya bertumpu pada aparat penegak

hukumnya.

hukum dan pemerintah semata, namun

3. Hasil dan Pembahasan

harus juga dilibatkan seluruh lapisan

Keberadaan

dalam

tampak

Tutur

aspek

ini

dalam

masyarakat, termasuk masyarakat adat

masyarakat adat Dalihan na Tolu adalah

dengan berbagai perangkat hukum adat

amat penting sekali terutama dalam

dan kearifan lokal yang dimilikinya.

pelaksanaan

Pelaksanaan mediasi secara adil,

mediasi

hukum untuk

sebagai

upaya

menyelesaikan sengketa

arif dan bijaksana bukanlah barang jadi

perkawinan.

yang datang begitu saja, tetapi ia

perkawinan di tengah-tengah masyarakat,

merupakan proyek sosial

yang mesti

maka penyelesaiannya dilakukan mediasi

dibina dan diarahkan sehingga perceraian

terlebih dahulu melalui pranata Tutur

dapat

dapat

yang terkandung dalam adat Dalihan na

diminimalisir jumlahnya di tengah-tengah

Tolu. Adapun model penyelesaiannya

masyarakat.

dilakukan dengan cara berikut:

2. Metode

1. Jika terjadi sengketa perkawinan

dicegah,

setidaknya

Jika

terjadi

sengketa

Metode penelitian yang dipakai

yang berasal dan bersumber dari

adalah metode penelitian hukum empiris,

seorang suami, maka Tutur yang

karena penelitian empiris merupakan

akan

penelitian tentang hukum yang hidup di

terlebih dahulu adalah semua Tutur

masyarakat,

yang terkandung dalam Anak Boru

yang

diterapkan

atau

dilaksanakan oleh anggota masyarakat.
Sedangkan

pendekatan

menyelesaikan

perkaranya

(sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 34);

yang

2. Sebaliknya, jika terjadi sengketa

dipakai adalah menggunakan pendekatan

perkawinan yang bersumber dari

antropologis

(suatu

pihak

mempelajari

pola-pola

ilmu

istri,

maka

Tutur

yang

dan

menyelesaikan sengketanya adalah

masyarakat

semua Tutur yang terkandung dalam

sederhana, maupun masyarakat yang

Mora (sejalan dengan Q.S. An

sedang mengalami proses perkembangan

Nisa/4: 34);

penyelesaiannya

sengketa

yang

pada

dan pembangunan) dan yuridis sosiologis

Setiap kehidupan rumah tangga,

(sosio legal approach) atau pendekatan

tidak selamanya berjalan dengan

yuridis

mulus.

empiris,

yakni

pendekatan

kenyataan hukum masyarakat dengan

Ada

saatnya

mengalami

kebahagiaan dan ada saatnya pula
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menemukan berbagai masalah, baik

diredam, bahkan dihilangkan karena

yang bersifat kecil maupun yang

penyelesaiannya

bersifat besar. Ada pula masalah

kesepakatan dan kehendak bersama,

rumah tangga muncul disebabkan

tanpa ada unsur tekanan dari luar.

oleh tingkah laku istri dan ada pula

Lain

saatnya masalah disebabkan oleh

sengketa dilakukan berdasarkan hasil

tingkah laku suami.

putusan

3. Kalau

sengketa

belum

dapat

halnya

terdapat

berdasarkan

kalau

penyelesaian

pengadilan,

umumnya

salah satu pihak yang

diselesaikan melalui model mediasi

dimenangkan dan pihak yang lain

seperti di atas, maka dilakukan

merasa dikalahkan, terlebih kalau

penyelesaiannya melalui Tutur yang

proses pemenangannya dipengaruhi

terkandung di dalam mora dengan

oleh

Tutur yang terkandung di dalam

dengan

Anak Boru secara bersamaan dengan

tentunya berakibat pada munculnya

melibatkan Kahanggi dari kedua

rasa sakit hati, merasa terjolimi dan

belah pihak;

merasa tidak percaya pada putusan

Sesungguhnya

jenis

faktor

sogokan,

aparat

kompromi

penegak

hukum,

sengketa

pengadilan. Akibatnya, muncullah

perkawinan yang terjadi tengah-

rasa dendam dan mosi tak percaya

tengah masyarakat umumnya sama di

pada setiap putusan yang lahir dari

antara daerah yang satu dengan

pengadilan.

daerah lainnya. Hanya saja, nama

Memang tidak ada satu rumah

dan model penyelesaiannya yang

tangga di dunia ini yang luput dari

berbeda.

permasalahan atau persengketaan,

Tidak ada yang tidak sepakat di

baik sengketa yang menyangkut

kalangan ilmuan bahwa penyelesaian

antara

sengketa perkawinan jauh lebih baik

persengketaan

diselesaikan

antara suami/istri dengan keluarga

secara

musyawarah

suami

dan
yang

atau

menyangkut

dalam keluarga saja, tanpa harus

atau

sampai ke pengadilan. Karena, setiap

Permasalahan bukan ditakuti atau

putusan yang dihasilkan berdasarkan

dihindari, melainkan permasalahan

hasil musyawarah dalam keluarga

atau sengketa harus dihadapi untuk

adalah jauh lebih ditaati, dihormati

dicari jalan penyelesaiannya yang

dan dijalankan. Selain itu, sifat

terbaik, sehingga bisa berterima bagi

dendam dan rasa dengki akan bisa

semia pihak yang bersengketa, tanpa
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dengan

istri,

masyarakat.

meninggalkan rasa dendam atau

Setiap istilah tutur mengandung

permusuhan sesudahnya.
Demikian

nilai etika luhur dan melekat erat

halnya

dengan

dengan

hubungan

kekeluargaan,

komunitas masyarakat Batak Muslim

sehingga dengan pengamalan makna

di Tapanuli Bagian Selatan bahwa

setiap Tutur, orang akan dapat terus

ada beberapa jenis sengketa yang

memelihara

keharmonisan

tidak

kerukunan

antara

bisa

diselesaikan

secara

dan

perorangan

mandiri oleh suami dan istri, namun

maupun hubungan antara kerabat dan

harus diselesaikan melalui pranata

masyarakat.

Tutur sebagaimana yang berlaku di

diartikan

sana. Karena mereka menganggap

tradisional yang merupakan pesan

bahwa pranata Tutur sangat lengkap

adat.

dan cukup memadai materinya dalam
menyelesaikan

berbagai

sengketa

konflik

dapat

sebagai

juga

pesan-pesan

Pada umumnya orang yang tidak
menguasai Tutur sering melakukan

yang muncul dari perkawinan.
Penyelesaian

Tutur

perkawinan yang melanggar Tutur,
dalam

sebab

ia

tidak

paham

bahwa

bidang perkawinan lebih cocok dan

perkawinan yang dilakukannya itu

pantas

adalah melanggar hukum adat.1

diselesaikan

musyawarah

di

berdasarkan

antara

keluarga,

Memanggil

karena hal itu lebih cenderung

menyebut

mendatangkan

orang

Tutur

yang

dengan
cocok

keadilan

dan

dengannya adalah suatu kehormatan

semua

pihak.

dan wujud sopan santun yang sangat

Buktinya, hampir semua masalah

tinggi nilainya dalam kehidupan

yang muncul dari perkawinan selalu

masyarakat.

diselesaikan melalui pranata Tutur

Siapa

kemafaatan

bagi

yang dimiliki

memanggil

orang

Batak

dengan menggunakan Tutur berarti ia

Muslim di Tapanuli Bagian Selatan

dipandang orang yang menghormati

dengan

martabat orang yang dipanggilnya.

tidak

masyarakat

saja

mengesampingkan

Undang-undang Nomor 1 Tahun

Sebaliknya

1974 tentang Perkawinan, KUH.

memanggil orang dengan menyebut

Perdata, Kompilasi Hukum Islam

namanya secara langsung, berarti ia

(KHI)

dan

Peraturan-peraturan

menunjukkan sikap tidak hormat

lainnya

yang

berkaitan

dengan

perkawinan.

1
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Ibid.

barang

siapa

yang

padanya dan ia akan dicerca dan
ditegur

oleh

masyarakat

Masyarakat adat Dalihan na Tolu

pada

merupakan masyarakat yang sangat

umumnya. Kalau dalam keadaan

menghormati

memaksa,

pelaksanaan perkawinan. Perkawinan

seseorang

hanya

dan

mensakralkan

dibolehkan memanggil orang lain

merupakan

dengan memanggil nama harajaon-

ikatan persaudaraan yang kokoh dan

nya,

kuat dan bersifat abadi yang harus

bukan nama

aslinya

yang

ditabalkan ketika ia kecil.

peristiwa

terjalinnya

tetap dipertahankan selama-lamanya.

Pemberian nama harajaon kepada

Menurut pranata Tutur bahwa suatu

seseorang merupakan wujud dari

perkawinan bukan hanya mengikat

penghormatan terhadap Tutur, karena

antara seorang peria dengan wanita

Tutur

saja,

merupakan

penghormatan

lambang

dan

pemuliaan

namun

lebih

dari

itu,

perkawinan juga secara otomatis

terhadap

manusia.

Jadi,

sebisa

akan mengikat persaudaraan antara:

mungkin,

seseorang

tidak

boleh

1. Keluarga

mempelai

memanggil orang lain dengan nama

dengan

aslinya.

perempuan;

Kalaupun

terpaksa

memanggil orang dengan menyebut

marga mempelai perempuan;

orang tua kepada anaknya, orang

3. Suku

yang lebih tua kepada adeknya dan

dipanggil

laki-laki

dengan

suku

mempelai perempuan;

orang yang sebaya dengannya. Selain
harus

mempelai

2. Marga mempelai laki-laki dengan

namanya, hanya dibenarkan bagi

itu

keluarga

laki-laki

4. Luat

berdasarkan

asal

dengan

Tutur.

mempelai

luat

asal

laki-laki
mempelai

perempuan;

Saking tingginya nilai Tutur ini

5. Parsauodoan mempelai laki-laki

bagi masyarakat Batak Muslim di

dengan Parsaudonan mempelai

Tapanuli

perempuan.

Bagian

Selatan,

dalam

setiap pelaksanaan adat, baik yang
bersifat

Siriaon

yang

dan agungnya sebuah perkawinan

selalu

dalam masyarakat adat Dalihan na

dalam

Tolu, ternyata tidak bisa dipungkiri

memanggil atau menasehati orang

bahwa memang dimungkinkan juga

lain.

terjadi sengketa dan permasalahan

bersifat
menggunakan

maupun

Sekalipun demikian sakral

Siluluton
Tutur

dalam
24

bidang perkawinan. Jika

memang terjadi sengketa perkawinan

untuk anak borunya dan mereka

yang tidak bisa dihindari, maka

didukkan selalu di tempat terhormat

masyarakat adat Dalihan na Tolu

dalam setiap acara adat, termasuk

selalu berpedoman dan memecahkan

dalam

sengketa

permasalahan

tersebut

menggunakan

dan

dengan

memanfaatkan

menyelesaikan
dan

berbagai

sengketa

tengah-tengah masyarakat.

di

Dalam

filosofi yang berlaku di tengah-

pelaksanaan pesta perkawinan adat,

tengah masyarakat. Adapun filosofi

maka posisi mora adalah penuntun

masyarakat adat Dalihan na Tolu

dan penasehat (pangidoan poda)

yang dimaksud adalah:”Somba mar

untuk suksesnya acara sebuah pesta.

Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-

Dalam adat, mora harus dihormati

manat mar Kahanggi”. Pengertian

dengan

filosofi ini dapat dijelaskan dan

diperdulikan dan dihormati, ibarat

dirinci melalui keterangan berikut:

menantang

baik

dan

jika

matahari,

tidak

sehingga

akibatnya mata bisa menjadi gelap
Tabel 16. Fisosofi Masyarakat Adat

dan

Dalihan na Tolu dalam Menyelesaikan

paradaton pihak moralah tempat

Sengketa

meminta

Filosofi
Somba mar
Mora

Elek mar Anak
Boru

Manat-Manat
mar Kahanggi

tidak

tahu

arah.

Menurut

berkah dan tuah, dan

merekalah yang memberi doa restu

Pengertian
a. Menghormati
b. Menjaga
Kehormatan
c. Sopan Santun
d. Mendukung
a. Mengambil Hati;
b. Merayu;
c. Menjaga agar
Tidak tersinggung;
d. Menyayangi
a. Hati-hati
b. Tidak
Sembarangan
c. Menjaga Perasaan

atas upacara adat, merekalah dongan
tumahi (teman meminta nasehat).
Mora bagi masyarakat adat
Dalihan na Tolu merupakan sesuatu
yang

wajib

dihormati

bagaikan

menghormati orang tua. Ia harus
dihormati, dipatuhi dan disayangi.
Sedapat

mungkin,

hati

dan

perasaannya tetap dihibur dalam
keadaan senang dan gembira. Untuk
menjaga

Mora mempunyai kedudukan

hatinya

supaya

tidak

adat

tersinggung, maka segala perkataan,

Dalihan na Tolu. Mereka selalu

perbuatan dan sikap di hadapannya

dihormati, ucapan mereka selalu

harus tetap dalam keadaan sopan,

berisikan doa dan nasehat-nasehat

santun, dan berakhlak. Segala ucapan

tertinggi

dalam

masyarakat
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LALAT BUAH YANG BERASOSIASI DENGAN
TANAMAN MARKISA DATARAN RENDAH
( PASSIFLORA EDULIS SIMS F. FLAVICARPA DEG)
Suswati1)
Asmah Indrawati2)
1,2)

Universitas Medan Area/
suswatifebri@gmail.com.
Abstrak

Pengembangan markisa dataran rendah khususnya markisa asam kuning (Passiflora edulis Sims
f. flavicarpa Deg) dihadapkan pada permasalahan tingginya serangan lalat buah.Tujuan
penelitian adalah memperoleh informasi tentang jenis lalat buah yang berasosiasi dengan
tanaman markisa dataran rendah.Penelitian dilakukan di Desa Sidomulyo dimana tanaman
markisa ditanam dengan beberapa ketinggian rambatan. Pemasangan perangkap lalat buah
menggunakan model perangkap Steiner ·yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan botol air
mineral bekas ukuran 1500 ml dan senyawa methyl eugenol. Ditemukan dua jenis lalat buah yaitu
Bractocera carambola dan B.cucurbitae. B.carambola mendominasi jenis lalat buah pada
tanaman markisa. B.carambola mendominasi (90.24%) jenis lalat buah yang menyerang tanaman
markisa di Sidomulyo sementara B.cucurbitae hanya sebesar 0.06%
Kata kunci: markisa dataran rendah, perangkap, metyl eugenol ,Bractocera carambola,
B.cucurbitae

1.

buah

Pendahuluan

(Passiflora edulis

menyebabkan

kerusakan

secara kuantitatif dan kualitatif pada

1.1. Latar Belakang
Produksi

dapat

markisa

asam

buah.

var.flavicarpa) yang

Kerusakan

diindikasikan

kuantitatif

dengan

yaitu

jatuhnya

buah

dihasilkan di Sumatera Utara saat ini

muda yang terserang dan secara kualitatif

masih rendah bahkan semakin menurun,

yaitu buah menjadi busuk dan berisi

sehingga

ketersediaan

belatung (Kardinan 2007).

markisa

untuk

bahan

prosesing

baku
tidak

Kerusakan akibat serangan lalat

mencukupi. Salah satu penyebabnya

buah ditemukan terutama pada buah yang

adalah serangan

lalat buah (fruit fly)

hampir masak. Gejala awal ditandai

khususnya dari jenis Bactrocera sp.

dengan adanya lubang kecil di kulitnya

(Diptera: Tephritidae) . Bactrocera sp.

yang

saat ini sudah tersebar hampir di seluruh

ovipositor (alat peletak telur) lalat betina

kawasan Asia Pasifik dan memiliki lebih

saat meletakkan telur ke dalam buah.

dari 26 jenis tanaman inang, beberapa

Bekas tusukan semakin meluas sebagai

diantaranya adalah belimbing dan jambu

akibat

biji dan markisa (Sunarno 2011). Lalat

memakan daging buah sehingga terjadi
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merupakan

bekas

perkembangan

larva

tusukan

yang

kebusukan sebelum buah masak (Haq et

tengah botol digantungkan kawat yang

al. 2012).

pada ujungnya digulung kapas dengan

Pengendalian

lalat

buah

diameter 1 cm .

Pada kapas ditetesi

menggunakan senyawa atraktan efektif

rnetyl eugenol sebanyak 0,5 ml. Botol

karena dapat mengurangi populasi lalat

perangkap

buah di alam, tidak meninggalkan residu

painggian : Botol perangkap tersebut

dan buah tetap aman untuk dikonsumsi.

kemudian dilekatkan pada kayu dengan

ME selama ini telah tersedia di pasaran

ketinggian 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 2 m dan 2.5

dalam bentuk sintetis dengan, terbuat dari

m dari permukaan tanah.. Tiang kayu

bahan kimia. ME sintetis memiliki daya

yang berisi lekatan perangkap untuk

tarik lalat buah jantan tinggi. Identifikasi

semua ketinggian diletakkan/ditegakkan

lalat buah sangat penting dilakukan untuk

dekat tanaman markisa.

mengetahui berbagai jenis lalat buah

tersebut

kemudian

diikat

Pernerangkapan dilakukan sekali

yang berasosiasi dengan tanaman markisa

tujuh

asam kuning.

diambil , dihitung dan dimasukkan ke
dalam botol sarnpel yang berisi alkohol

2. Metode
Penelitian

dilakukan di desa

Sidomulyo

,Kecarnatan

Tuntungan

dari bulan Maret sampai

dengan

hari dan sesudahnya sampel

bulan

Juli

2016.

70%

Medan

selanjutnya

laboratoriurn

prodi

dibawa

ke

Agrotehnologi

Fakultas Pertanian Universitas Medan

Waktu

Area

untuk diidentifikasi. Identifikasi

pemasangan perangkap dilakukan mulai

imago

pukul 07.00

WIB. Jumlah lalat buah

menggunakan buku panduan Siwi et al.

yang tertangkap perminggu dihitung

2006 . Selain itu identifikasi juga

untuk setiap perlakuan. Perangkap yang

dilakukan dengan mengambil foto lalat

digunakan tipe perangkap Steiner · yang

buah sewaktu berada di dalam trap serta

sudah

(Putra.

membandingkan ciri dan gambar pada

1997;Kardinan. 2003). Perangkap yang

Insect Images yang diakses melalui

paling baik adalah jenis

perangkap

internet. Ciri-ciri yang diamati berupa

dengan menggunakan botol air mineral

perbedaan bentuk sayap, kepala, toraks,

bekas ukuran 1500 ml. Botol tersebut

tungkai dan abdomen pada masing–

dipotong bagian tutupnya dan kemudian

masing spesies Bactrocera spp.

dimodifikasi

dipasang terbalik mirip corong agar lalat
buah mudah rnasuk ke dalamnya dan
sulit untuk keluar lagi. Pada bagian
29

lalat

buah

Bactrocera

spp

3.

dan kemudian mengarah keluar (Boror et

Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Identifikasi

al. 1992).

Lalat Buah

Ciri-ciri

Bactrocera
Jenis

lalat

buah

penting

lalat

buah,

mencakup ciri-ciri kepala yang terdiri

yang

dari antena, mata dan bercak pada muka

terperangkap pada berbagai ketinggian
perangkap

adalah

genus

Bractocera

biasa disebut dengan facial spot. Bagian

dengan

spesies

yaitu

Bractocera

penting lain pada lalat buah adalah

carambola dengan persentase dominansi

dorsum toraks yang terdiri dari dua

mencapai

sementara

bagian yaitu terminologi skutum atau

B.cucurbitae hanya terperangkap dalam

mesonotum (dorsum toraks atas) dan

jumlah yang kecil 9.76%.Pada umumnya

skutelum (dorsum toraks bawah). Sayap

lalat buah yang terperangkap adalah

pada lalat buah ditandai dengan bentuk

jantan .Lalat buah betina terperangkap

pola

dalam

kecil.

(pembuluh sayap sisi anterior), anal

Morfologi lalat buah jantan dan betina

(pembuluh sayap sisi posterior), cubitus

dapat dilihat

pada Gambar 1. Hasil

(pembuluh

sayap

utama),

median

identifikasi lalat buah yang terperangkap

(pembuluh

sayap

tengah),

radius

dapat dilihat pada Tabel 1.

(pembuluh

2

90.24%

jumlah

yang

sangat

pembuluh

sayap,

sayap

yaitu

radius),

costa

pembuluh

sayap melintang. Bagian penting terakhir
adalah abdomen, abdomen lalat buah
terdiri dari ruas-ruas (tergites). Dilihat
Gambar 4.3. Jenis kelamin lalat buah

dari sisi dorsum, pada abdomen akan

(B.carambola).Keterangan : A= betina,

terlihat batas antarruas (tergit). Untuk

B.Jantan, C = B.cucurbitae jantan

genus

Bactrocera,

ruas-ruas

pada

Lalat buah Bactrocera memiliki

abdomen terpisah (Siwi et al. 2006).

sepasang sayap. Sayap yang berkembang

Lalat buah betina memiliki alat peletak

adalah sayap bagian depan, sedangkan

telur disebut ovipositor. Lalat betina

sayap bagian belakang mengecil dan

meletakkan telurnya di dalam

berubah menjadi alat keseimbangan yang

sedalam

disebut halter. Struktur lalat buah dapat

hidupnya kulit buah. Telur lalat buah

dikenali pada bagian subkosta, yang

berbentuk seperti pisang memiliki ukuran

dibagian

ujungnya

membengkok

2-4

mm

melalui

buah
selama

panjang dan lebar 1,17 × 0,21 mm, lalat

ke

buah betina dapat meletakkan 10 sampai

depan pada hampir satu sudut yang tepat
30

12 telur setiap hari dan sekitar 200-250

dan betina memiliki perbedaan di daerah

telur (Weems & Fasulo 2012).

posteriornya yaitu ovipositor. Ovipositor

Lalat

buah

dewasa

memiliki

hanya dimiliki lalat buah betina untuk

panjang tubuh sekitar 5 mm, dengan

peletakan telur sedangkan jantan tidak.

sayap berukuran 10 mm

Weems &

Ukuran ovipositor setelah mengalami

Nation 2013). Menurut Weems & Fasulo

pertumbuhan maksimal yaitu sepanjang 3

(2012) lalat buah dewasa antara jantan

mm.

Tabel 1. Hasil identifikasi Bractocera spp yang terperangkap pada beberapa ketinggian
pemasangan alat pemerangkap
Lalat buah

Ciri
morfologi

Gambar/Dokumentasi

Lalat buah
utuh (Suswati
Bactrocera
Dokumentasicarambolae
September
2015)

Jumlah hasil
tangkapan

Tabel data

Pita hitam
pada garis
costa dan
garis
anal,sayap
bagian apeks
berbentuk
seperti
pancing

Tabel data

Abdomen
dengan pola
T yang jelas
dan terdapat
pola hitam
berbentuk
segiempat
pada tergum
IV

Abdomen dengan
pola T yg jelas
pola hitam berbentuk
segiempat pada tergum
IV
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Skutum
kebanyakan
berwarna
hitam suram
dengan pita
/band
berwarna
kuning di sisi
lateral

Skutum hitam
suram

Pita/band kuning
di sisi lateral
Lalat betina
memiliki
ovipositor
(panah)

Bactrocera
cucurbitae

Pita hitam
pada garis
costa dan
garis anal
sangat jelas

Abdomen
dengan ruasruas jelas,
tergit 3
terdapat garis
melintang
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Warna hitam
dominan pada
skutum dan
mempunyai
rambut supra,
skutum
dengan pita
berwarna
kuning/
orange di sisi
lateral
Manik, L. & A Bangun. 2004. Sumut
terima alokasi terbesar Deptan
siapkan Rp. 1 Milyard kendalikan
nama
lalat
buah.
http:/IWUJW.Sebayak.org.berita.ph
p.id. (Diakses 4 Juni 2010).
Manurung, B. & E. Gusmita. 2005.
Kajian awal ekologi lalat buah pada
kebun jeruk di Tanah Karo. jurnal
Sains Indonesia 29(4): 135-139.
Medan
Bisnis.
2004.
Gerakan
pengendalian lalat buah secara
missal di Sumut dimulai. Senin 31
Mei 2004.
Putra, N.S. 1997. Hama lalat buah dan
pengendaliannya.
Yogjakarta:
Kanisius.
Siwi, S.S., P.I-Hidayat & Suputa. 2006.
Taksonomi dan Bioekologi Lalat
Buah
Penting
di
Indonesia
(Diptera:Tephritiaae). Bogor: BB
Biogen
&
Dept.Agriculture
Fisheries & Forestry Australia.
Sodiq, M., Sutoyo & D.R. Sulystyowati.
1997.Fluktuasi populasi lalat buah
di Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur.
Jakarta:
Prosiding
Seminar
Nasional Tantangan Entomologi
pada Abad XXI.Program Nasional
Pengendalian Hama Terpadu.
Sudjana.
1992. Metoda
Statistik.
Bandung: Tarsito.
Tobing, C.T., Marheni., Mariati., & R.
Sipayung.2007. Pengaruh metil
eugenol dalam pengendalian lalat
buah (Bactrocera dorsalis) pada
pertanaman jeruk. Jurnal Natur
Indonesia 9(2). 127-130.

Kesimpulan
Berdasarkan

pada

pengamatan

yang dilakukan pada tanaman markisa
dapat disimpulkan bahwa : Serangan lalat
buah ditemukan dalam jumlah tinggi di
Desa Sidomulyo. Terdapat 2 jenis lalat
buah yang menyerang tanaman markisa
yaitu

Bractocera

B.cucurbitae.
B.carambola

carambola
Jenis

lalat

dan
buah

mendominasi (90.24%)

jenis lalat buah yang menyerang tanaman
markisa

di

Sidomulyo

sementara

B.cucurbitae hanya sebesar 0.06%.
Daftar Pustaka
Hasyim., Muryatia & W.J. de Kogel.
2008.Population fluctuation of
adult males of fruit fly Bactrocera
tau Walker (Diptera: Tephritidae)
in passion fruit orchards in relation
to abiotic factors and sanitation.
Indonesian Journal of Agricultural
Science 9 (1 ): 29-33.
Kardinan, A. 2003. Pengendali .lalat
Buah.Jakarta: Agromedia Pustaka.
Kalie, MB. 1992. Mengatasi buah rontok,
busuk dan berulat. Jakarta: Penebar
Swadaya.
Kusnaedi,(1995). Pengendalian Hama
tanpa Pestisida.Jakarta: Penebar
Swadaya;
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PENGARUH PENGUASAAN STRUKTUR RETORIKA TERHADAP
KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERBASIS GENRE PADA
MAHASISWA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA
AL-WASLIYAH MEDAN
Diana Sopha1)
Vera Kristiana2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
sophadiana79@gmail.com
Abstrak

Penelitian ini mengkaji Pengaruh Penguasaan Struktur Retorika Terhadap Kemampuan Menulis
Teks Berbasis Genre pada Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.Menulis
(writing) pada dasarnya tidak hanya mengekspreikan ide ke dalam tulisan dengan tata bahasa
yang benar tetapi juga harus memperhatikan tujuan teks tersebut ditulis. Karena itu setiap teks
yang ditulis harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga semua maknanya dapat secara efektif
dituliskan ke dalam satu bentuk teks seperti Teks Narasi (Narrative Text), Teks Deskripsi
(Descriptive Text) dan Teks Kisah (Recount Text).Teks berbasis Genre dalam penelitian ini
mencakup tiga jenis genre yaitu narasi, kisah dan deskripsi.Pertama, Teks berbasis Narasi
terstruktur atas empat bagian yaitu orientasi, evaluasi, klimaks, resolusi dan re-orientasi.Kedua,
Teks berbasis Kisah terstruktur atas tiga bagian yaitu orientasi, peristiwa-peristiwa dan reorientasi.Ketiga Teks berbasis Deskripsi terstruktur atas dua bagian yaitu identifikasi dan
deskripsi.
Kata kunci:

Struktur Retorika, Teks berbasis Genre, Narasi, Kisah, Deskripsi

1. Pendahuluan

karena melibatkan beberapa komponen

1.1. Latar Belakang

misalnya isi, kosakata, tata bahasa,

Menulis merupakan salah satu

mekanisme

misalnya

tanda

baca

keterampilan yang penting dalam bahasa

kapitalisasi, dan sebagainya. Di samping

Inggris

mampu

itu, Mukminatien (2002) mengatakan

menuliskan idenya dengan benar. Di

merupakan hal yang tidak mudah untuk

dalam

menjadikan seseorang mampu menulis

agar

usaha

mahasiswa

untuk

meningkatkan

kemampuan menulis ini terdapat masalah

bahasa

atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa

adanya

dalam penulisan teks dengan benar.

meningkatkan

Untuk mengatasi masalah ini,
Lutfiyah

(2009)

berpendapat

Inggris dengan baik karena
sejumlah

masalah

keterampilan

seperti
produktif

khususnya dalam menulis.

bahwa

Salah satu cara untuk mampu

bukan tugas yang sederhana dan mudah

menulis teks berbasis genre adalah

untuk meningkatkan kemampuan menulis

dengan menguasai Struktur Retorika teks
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tersebut. Struktur Retorika merupakan

pangkat dua dari perbandingan variasi

bagian

kemampuan

dalam grup dan ukuran sampel.

menulis karena sebuah teks terstruktur

Tabel 4.12 Tes Tukey

atas

penting

dalam

beberapa

bagian

terbangunlah sebuah

Antar Grup
A1-A2
B1-B2
A1B1-A2B1
A1B2-A2B2

sehingga

teks. Karena itu

kemampuan menulis teks berbasis genre
harus

didasarkan

pada

penguasaan

Berdasarkan

struktur retorika teks tersebut.
Mengingat

a.

atas

dapat

secara

Struktur Retorika terhadap Kemampuan
Menulis Teks berbasis Genre
bahasa

signifikan

dengan

GTM

dalam pengajaran menulis. Nilai

pada

mean dari A1 (72.3) lebih tinggi

Inggris

Nusantara

Karena qo antar kolom (A1-A2) (3.15)

metode struktur retorika berbeda

kajiannya pada Pengaruh Penguasaan

Muslim

di

Kategori
signifikan
signifikan
signifikan
signifikan

signifikan α = 0.05 (2.86), penerapan

maka usulan penelitian ini memfokuskan

Universitas

tabel

Status
qo>qt
qo>qt
qo>qt
qo>qt

lebih tinggi dibanding qt pada level

kemampuan menulis teks berbasis genre,

FKIP

qt
2.86
2.86
2.95
2.95

disimpulkan bahwa:
pentingnya

penguasaan struktur retorika terhadap

Mahasiswa

qo
3.15
4.87
9.25
4.80

daripada

Al-

A2

(69.8),

jadi

dapat

disimpulkan bahwa metode struktur

Washliyah Medan.

retorika lebih efektif dibanding GTM

2. Metode

untuk mengajar menulis mahasiswa.

Menurut Hartoyo (2010) ada lima

b.

jenis metode penelitian. Metode tersebut

Karena qo antar baris (B1-B2) (4.87)
lebih tinggi dibanding qt pada level

adalah one shot case-study, single group

signifikan

pre- dan post-tests experimental design,

α

=

0.05

(2.86),

mahasiswa yang memiliki kreatifitas

experimental dan control groups post-test

tinggi dan yang rendah berbeda

only design, two experimental groups

secara signifikan dalam ketrampilan

post-test only design, dan factorial

menulis mereka. Nilai mean dari B1

designs. Penelitian ini menggunakan

(73) lebih tinggi dibanding B2 (69.1),

metode factorial design.

jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa

3. Hasil dan Pembahasan

mahasiswa yang memiliki kreatifitas

Hasil penelitian melalui Tukey Test

tinggi

yaitu nilai qo ditemukan dengan membagi

mempunyai

ketrampilan

menulis yang lebih baik dibanding

perbedaan antar mean dengan akar

mereka yang memiliki kreatifitas
rendah.
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c.

Karena qo antar sel A1B1 dan A2B1

memiliki kreatifitas tinggi sedangkan

(9.25) lebih tinggi dibanding qt pada

GTM lebih efektif dibanding metode

level signifikan α = 0.05 (2.95),

struktur retorika untuk mengajar menulis

penerapan metode struktur retorika

mahasiswa yang memiliki kreatifitas

berbeda secara signifikan dari GTM

rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

untuk mengajar menulis mahasiswa

terdapat

yang memiliki kreatifitas tinggi.

pengajaran dengan kreatifitas mahasiswa

Nilai mean dari A1B1 (78.3) lebih

dalam pengajaran menulis teks bahasa

tinggi dibanding A2B1 (67.7), jadi

Inggris. Keefektifan metode pengajaran

dapat disimpulkan bahwa metode

tersebut

struktur

kreatifitas mahasiswa.

retorika

lebih

efektif

dibanding GTM untuk mengajar

antara

tergantung

metode

pada

tingkat

4. Kesimpulan

menulis mahasiswa yang memiliki

d.

interaksi

Berdasarkan pemaparan dari analisis

kreatifitas tinggi.

data, didapat beberapa temuan sebagai

Karena qo antar kolom dengan sel

berikut:

A1B2 dan A2B2 (4.80) lebih tinggi

1.

Metode struktur retorika lebih efektif

dibanding qt pada level signifikan α

dibanding

= 0.05 (2.95), penerapan metode

mengajar menulis teks

struktur

retorika

signifikan

dengan

GTM

untuk

mahasiswa

berbeda

secara

bahasa Inggris semester empat UMN

GTM

untuk

AW Medan tahun ajaran 2015/2016.

dengan

mengajar menulis mahasiswa yang

2.

Mahasiswa yang memiliki kreatifitas

memiliki kreatifitas rendah. Karena

tinggi

nilai mean dari A1B2 (66.3) lebih

menulis lebih baik dibanding mereka

rendah dibanding A2B2 (71.8), dapat

yang memiliki kreatifitas rendah

disimpulkan

lebih

khususnya untuk mahasiswa bahasa

efektif dibanding metode struktur

Inggris semester empat UMN AW

retorika untuk mengajar menulis

Medan tahun ajaran 2015/2016.

bahwa

GTM

mahasiswa yang memiliki kreatifitas

3.

mempunyai

ketrampilan

Terdapat interaksi antara metode

rendah.

pengajaran

dengan

kreatifitas

Berdasarkan temuan no. c dan d,

mahasiswa

dalam

pengajaran

diketahui bahwa metode struktur retorika

menulis

lebih efektif dibanding GTM untuk

khususnya untuk mahasiswa bahasa

mengajar

menulis

mahasiswa

yang
36

teks

bahasa

Inggris

Writing,Andi ,Yogyakarta.
Purwanti,(2013), Let’s Write English
Text,
Citra Aji Pratama, Yogyakarta.
Rahayu, Sefi,(2011), Learning about
Narrative Text,M2U,Jakarta.

Inggris semester empat UMN AW
Medan tahun ajaran 2015/2016.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat
ditarik

kesimpulan

bahwa

metode

struktur retorika lebih efektif untuk
mengajar menulis teks bahasa Inggris.
Keefektifan metode tersebut ditentukan
oleh

tingkat

kreatifitas

mahasiswa.

Metode struktur retorika lebih efektif
untuk mengajar menulis mahasiswa yang
memiliki kreatifitas tinggi sedangkan
GTM lebih efektif untuk mengajar
menulis

mahasiswa

yang

memiliki

kreatifitas rendah.
Daftar Pustaka
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PERAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INVERTENING
ANTARA IDENTITAS MEREK, KEPRIBADIAN MEREK
DAN MINAT BELI PRODUK HALAL
Yossie Rossanty1)
Nurhalimah Tambunan2)
1,2)

Universitas Pembangunan Panca Budi
yossie_rossanty@yahoo.com
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji model identitas merek,kepribadian merek dan pengaruhnya
terhadap minat beli produk makanan halal. Dan religiusitas sebagai variabel intervening/mediasi
antara identitas merek , kepribadian merek dan minat beli produk makanan halal.Metode survey
yang dilakukan menurut dimensi identitas merek,kepribadian merek,minat beli produk makanan
halal dan religiusitas. Untuk metode analisis faktor berdasarkan non-probability, sampling dasar
melakukan survei kuesioner pada 120 responden dari 4 supermarket di Kota Medan. Data
dianalisis menggunakan analisis path. Hasil penelitian ini adalah identitas merek,kepribadian
merek tidak mempengaruhi minat beli pada produk makanan halal, akan tetapi identitas merek dan
kepribadian merek memiliki dampak positif jika melalui religiusitas sebagai variabel intervening
Dimensi identitas merek, kepribadian merek belum tentu relevan dengan minat beli produk
makanan halal
Kata Kunci : Identitas merek, Kepribadian Merek, Religiusitas, Minat Beli, Produk Makanan
Halal

1.Pendahuluan

(Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H.

1.1. Latar belakang

(2009). Melihat perkembangan populasi

Populasi

Muslim

mendekati

umat Islam di dunia, tentunya produsen

seperempat dari populasi dunia dan

baik Muslim dan Non Muslim haruslah

diproyeksikan terus meningkat setiap

membuat produk yang mengikuti konsep

tahunnya 26 % sampai 28 % di tahun

halal sesuai syariah Islam.

2020. (Hanzaee, K. H., & Ramezani, M.

1.2 Tujuan Penelitian

R. (2011).

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Hal ini menyebabkan permintaan

a.

yang sangat besar untuk produk halal

terhadap religiusitas

secara global. (Temporal, P. (2011).
Permintaan

yang

signifikan

Menguji pengaruh identitas merek

b.

ini

Menguji kepribadian merek terhadap
religiusitas

memotivasi para pebisnis (Muslim dan

c.

Non-Muslim) untuk berjuang dan secara

Menguji

pengaruh

religiusitas

terhadap minat beli makanan halal

maksimal menjaga pangsa pasarnya.
38

d.

e.

Menguji pengaruh antara identitas

Populasi dalam penelitian ini

merek, kepribadian merek terhadap

adalah

minat beli produk makanan halal

melakukan pembelian di 3 supermarket

Menguji pengaruh antara identitas

yaitu : Smarco, Carefour, Hypermart

merek, kepribadian merek terhadap

yang berlokasi di kota Medan. Sampel

minat beli produk makanan

dalam

halal

seluruh

konsumen

penelitian

ini

yang

sebanyak

75

melalui religiusitas sebagai variabel

responden yang melakukan pembelian di

intervening

3 supermarket di Medan.
Metode

1.3 Pendekatan pemecahan masalah
Pendekatan pemecahan masalah

pengambilan

sampel

menggunakan non probability sampling

didasari dari penelitian terdahulu yang

dengan

teknik

purposive

dilakukan oleh Hanzaee dan Ramezami

dengan

kriteria

responden

(2011) menunjukkan bahwa kepribadian

Kriteria responden penelitian ini adalah

merek yang memiliki unsur halal sangat

pria dan wanita minimal berusia 25 tahun

signifikan, bisa menambah nilai produk

keatas, berdomisili

di

dan memberikan arti dan meningkatkan

sedang

supermarket

minat beli konsumen.

bersedia mengisi kuesioner. Kuesioner

Hal

Medan,
dan

pada penelitian ini menggunakan skala

penelitian Lada & Amin ( 2009) pasar

likert dari 1 sampai dengan 5, yang mana

produk halal sangat besar sehingga

1 untuk menyatakan sangat tidak setuju,

memotivasi pengusaha Muslim dan Non-

dan 5 untuk menyatakan sangat setuju.

untuk

didukung

di

kota

tertentu.

dengan

Muslim

ini

berada

sampling

memperluas

pangsa

Teknik

pasarnya.

analisis

data

yang

digunakan adalah analisi path untuk

Dari hasil penelitian terdahulu

mengetahui pengaruh variabel bebas

diatas, sebagai dasar penulis melakukan

yaitu identitas merek (x1), kepribadian

penelitian.

merek (x2) terhadap minat beli (y) dan

2. Metode

untuk

Desain penelitian yang digunakan
dalam

penelitian

research
akibat),

(

ini

adalah

penelitian
digunakan

mengetahui

variabel

mediasi

(intervening) yaitu religiusitas (z) dalam

causal

memediasi variabel independent terhadap

kausal/sebab

variabel dependent yaitu minat beli

untuk

makanan halal. Pengolahan data dengan

mempertahankan bukti dari hubungan

menggunakan SPSS versi 19.

sebab akibat (Malhotra, N.K. (2012)

Dengan persamaan sebagai berikut :
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1. X1,X2+Y

e. Dan berdasarkan tingkat pengeluaran

2. X1,X2+Z+Y

terbesar adalah Rp 3.500.001 sd Rp

Adapun kerangka konseptual

sebagai

5.500.00 sebanyak 42 orang ( 56 %)

berikut :

Tabel 1. Uji validitas

Gambar 1 Kerangka Konseptual
Keterangan :
Y
= Minat beli (dependent variable)
X1
=Brand Identity (Independent
variable)
X2
=Brand Personality (Independent
variable)
Z
=Religiusitas
(Intervening
variable)
3. Hasil dan Pembahasan
Penyebaran kuisioner secara total

Pada tabel 1 diatas, hasil pengolahan data

sejumlah 75 responden. Profil responden

menunjukkan valid (sah) karena semua

dalam kuisioner adalah sebagai berikut :

nilai koefisien lebih besar dari 0,30 dari

a. Responden wanita sebanyak 40 orang

semua variabel.

( 53,33%), sedangkan pria 35 orang (

Uji Reliabilitas

46,67 %)

Tabel 2 uji reliabilitas

b. Rentang usia 25 – 35 tahun sebanyak

Cronbach

60 orang ( 80%), usia 36-55 tahun

Alpha

hanya 15 orang (20%)
c. Untuk tingkat pendidikan di dominasi
sarjana sd pascasarjana sebanyak 63
orang (84%)
d. Begitu

juga

untuk

Identitas merek (X1)

0,899

Kepribadian Merek (X2)

0,630

Religiusitas(Z)

0,899

Minat Beli (Y)

0,870

pekerjaan,

responden terbanyak adalah pegawai

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel 2

sebesar 67 orang (89,3%)

diatas, menunjukkan nilai Cronbach’s
Alpha
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diatas

0,6.

Menunjukkan

pernyataan pada seluruh variabel diatas

sedangkan sisanya 4,4 % dipengaruhi

adalah reliabel atau handal.

oleh variabel lain.

Koefisien Determinasi

Pengaruh variabel

Tabel 3 Uji determinasi 1

independen

identitas merek dan kepribadian merek
secara parsial terhadap religiusitas
Tabel 5 Uji hipotesis Parsial 1

a. Predictors: (Constant), Identitas
merek,kepribadian merek
b. Dependent Variable: Religiusitas
Berdasarkan
diketahui

R²

tabel

sebesar

3

0,802.

diatas,
Untuk

Tabel 6 uji hipotesis parsial II

menghitung koefisien determinasi adalah
R ² x 100 % maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa variabel religiusitas
mampu dijelaskan sebesar 80,2% oleh
identitas

merek,

kepribadian

merek,

sedangkan sisanya 19,8% dipengaruhi

Hipotesis 1

oleh variabel lain.

Ho : β1 = 0

Tabel 4 uji determinasi 2

pengaruh identitas merek yang signifikan

Artinya

tidak

terdapat

terhadap minat beli
Hi =β1 ≠ 0

Artinya terdapat pengaruh

identitas merek yang signifikan terhadap
a. Predictors: (Constant), Religiusitas,
Identitas merek, Kepribadian Merek
b. Dependent Variable: Minat beli

minat beli
Pengujian signifikan dengan Kriteria
Pengaruh Keputusan (KPK) :

Menurut tabel 4 diatas, diketahui

Terima Ho (tolak Hi), apabila t

R² sebesar 0,958. Untuk menghitung

tabel

koefisien determinasi adalah R ² x 100 %

tabel

variabel minat beli mampu dijelaskan

dan

atau sig t > α 5%
atau sig t > α 5%

4. Kesimpulan :

sebesar 95,8% oleh identitas merek,
merek,

< t

Terima Ho (terima Hi), apabila t hitung > t

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

kepribadian

hitung

Hasil Pengolahan SPSS ver. 19.0

religiusitas

pada tabel 4.49. menunjukan angka t
penelitian sebesar 9,017 > t tabel sebesar
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1,666; dengan demikian keputusan linear

dengan variabel endogenus minat beli

ialah H0 ditolak H1 diterima.

makanan halal Karena ada hubungan

Artinya, ada hubungan linear

liner antara kedua variabel tersebut; maka

antara variabel independen exogenus

variabel

identitas

kepribadian

merek

dengan

variabel

independen
merek

exogenus
mempengaruhi

endogenus minat beli ialah sebesar 0,404

variabel endogenus minat beli makanan

atau jika dibuat persen menjadi sebesar

halal ialah sebesar 0,346 atau jika dibuat

40,4%. Pengaruh sebesar ini signifikan

persen menjadi sebesar 34,6%. Pengaruh

karena nilai signifikan/probabilitas hasil

sebesar

penghitungan yang tertera dalam kolom

signifikan/probabilitas

sig sebesar 0,000 < 0,05.

penghitungan yang tertera dalam kolom

Hipotesis 2

sig sebesar 0,000 < 0,05.

Ho : β1 = 0
pengaruh

Artinya

tidak

kepribadian

merek

ini

terdapat

Hipotesis 3

yang

Ho : β1 = 0

signifikan

Artinya

karena

nilai
hasil

tidak

terdapat

signifikan terhadap Minat beli produk

pengaruh religiusitas yang signifikan

makanan halal

terhadap minat beli makanan halal

Hi =β1 ≠ 0

Artinya terdapat pengaruh

Hi =β1 ≠ 0

kepribadian

merek

religiusitas

yang

signifikan

Artinya terdapat pengaruh
yang signifikan

terhadap

terhadap Minat beli produk makanan

minat beli makanan halal. Pengujian

halal

signifikan

Pengujian signifikan dengan Kriteria

Keputusan (KPK) :

Pengaruh Keputusan (KPK) :

Terima Ho (tolak Hi), apabila t

Terima Ho (tolak Hi), apabila t
tabel

hitung

tabel

atau sig t > α 5%

Terima Ho (terima Hi), apabila t
tabel

<t

dengan

Kriteria

Pengaruh

hitung

<t

atau sig t > α 5%

Terima Ho (terima Hi), apabila t hitung > t
hitung

>t

tabel

atau sig t > α 5%

atau sig t > α 5%

Dilihat pada tabel 6 menunjukan

Kesimpulan

angka t penelitian sebesar 5,804 > t tabel

Pada tabel 6 menunjukan angka t

sebesar

1,666;

dengan

demikian

penelitian sebesar 8,770 > t tabel sebesar

keputusan linear ialah H0 ditolak H1

1,666; dengan demikian keputusan linear

diterima. Artinya, ada hubungan linear

ialah H0 ditolak H1 diterima. Artinya,

antara variabel independen exogenus

ada hubungan linear antara variabel

religiusitas dengan variabel endogenus

independen exogenus kepribadian merek

minat beli produk makanan halal ialah
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sebesar 0,322 atau jika dibuat persen

religiusitas X2,Y x Z, Y = (0,346 x

menjadi sebesar 32,2%. Pengaruh sebesar

0,322) = 0,111412.

ini

signifikan

karena

nilai

signifikan/probabilitas

Menghitung

hasil

Identitas

terhadap minat beli produk makanan

merek,

halal melalui religiusitas X1,Z + Z, Y =

Kepribadian Merek Melalui Religiusitas

(0,568 + 0,322) = 0,89. Pengaruh variabel

Terhadap Minat Beli makanan halal.
a.

Menghitung

Pengaruh

kepribadian merek terhadap minat beli

Langsung

produk

(Direct Effect atau DE)

melalui

X2,Y x Z, Y = (0,346 +

Kesimpulan
Pengaruh langsung (Direct Effect atau

Pengaruh Variabel Kepribadian merek

DE).

terhadap religiusitas X2 ke Z = 0,42.
identitas

halal

0,322) = 0,668.

terhadap Religiusitas X1 ke Z = 0,568.

variabel

makanan

religiusitas

Pengaruh Variabel Identitas Merek

Pengaruh

(Total

Pengaruh variabel identitas merek

sig sebesar 0,000 < 0,05.
Variabel

Total

Effect)

penghitungan yang tertera dalam kolom

Pengaruh

Pengaruh

Pengaruh

merek

Variabel

Identitas

merek terhadap Religiusitas X1 ke Z =

terhadap minat beli produk makanan

0,568. Pengaruh Variabel kepribadian

halal X1 ke Y = 0,404. Pengaruh variabel

merek terhadap religiusitas X2 ke Z =

kepribadian merek terhadap minat beli

0,42. Pengaruh variabel identitas merek

produk makanan halal X2 ke Y = 0,346.

terhadap minat beli produk makanan

Pengaruh variabel religiusitas terhadap

halal X1 ke Y = 0,404. Pengaruh variabel

minat beli produk makanan halal Z ke Y

kepribadian merek terhadap minat beli

= 0,322.

produk makanan halal X2 ke Y = 0,346.

Menghitung Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh variabel religiusitas terhadap

(Indirect Effect atau IE)

minat beli produk makanan halal Z ke Y
Pengaruh variabel identitas merek

= 0,322.

terhadap minat beli produk makanan

Pengaruh tidak langsung (Indirect Effect

halal melalui religiusitas X1, Z x Z, Y =

atau IE).

(0,568 x 0,322) = 0,182896. Pengaruh

Pengaruh variabel identitas merek

variabel kepribadian merek terhadap

terhadap religiusitas melalui minat beli

minat beli produk makanan halal melalui

produk makanan halal X1, Z x Z, Y =
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Abstrak
Penelitian dilaksanakan untuk menentukan sifat kimia dan fisika tanah yang berasal dari lokasi
erupsi Gunung Sinabung dan untuk mengevaluasi unsur makro tanah akibat dampaknya terhadap
komoditi pertanian. Penelitian dilakukan dengan metode survey dengan pengambilan sampel
tanah dan air di enam lokasi desa. Pengambilan contoh tanah, dan air dilakukan berdasarkan
toposequen dari lahan pertanian, dengan jarak terjauh 10 km dan terdekat 3 km dari puncak
Gunung Sinabung. Karakteristik lahan lainnya yang dikaji meliputi iklim, fisiologi dan geologi,
tanah, hidrologi, serta vegetasi dan penutupan lahan. Secara umum kandungan unsur hara tanahtanah di sekitar lereng gunung Sinabung didominasi oleh kandungan unsur kalsium (4,39
m.e/100g), diikuti magnesium (1,24 m.e/100g), kalium (0,66 m.e/100g), natrium (0,15m.e/100g),
fosfor (140,28 ppm), K2O (0,31%), P2O5 (0,06%), memiliki kisaran pH 3,7 – 6,8 dan memiliki
tekstur lempung berpasir dan pasir berlempung, dengan didominasi fraksi pasir lalu diikuti fraksi
debu, dan sangat sedikit liat. .
Kata Kunci : karakterisisasi, tanah vulkan, Gunung Sinabung, hara

1. Pendahuluan

dan pasir vulkanik ini merupakan salah

1.1. Latar Belakang

satu batuan induk tanah yang nantinya

Gunung Sinabung merupakan salah satu

akan melapuk menjadi bahan induk tanah

gunung di dataran tinggi Kabupaten

dan selanjutnya akan mempengaruhi sifat

Karo, Sumatera Utara berada pada titik

dan ciri tanah yang terbentuk (Fiantis,

koordinat 03o 10’ LU dan 98o 23’ BT

2006).

dengan puncak tertinggi gunung ini

Erupsi gunung Sinabung mengeluarkan

adalah 2.460 meter di atas permukaan

kabut asap yang tebal berwarna hitam

laut. Gunung ini belum pernah tercatat

disertai hujan pasir, abu vukanik, dan

meletus

batuan yang menutupi ribuan hektar

sejak

tahun

1600

(Global

Volcanism Program, 2008). Tanah-tanah

tanaman

yang berada disekitar kawasan Gunung

dibawah radius enam kilometer tertutup

Sinabung ini memiliki kesuburan yang

debu tersebut. Abu vulkanik merusak

lebih tinggi. Debu dan pasir vulkanik

atau mematikan tanaman yang berada di

yang

besar

lereng gunung akibat radiasi panas abu

sampai berukuran yang lebih halus. Debu

vulkanik.vAbu vulkanik juga menutupi

disemburkan

berukuran
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para

petani

yang

berjarak

hampir seluruh permukaan daun tanaman

mengeluarkan tiga jenis bahan yang siap

sehingga

dapat

disemburkankannya yaitu berupa bahan

metabolisme

padatan, cair dan gas. Bahan padatan

dengan baik, akibatnya pertumbuhan

dapat berupa pasir, debu dan abu vulkan,

tanaman menjadi

Setelah

sedangkan bahan cair dapat berupa lava.

hujan lebat bahan bahan hasil erupsi

Bahan-bahan vulkanis tersebut nantinya

tersebut berupa lava dapat membentuk

akan menjadi bahan induk penyusun

suspensi kental dengan BD 2,50 g cm-3 .

tanah (Hardjowigeno, 2007). Menurut

Kemudian lahar ini mengalir kebagian

hasil analisa abu vulkanik yang dilakukan

yang lebih rendah berupa lahar dingin.

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Lahar dingin ini memiliki daya rusak

Pertanian tahun 2014, komposisi mineral

yang sangat besar sehingga menimbulkan

abu/pasir vulkanik gunung Sinabung

bencana pada daerah yang dilaluinya.

yaitu fragmen batuan (28-37 %), gelas

Istilah baku geologi lahar dingin ini ialah

volkan (22-26 %), augit (8-13 %),

lahar hujan yaitu lahar panas berubah

Heperstin (10-18 %), labradorit (7-10 %),

menjadi dingin karena terkena hujan dan

bintonit (2-5 %), dan opak (3-5 %) yang

terbawa oleh air hujan dari puncak atau

mana bahan-bahan mineral tersebut jika

dari daerah yang lebih tinggi ke daerah

melapuk akan menjadi sumber unsur hara

yang lebih rendah (Wardoyo, 2011).

esensial terutama Ca, Mg, K, Na, P, S,

Tanah vulkanis adalah tanah yang berasal

Fe, dan Mn. Penelitian ini bertujuan

dari hasil letusan gunung api, dimana

untuk mengetahui karakteristik, dan sifat

tanaman

melangsungkan

pada

saat

kimia

kimia

tidak

proses

terganggu.

gunung

api

abu

vulkanik

meletus
serta

lokasi memiliki ketebalan debu vulkanik

sifat fisik dan

yang berbeda-beda. Sifat-sifat tanah yang

kimia tanah pertanian yang terkena abu

di analisis yaitu sifat fisik, dan sifat kimia

vulkanik

tanah, sifat kimia abu vulkanik, serta

mengetahui perubahan

pasca

meletusnya

gunung

Sinabung.

pengaruh dari abu vulkanik tersebut

2. Metode

terhadap karakteristik tanah. Selain itu

Penelitian

ini

menggunakan

metode

dilakukan juga identifikasi kondisi fisik

survei dengan pengambilan sampel tanah,

lahan,

abu vulkanik, menggunakan purposive

fisiografi daerah geologi, tanah, dan

sampling yang terdiri dari 6 lokasi

vegetasi.

pengambilan

sampel

tanah,

dengan

kedalaman 0-15 cm dan 15-30 cm. Setiap
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diantaranya

kondisi

iklim,

Tabel 1. Metode analisis sifat kimia dan tekstur sampel tanah
No.
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Parameter
C-Organik (total)
Nitrogen (total)
Jumlah Kation Basa, KB
(tersedia)
P Olsen (ppm)
K, Na, Ca, Mg (tersedia)
KTK (tersedia)
Al-dd, H-dd (tersedia)
P2O5
K2O
pH (1:2,5)
Tekstur

%
%

Satuan

Metode Uji
Volumetri/Walkey
Volumetri/Kjeldahl

m.e/100g

Ammonium acetat 1N

Ppm
m.e/100g
m.e/100g
m.e/100g
%
%

Spektofotometri
Ammonium acetat 1 N
Volumetri/ NaCl 1%
Volumetri/ KCl 1 N
Spektrofotometri/HCl 25%
AAS/HCl 25%

-

Potensiometri

%

Hydrometri

2.1 Metode

diberi label sebagai penanda sampel

2.1.1 Lokasi Penelitian

tanah sesuai dengan lokasi dari sampel

Penelitian ini akan dilaksanakan pada

tanah yang diambil, kemudian dianalisis

bulan Mei sampai dengan Agustus 2015.

di laboratorium dengan metode standar

Pengambilan contoh abu vulkanik, tanah

(Tabel 1).

dilakukan

2.3 Data Iklim, Fisiologi dan Geologi

di

sekitar

kaki

gunung

Sinabung yang terdiri dari enam desa

Data

dalam tiga kecamatan

di Kabupaten

didapatkan dari Balai Badan Meteorologi,

Tanah Karo, yaitu Desa Naman dan Desa

Klimatologi dan Geofisika wilayah I

Sukanalu yang berada di kecamatan

Sumatera Utara untuk data curah hujan 3

Namanteran, Desa Sibintun dan Desa

tahun terakhir. Tipe iklim didaerah ini

Berastepu di kecamatan Simpang Empat,

akan

Desa Gurukinayan dan Desa Selandi di

perbandingan rata-rata bulan kering dan

Kecamatan

titik

bulan basah menurut oldeman, dan atau

pengambilan sampel akan ditentukan titik

menggunakan data tipe iklim menurut

kordinatnya dengan menggunakan GPS.

BMKG

Analisis sampel tanah dan air dilakukan

dikelompokkan melalui

di Laboratorium Pusat Penelitian Kelapa

(ZOM).

Sawit (PPKS) Jl. Brigjen Katamso No.

Data suhu dapat diperoleh dengan rata-

51, Sumatera Utara.

rata

2.2 Pengambilan Sampel

menggunakan thermometer, dan agar

Sampel tanah yang akan diambil ± 2,5

lebih akurat data suhu juga bias didapat

kg, untuk setiap contoh tanah, lalu

dari BMKG untuk data suhu 3 tahun

dimasukkan kedalam plastik yang telah

terakhir di daerah lokasi penelitian atau

Payung,

dan
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intensitas

curah

didapat

dengan

Sumatera

pengukuran

hujan

akan

melihat

Utara

yang

zona

musim

suhu

dengan

pengambilan sampel. Data kelembaban

(LU : 0308’27,4’) (BT : 09825’19,9’)

udara

hasil

dengan elevasi 1161 m dpl dan desa

menggunakan

Sibintun dengan titik koordinat (LU :

hygrometer, dan agar lebih akurat data

0307’40,5’) (BT: 09824’40,1’) dengan

kelembaban

elevasi

diperoleh

pengukuran

dari

rata-rata

dengan

juga

bisa

didapat

dari

1100

m

dpl,

kecamatan

BMKG untuk data kelembaban 3 tahun

berikutnya yaitu Payung yang terdiri dari

terakhir.

desa Gurukinayan dengan titik koordinat

Fisiologi yang diamati berupa bentuk

(LU : 0307’30,7’) (BT : 09823’39,5’)

lahan

data

dengan elevasi 1010 m dpl, dan desa

diperoleh dari interpretasi peta tematik

Payung dengan titik koordinat (LU :

dan

0307’19,8’) (BT : 09823’56,2’) dengan

dan

topografi

pengamatan

setempat,

secara

langsung

dilapangan serta data sekunder lainnya

elevasi 1070 m dpl.

seperti penelitian yang berkaitan dengan

3.2 Sifat Kimia Tanah Vulkanik

data fisiologi tempat tempat penelitian

Tanah vulkanik yang diteliti didominasi

berlangsung. Data geologi diperoleh dari

oleh pasir yaitu rata >50% lalu diikuti

interpretasi peta tematik, pengamatan

dengan fraksi debu, sedangkan fraksi liat

secara langsung di lapangan serta data

sangat rendah bahkan beberapa sampel

sekunder

lainnya,

data

tanah tidak memiliki kandungan liat sama

sekunder

untuk

tempat

sekali sedangkan untuk nilai C/N ratio

yang

mana

geologi

pengambilan sampel didapat dari Dinas

tanah

Pertanian Kabupaten.Karo.

Kandungan Kalium pada tanah tersebut

3. Hasil dan Pembahasan

terlihat bervariatif, pada desa Payung

3.1 Lokasi Penelitian

memiliki

Sampel yang dianalisis berasal dari 6 titik

tergolong sangat tinggi sedangkan pada

lokasi yang terdiri dari 3 kecamatan dan 6

desa Selandi memiliki kandungan Kalium

desa yaitu kecamatan Namanteran di desa

yang tergolong rendah sedangkan untuk

Naman dengan titik koordinat (LU :

desa lainnya memiliki kandungan K yang

0311’02,4’) (BT : 09825’58,4’) dengan

tergolong sedang, Kandungan kalsium

elevasi 1322 m dpl, dan desa Sukanalu

pada tanah tersebut tergolong pada

(LU : 0310’51,7’) (BT : 09825’28,5’)

rendah. Natrium pada tanah tersebut

dengan elevasi 1389 m dpl, lokasi

tergolong

berikutnya yaitu berasal dari kecamatan

Magnesium pada tanah hasil analisa

Simpang Empat yaitu dari desa Berastepu

untuk semua sampel tergolong pada
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tersebut

tergolong

kandungan

rendah

rendah.

Kalium

dan

yang

kandungan

kategori sangat rendah. Nilai kapasitas

kopi),

tukar kation (KTK) pada sampel tersebut

Sibintun

tergolong rendah dan sedang yang berarti

Gurukinayan (kopi, kakao, mahoni, dan

kemampuan tanah untuk menukar kation

padi), sedangkan desa Selandi (kakao,

pada tanah tergolong sedang, sedangkan

kemiri, dan nenas).

nilai

3.4 Iklim Lokasi Penelitian

kejenuhan

basa

(KB)

sampel

desa

Berastepu

(jeruk

dan

(kopi),

desa

kopi),

desa

tersebut tergolong pada sangat rendah

Berdasarkan defenisi tanah, maka dikenal

dan rendah.

lima macam faktor pembentuk tanah

Darmawijaya, 1992 mengatakan bahwa

diantaranya, iklim, kehidupan, bahan

penentuan pH tanah dalam klasifikasi dan

induk, topografi, dan waktu. Diantaranya

pemetaan tanah sangat diperlukan selain

yang terbesar pengaruhnya yaitu iklim.

untuk

tidaknya

Oleh karena itu pembentukan tanah

perkembangan tanah juga diperlukan

sering dinamakan dalam istilah asing

dalam penggunaan tanahnya, terutama

weathering

untuk tanah pertanian yang mana nilai pH

Adapun

H2O sampel dari desa Sukanalu yaitu

diperhatikan

<4,5 yang tergolong sangat masam

penelitian ini yaitu, tipe iklim dari lokasi

sementara untuk sampel yang berasal dari

penelitian, intensitas curah hujan, suhu

desa Naman, Sibintun, Selandi, dan

udara, dan kelembaban udara. Tipe iklim

Payung tergolong agak masam yaitu

lokasi

berada pada nilai pH kisaran 5,5-6,5

menurut

sedangkan sampel tanah yang memiliki

Klimatologi, dan Geofisika tergolong

pH tergolong netral hanya sampel tanah

pada tipe iklim Zona Musim (ZOM) yang

yang berasal dari desa Gurukinayan yaitu

mana tipe iklim ini didasarkan pada pola

dengan nilai antara 6,6-7,5.

hujan yang sama dan jelas musim hujan

3.3 Vegetasi di lokasi penelitian

atau musim kemarau pada suatu daerah.

Berdasarkan pengamatan secara langsung

Hujan yang sedikit dapat memberikan

beberapa jenis vegetasi yang tumbuh di

kelembaban hanya dibagian teratas pada

lokasi penelitian yaitu untuk kecamatan

musim panas, sedangkan tanah dibagian

Namanteran secara umum penggunaan

bawah

lahannya yaitu tanaman tahunan, kopi

permukaan yang tipis cepat mongering

arabika,

karena evaporasi.

menaksir

hutan

dan

lanjut

semak

belukar

(Darmawijaya,
faktor-faktor
dalam

penelitian

yang

pelaksanaan

yaitu

Badan

tetap

iklim

1992)..

tanah

karo

Meteorologi,

kering

dan

lapisan

Setiap kenaikan

sedangkan di desa Naman (jagung, jeruk,

temperature 10C akan menaikkan laju

dan kopi), desa Sukanalu (jeruk dan

reaksi kimia dua sampai tiga kali.
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Meningkatnya pelapukan dan kandungan

Empat

liat terjadi dengan meningkatnya rata-rata

timbunan material berat paling sedikit

temperature tanah.

yaitu 225 ha, dan kecamatan Naman

3.5 Dampak Erupsi Gunung Sinabung

Teran daerah yang terkena dampak berat

Terhadap Komoditi Pertanian

dengan luas 250 ha.(Tim Balitbangtan,

Dampak dari erupsi gunung Sinabung

2014)

dikaaategorikan dengan tingkat ketebalan

Jenis tanaman yang dominan terkena

abu yang menutupi lahan yang di jumpai

dampak erupansi gunung Sinabung yaitu

di sekitar lokasi penelitian, yaitu mulai

tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman

dari < 2 cm yang tergolong tipis dan

pangan, dan tanaman tahunan.karena di

tingkat kerusakan ringan, lalu 2-5 cm

daerah sekitar lereng gunung Sinabung

tergolong

sedang

dengan

kerusakan

merupakan daerah yang dingin shingga

tergolong

sedang,

>5-10

cm

yang

para petani di sekitar lereng gunung

tergolong tebal dengan tingkat kerusakan

Sinabung mayoritas bercocok tanam

yang diakibatkannya tergolong

sangat

dengan komoditi hortikultura yang terdiri

berat, dan yang terakhir yaitu lahar yang

dari tanaman sayuran seperti kol, sawi,

menyebabkan penimbunan pada lahan.

wortel, tomat, cabai, dan sebagainya dan

Dari hasil pengamatan juga terlihat

juga buah-buahan seperti jeruk, alpukat,

bahwa aderah yang memiliki tingkat

kopi, kakao, dan cengkeh.

kerusakan ringan yang paling tinggi yaitu

3.5.1 Sifat Kimia Tanah

di daerah kecamatan Simpang Empat

Hasil

yaitu dengan luas 2.953 ha. Sedangkan

tersedia dan data iklim lokasi penelitian

daerah dengan luasan dampak ringan

tanah

semburan abu vulkanik yang paling

disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3. Dari

rendah yaitu kecamatan Payung dengan

hasil analisa sampel tanah vulkanik

luas 1.199 ha, hal ini berbanding terbalik

gunung Sinabung terlihat unsur yang

dengan timbunan material

dengan

memiliki kandungan tergolong tinggi

mana

adalah kalium, bahkan di desa Payung

ketebalan

>5-10

cm

yang

merupakan

analisa

daerah

kandunga

vulkanik

unsur

Gunung

hara

Sinabung

kecamatan Payung merupakan kecamatan

kandungan

dengan luas lahan yang paling tinggi

tinggi,

disbanding

merupakan unsur hara makro yang

dari

ketiga

kecamatan

tersebut, luasan lahan yang terkena

kalium

dengan

yang

tergolong

mana

unsur

sangat
kalium

dibutuhkan oleh tanaman.

material timbunan berat yaitu 620 ha,

Unsur

sedangkan daerah kecamatan Simpang

vulkanis
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kalsium

gunung

pada

Sinabung

tanah
tersebut

tergolong sedang dari semua titik lokasi

Gunung Sinabung mendapatkan bahwa

sampel, sehingga tanaman diperkirakan

gelas vulkanik merupakan salah satu

tidak mengalami unsur kalsium pada

unsur mineral fraksi pasir yang kedua

tanah tersebut, yang mana diketahui

tertinggi setelah fragmen batuan yaitu

bahwa unsure kalsium merupakan unsur

sebesar 23%. Hal ini sejalan dengan

yang dibutuhkan oleh tanaman untuk

pernyataan Shoji et al. (1993) bahwa

proses

menutupnya

gelas vulkanik banyak dikandung dalam

stomata sedangkan unsur natrium pada

abu vulkanik yang dihasilkan pada saat

tanah tersebut tergolong rendah dari

letusan gunung berapi.

semua titik sampel yang dianalisa, tetapi

Nilai kejenuhan basa pada tanah tersebut

unsur tersebut belum dapat dikatakan

rendah dan sangat rendah dan hanya satu

marginal

memenuhi

sampel yang memiliki nilai sangat tinggi

kebutuhan natrium pada tanaman dapat

hal ini sejalan dengan C/N ratio yang

dipenuhi

dimiliki

membuka

dan

sehingga

dengan

untuk

pemberian

pupuk.

oleh

tanah

tersebut

yaitu

Magnesium pada sampel tanah vulkanis

memiliki nilai yang tergolong rendah atau

tersebut

tergolong

sedang

dan

dengan kata lain tanah tersebut secara

tidak

akan

keseluruhan tergolong kurang subur, hal

mengalami kekurangan unsur magnesium

ini diduga akibat pengaruh pH tanah yang

yang cukup berarti (PPT, 1983 Tabel 4).

cukup rendah, yang mana pH tanah dari 6

Tekstur tanah vulkanis gunung Sinabung

sampel yang dianalisa hanya satu sampel

yang dianalisa rata-rata memiliki teksur

tanah yang memiliki pH netral diduga

lempung berpasir, yang mana tanah

tanah tersebut memiliki pH yang netral

tersebut cukup gembur sehingga mudah

dan berbeda dengan pH tanah lainnya

diolah dan tanah mudah ditembus oleh

akibat aplikasi pengolahan tanah yang

akar tanaman. Tanah tersebut memiliki

dilakukan

fraksi liat yang sangat rendah dan

memanfaatkan lahan tersebut sebagai

didominasi oleh fraksi pasir dan fraksi

lahan pertanian, sedangkan sampel yang

debu.

yang

lainnya memiliki pH tanah yang sangat

dimiliki oleh tanah tersebut tergolong

masam, hal ini dipengaruhi oleh pH yang

sedang

sangat rendah yang dimiliki oleh abu

diperkirakan

tanaman

Kapasitas

dan

tukar

tinggi,

kation

sehingga

tanah

oleh

petani

yang

tersebut memiliki kemampuan dalam

vulkanik.

menukarkan kation-kation agar tersedia

Kandungan C-organik tanah Andosol

bagi tanaman. Hasil penelitian Sukarman

hasil analisa sampel yaitu 1,92 dan 1,83

et al. (2014) terhadap abu vulkanik

% (Tabel 2). Kandungan C-organik
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paling rendah dijumpai

pada tanah

hiperstein 14%, labradorit 8%, bitownit

Andosol dari Gunung Soputan, Sulawesi

3%, dan turmalin 1%. Mineral mudah

Utara

2009),

lapuk lainnya yang dijumpai dalam

sedangkan yang tertinggi dijumpai pada

jumlah sedikit adalah epidot. Bahan-

tanah Andosol dari Gunung Seulawah,

bahan

Aceh (Suparto et al. 1989). Gambar 27

merupakan cadangan unsur hara yang

memperlihatkan bahwa kandungan C-

cukup tinggi, yang jika melapuk akan

organik pada horison A yang paling

menjadi sumber unsur hara esensial kelak

banyak distribusinya dari Andosol di

terutama Ca, Mg, K, Na, P, S, Fe, Mn,

Indonesia adalah pada kisaran 2 sampai

dan B Ringkasnya abu erupsi gunung

8%.

Sinabung lebih didominasi oleh mineral

Tampaknya partikel abu yang halus lebih

dalam

banyak

di

dibandingkan dengan kandungan abu

kecamatan Naman Teran. Sedangkan

letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah.

tutupan abu atau partikel kasar, batuan

Abu letusan Gunung Merapi secara

dan timbunan lahar dijumpai lebih luas di

umum lebih kaya akan oksida unsur hara

Kecamatan

natrium,

(Hikmatullah

terbawa

2008;

ke

Simpang

desa-desa

Empat

dan

piroklastik

bentuk

tersebut

fragmen

kalium,

di

atas

batuan

fosfor

jika

dan

Kecamatan Payung. Timbunan lahar

belerang. (Ridwandi dan Sembiring, 2013

paling luas di jumpai kecamatan Naman

;Suriadikarta, dkk, 2011)

Teran dan Simpang Empat.

Namun

Gunung Sinabung memiliki kandungan

timbunan lahar juga terjadi lebih sedikit

kalsium dan magnesium yang lebih

di Kecamatan Payung dan Tiganderket

tinggi. Salah satu hal yang menarik dari

(Tindaon, 2015).

Keadaan tutupan

susunan mineral primer dari Gunung

abu/material tebal atau timbunan lahar

Sinabung ini adanya mineral turmalin

pada areal pertanian ini membutuhkan

meskipun hanya 1%. Kehadiran mineral

rehabilitasi maupun perbaikan lahan dan

ini

butuh waktu dalam jangka yang cukup

menjadi sumber unsur hara mikro Boron

lama.

perlu

(B) yang diserap oleh tanaman dalam

direhabilitasi dengan tanaman tahunan

bentuk B2O3 (Anda et al, 2010 ; Nakada

ataupun tanaman hutan.

and Yoshimoto, dalam Tindaon 2015).

Abu vulkanik Gunung Sinabung ini

4. Kesimpulan

mempunyai cadangan mineral mudah

Beberapa kesimpulan dapat ditarik antara

lapuk yang cukup tinggi yang terdiri atas:

lain:

gelas

Bahkan

vulkanik

mungkin

23%,

augit

11%,
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menjadi

sangat

Sedangkan

penting

karena

1. Lokasi penelitian yang berada di 3

(0,06 %), memiliki pH 3,7 – 6,8 dan

kecamatan, ternyata dampak erupsi

memiliki tekstur lempung berpasir dan

gunung

areal

pasir berlempung, dengan didominasi

komoditi pertanian terluas ditemukan

fraksi pasir lalu diikuti fraksi debu,

di kecamatan Naman Teran seluas

dan sangat sedikit liat.

Sinabung

terhadap

(5467 ha), diikuti kecamatan Simpang
Empat

seluas

(3888

ha),

3. Vegetasi

dan

lereng

tanaman sayur-sayuran seperti sawi,
kol, cabai, kubis, buncis, wortel,

Sinabung

tanaman buah-buahan seperti jeruk,

didominasi oleh unsur kalsium (4,39

strowbery, nenas, jambu, dan markisa,

m.e/100g), diikuti magnesium (1,24

tanaman

m.e/100g), kalium (0,66 m.e/100g),

kentang, padi, dan tanaman tahunan

natrium ( 0,15 m.e/100g), fosfor

seperti kakao, dan kopi.

lereng

tanah-tanah

sekitar

di

sekitar

umumnya

di

gunung Sinabung didominasi oleh

kecamatan Payung seluas (2325 ha).
2. Bahwa

lahan

gunung

(140,28 ppm), K2O (0,31 %), P2O5
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pangan

seperti

jagung,
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PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI DENGAN METODE PEMBELAJARAN
PAKEM BAGI SISWA SMA UNTUK
PENCEGAHAN KORUPSI SEJAK
DINI DI SUMATERA UTARA
Sri Sulistyawati1), Risnawati2),
Nelvitia Purba3)
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
purba.nelvitia,@gmail,com.
Abstrak
Berdasarkan data yang dilansir oleh Forum Transparansi Indonesia untuk anggaran (Fitra) wilayah
Sumatera Utara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada ikhtisar hasil pemeriksaan
(IHP) Semester II tahun 2012 .Menempatkan Sumatera Utara sebagai propinsi terkorup di
Indonesia.Propinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama disusul oleh Propinsi Aceh, Papua
Barat, DKI Jakarta peringkat keempat.Pendidikan anti korupsi ini sebagai upaya dalam rangka
pembentukan karakter bangsa sebagai dasar untuk pencegahan kejahatan korupsi. Sehingga perlu
dilakukan pencegahan sejak dini melalui pendidikan pada siswa SMA di Sumatera Utara,
sehingga kelak bila memasuki dunia kerja akan menjadi generasi muda yang handal untuk anti
korupsi, yang akhirnya Indonesia akan mencapai masyarakat adil dan makmur.Tujuan dari
penelitian ini adalaH :Untuk pencegahan korupsi sejak dini sehingga program pemerintah dengan
adanya Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 berhasil meminimalkan kejahatan korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera
Utara pada khususnya;Membudayakan anti korupsi kepada siswa SMA yang mana pada fase ini
adalah merupakan masa remaja sehingga diperlukan bimbingan dan arahan yang lebih intensif
dan pada akhirnya menghasilkan generasi muda yang memiliki SDM yang dapat diandalkan akan
mampu dan handal untuk membentengi dirinya tahan anti korupsi;Membangun budaya jujur,
disiplin dan hidup apa adanya yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang diberikan pada
siswa SMA di Sumatera Utara. Penelitian ini adalah untuk menghasilkan informasi tentang model
pendidikan anti korupsi yang akan diterapkan bagi siswa SMA dengan menyisipkan pada semua mata
pelajaran di Sumatera Utara.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan socio-legal researcH. Permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini
berkaitan dengan “Segera di terapkannya pendidikan anti korupsi terhadap semua mata pelajaran di
tingkat SMA di Sumatera Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Kata Kunci: Karakter Bangsa, Siswa SMA, Pencegahan Korupsi, Berbasis Pakem

1.Pendahuluan

strategi

1.1.Latar Belakang

reformasi, baik melalui Instruksi Presiden

Korupsi

beberapa

dekade

ini

nasional

lebih-lebih

di

era

Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

merupakan isu sentral dalam penegakan

Pemberantasan

hukum.Berbagai upaya telah dilakukan

Nasional

oleh pemerintah di dalam pemberantasan

Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)

korupsi ini dengan menetapkan berbagai

2010-2025, Instruksi Presiden Nomor 9
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dan

Korupsi,
Rencana

Strategi
Aksi

Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi

Berdasarkan hal-hal dikemukakan

Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi

di atas maka pemerintah merancang

2011, Instruksi Presiden Nomor 14

Kurikulum 2013 yang mana topik yang

Tahun 2011 Tentang Aksi Percepatan

diajarkan kepada Siswa SMA dengan

Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012,

melalui interdisiplin berbagai bidang

Strategi

Dan

ilmu.Tujuan dari kurikulum ini adalah

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang

mampu mengundang nalar, mencari tahu

(2012-2025 dan Jangka Menengah (2012-

untuk menantang siswa bisa mencari

2014).

sendiri jawaban dari persoalan hidup

Nasional

Pencegahan

Dalam kehidupan berbangsa dan

sehari-hari yang berkarakter bangsa.

bernegara belum tumbuh budaya mutu,

Karakter sebuah bangsa adalah

budaya malu, dan budaya kerja,baik di

merupakan jati diri, nilai dan norma

kalangan para pemimpin maupun di

kehidupan

yang

menjadi

kalangan masyarakat pada umumnya

berpikir

dan

bertindak

suatu

sehingga sulit untuk mencari tokoh atau

bangsa.Karakter

sebuah bangsa

juga

figur yang bisa diteladani.Ini merupakan

menjadi cerminan dari individu-individu

bukti terjadinya pergeseran nilai menuju

dalam masyarakat suatu bangsa.

kehancuran atau pembentukan nilai-nilai
baru

atas

karakter

bangsa

pragmatisme,

memerlukan waktu yang panjang karena

materialisme, hedonisme, sekularisme,

karakter bangsa adalah sebuah peradaban

bahkan atheisme.

bangsa

Kondisi

dasar

Membangun

landasan

dan

kenyataan

yang

itu

sendiri.Pada

puncak

peringatan Hari Pendidikan Nasional

menyedihkan tersebut telah menimbulkan

yang berlangsung di

berbagai pertanyaan bagi berbagai pihak,

tanggal 11 Mei 2010, Presiden Susilo

baik di kalangan masyarakat

Bambang

umum

Yudhoyono

Istana Negara

menyampaikan

maupun di kalangan para ahli pendidikan

pidatonya terkait masalah karakter bangsa

“Apa yang salah dengan pendidikan

Indonesia. Beliau mengatakan bahwa : “

nasional

character building “ sudah mulai kita

sehingga

mengembangkan
seperti

yang

belum

manusia
diamanatkan

berhasil
Indonesia

lupakan,

dalam

sudah

karakter

mulai

Bangsa

terlupakan

Indonesia
oleh dunia

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945

pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan

dan Undang-Undang Sistem Pendidikan

minimnya kurikulum pendidikan yang

Nasional.”

berkiblat pada karakter bangsa yang
luhur.
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Tujuan pembelajaran pendidikan
anti korupsi ini

1.2

bagi siswa SLTA

Perumusan

Permasalahan

(Problem Statement)

berfungsi untuk meningkatkan kepekaan

Bagaimanakah

bentuk

model

rasa pada budaya bangsa, memberikan

pembelajaran interdisiplin untuk setiap

kepuasan batin dan pengayaan daya

mata pelajaran bagi siswa SLTA pada

estetis melalui bahasa dan pembelajaran

khususnya di Sumatera Utara dan pada

apresiasi

pembelajaran

umumnya di Indonesia untuk pencegahan

untuk memahami nilai kemanusiaan di

korupsi sejak dini yang merupakan

dalam karya sastra yang dapat dikaitkan

bagian dari Strategis nasional untuk

dengan keadaan yang terjadi di tengah-

Pencegahan Korupsi Di Indonesia hingga

tengah masyarakat.

tahun 2025 ?

sastra

Hal

adalah

ini

dalam

upaya

untuk

2. Metode

membantu pencegahan kejahatan yang

Berdasarkan

kepada

Kebijakan

terjadi di Sumatera Utara mengingat etika

Nasional Pendidikan Karakter Bangsa

agama dan berbagai perangkat hukum

(2010),Kementerian Pendidikan Nasional

dianggap gagal mengatur bangsa dengan

telah menyusun Desain Induk Pendidikan

maraknya kasus-kasus kejahatan yang

Karakter

berdampak

Karakter Bangsa dan Pendidikan karakter

bagi

masa

depan

umat

manusia, terutama para generasi muda
,dengan

pembelajaran

(2010).Tema

pembangunan

adalah :

melalui

Membangun generasi yang jujur,

menyisipkan

cerdas, tangguh dan peduli. Pendidikan

pendidikan anti korupsi bagi siswa SLTA

karakter dalam satuan pendidikan meliputi

dapat

untuk

pembelajaran di kelas, kegiatan sehari-hari

membangun kembali keadaan yang tidak

di sekolah (kultur sekolah) dan kegiatan

kondusif ini.

kokurikuler dan ekstrakurikuler.Pendidikan

Pembentukan karakter bangsa sebagai

karakter dalam satuan pendidikan formal

dasar untuk pencegahan kejahatan yang

perlu didukung oleh kegiatan sehari-hari di

akan dilakukan oleh siswa sejak dini di

rumah (kultur di rumah).

interdisiplin

dengan

dijadikan

alternatif

Sumatera Utara, sehingga kelak bila

Kebijakan Nasional Pembangunan

memasuki dunia kerja akan menjadi

Karakter

generasi muda yang handal untuk anti

mengemukakan bahwa ;

korupsi,

sehingga

Indonesia

akan

Satuan

Bangsa

pendidikan

2010-2025

merupakan

mencapai masyarakat adil dan makmur

wahana pembinaan dan pengembangan

akan tercapai tidak angan-angan belaka.

karakter siswa yang dilakukan secara
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Gambar 1 Model Strategi pembelajaran
aktif-menyenangkan bermuatan karakter
Sumber : Suyadi 2013:12

formal di lingkungan sekolah .Adapun
pemberdayaananya

dapat

dilakukan

melalui :
a)

regulasi

tentang

Berdasarkan data yang diambil oleh

pengintegrasian

peneliti di lapangan ada lima kabupaten

pembelajaran karakter dalam semua

masing masing yaitu :

mata pelajaran ;
b) meningkatkan

kapasitas

1. Kota Medan

sekolah

2. Kabupaten Langkat

sebagai wahana pendidikan karakter

3. Kota Pematang Siantar

melalui pelatihan para guru;
c)

penyediaan
yang

sumber-sumber

terkait

dengan

4. Kabupaten Labura

belajar

5. Kabupaten Labuhan Batu

upaya

Induk

pengembangan karakter siswa dan ;

Selanjutnya

d) pemberian penghargaan kepada satuan
pendidikan

yang

telah

membuat

lain :
1. Kota Medan

model

2. Kabupaten Langkat

pembelajaran pada siswa SMA dalam

3. Kota Pematang Siantar

pencegahan tindak Pidana Korupsi, akan
dikemukakan

model

Lebih lanjut Sekolah – sekolah

strategi

yang dijadikan sampel penelitian ini antara

mpembelajaran yang bermuatan karakter

lain :

secara umum .

1. SMK
Active Learning

Strategi-strategi Pembelajaran aktif
Menenangkan Bermuatan Karakter

Pempropsu

Kota

Medan.

Cooperative L akan
dikemukakaearning

18
Nilai

baru

mengambil data di tiga kabupaten antara

berhasil

mengembangkan budaya karakter.
Sebelum

peneliti

2. SMK

Contextual Taching And
Learning (CTL)

Sekolah

Binaan

UMN AW Medan
3. Aliyah Mualimin Proyek

Strategi Pembelajaran
“Inkuiri”
Pembelajaran Berbasis
Masalah (PMB)
Strategi Pembelajaran
Eksposisi

Univa Kota Medan.
Pematang.Siantar
1. SMA Neg 4 Pem.Siantar
2. SMA Neg 5 Pem.Siantar
3. SMAS Kartika Pem.Siantar

PAKEM
Strategi Pembelajaran Inovatif

Langkat
1. SMAN 1 Gebang.

Strategi Pembelajaran Afektif

2. SMAN 1 T.Pura
Quantum Learning
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3. SMAN 1 Stabat

(matematika, fisika, kimia dan sebagainya)
maupun IPS (bahasa dan sastra, seni,

3. Hasil dan Pembahasan
Dari 5 (lima) Kabupaten yang

agama dan mata pelajaran lainnya).

dijadikan sapel dalam penelitian ini baru

Berdasarkan Model pembelajaran

dapat diselesaikan 3 (tiga) Kabupaten

yang dikemukakan oleh Suyadi ada 10

sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

jenis model strategi pembelajaran aktif-

Pada dasarnya guru-guru yang dijadikan

menyenangkan

responden dalam penelitian ini mengetahui

sebagaimana pada gambar. 1 di atas.

pengertian tindak pidana korupsi dari 100

Model

bermuatan

karakter

Pembelajaran

Pakem

orang guru yang dijadikan responden 90

merupakan model yang bisa diterapkan

orang

dalam pembelajaran tindak pidana korupsi .

makna

responden

(90%)

mengartikan

korupsi adalah perbuatan yang

PAKEM

adalah

singkatan

dari

dilakukan seseorang maupun sekelompok

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan

orang untuk kepentingan diri sendiri,

menyenangkan.PAKEM merupakan model

kelompok

pembelajaran

sehingga

mengakibatkan

yang

diterapkan

dalam

kerugian uang negara atau kerugian yang

kurikulum dan disempurnakan di bawah

tidak sesuai dengan kebutuhannya.

bimbingan MBE (managing based of

Selanjutnya 95 orang guru( 95 %
)guru-guru

yang

diangket

education)dari

dan

aplikasinya

UNESCO
pembelajaran

dalam
yang

diwawancarai menyatakan sangat setuju

mengembangkan kemampuan kritis, kreatif

bahwa korupsi itu menyengsarakan rakyat

dan kemampuan memmecahkan masalah

sehingga perlu menanamkan nilai budi

Metode Pakem merupakan salah

pekerti melalui budaya anti korupsi dan

satu model pembelajaran yang diinginkan

budaya malu kepada siswa SMA sebagai

dalam implementasi KTSP( Kurikulum

upaya dari pencegahan anti korupsi dan

Tingkat Satuan Pendidikan ) di dalam

juga

kelas. Hal ini didasarkan bahwa Pakem

perlu memasukkan dalam materi

pembelajaran

tentang

korupsi

dan

merupakan salah satu pilar pembangunan

akibatnya bagi kalangan pelajar pada

KTSP selain manajemen sekolah dan PSM

semua mata pelajaran di SMA

(peran serta masyarakat).

Hal ini sejalan dengan apa yang
dikemukakan

Kurikulum 2013 di rancang untuk

Suyadi bahwa 18 nilai

mempersiapkan insan Indonesia

Karakter dapat diaplikasikan ke dalam

memiliki

proses pembelajaran di seluruh mata

pribadi dan warganegara yang produktif,

pelajaran, baik rumpun mata pelajaran IPA

kreatif, inovatif dan apektif serta mampu
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kemampuan

hidup

yang
sebagai

berkontribusi kehidupan bermasyarakat,

KTSP selain manajemen sekolah dan PSM

berbangsa, bernegara dan beradaban dunia.

(peran serta masyarakat).

Implementasi kurikulum 2013 antara lain:

Kurikulum 2013 di rancang untuk

1. Menekankan berbasis proses dan hasil;

mempersiapkan insan Indonesia

2. Kejujuran, kerja keras dan disiplin

memiliki

kemampuan

hidup

yang
sebagai

adalah hal yang tidak boleh luput dari

pribadi dan warganegara yang produktif,

penilaian proses;

kreatif, inovatif dan apektif serta mampu

3. Hasil penilaian harus serasi dengan
perkembangan

aklak

dan

berkontribusi kehidupan bermasyarakat,

karakter

berbangsa, bernegara dan beradaban dunia.

peserta didik sebagai makluk individu,

Implementasi kurikulum 2013 antara lain:

sosial, warganegara dan sebagai makluk

1. Menekankan berbasis proses dan hasil;

Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kejujuran, kerja keras dan disiplin

Dari apa yang diuraikan di atas

adalah hal yang tidak boleh luput dari

jelas bahwa metode Pakem teryata sudah di

penilaian proses;

atur di dalam kurikulum 2013, namun pada

3. Hasil penilaian harus serasi dengan

implemntasinya metode PAKEM ini belum

perkembangan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

peserta didik sebagai makluk individu,

Pakem juga merupakan pendekatan

aklak

dan

karakter

sosial, warganegara dan sebagai makluk

pembelajaran yang memungkinkan peserta

Tuhan Yang Maha Esa.

didik melakukan kegiatan yang beragam

Dari apa yang diuraikan di atas

untuk mengembangkan ketrampilan, sikap

jelas bahwa metode Pakem teryata sudah di

dan pemahaman dengan penekanan pada

atur di dalam kurikulum 2013, namun pada

pembelajaran sambil bekerja, sementara

implemntasinya metode PAKEM ini belum

guru menggunakan berbagai sumber dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

alat bantu belajar termasuk pemanfaatan

Pakem juga merupakan pendekatan

lingkungan supaya pembelajaran lebih

pembelajaran yang memungkinkan peserta

menarik, menyenangkan dan efektif.

didik melakukan kegiatan yang beragam

4. Kesimpulan

untuk mengembangkan ketrampilan, sikap

A.Metode Pakem merupakan salah

dan pemahaman dengan penekanan pada

satu model pembelajaran yang diinginkan

pembelajaran sambil bekerja, sementara

dalam implementasi KTSP( Kurikulum

guru menggunakan berbagai sumber dan

Tingkat Satuan Pendidikan ) di dalam

alat bantu belajar termasuk pemanfaatan

kelas. Hal ini didasarkan bahwa Pakem

lingkungan supaya pembelajaran lebih

merupakan salah satu pilar pembangunan

menarik, menyenangkan dan efektif.
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PEMBERIAN REWARD BAGI PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI
MASYARAKAT KABUPATEN LANGKAT
Karolina Sitepu1)
Vita Cita Emia Tarigan2)
1,2)

Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan
karolina_sitepu@yahoo.co.id

Abstrak
Reward merupakan hadiah yang diberikan lembaga, perusahaan atau pemerintah dalam rangka
memotivasi pegawai pemerintah bekerja secara profesional, efisien dan efektif. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pemberian reward kepada aparatur desa dapat meningkatkan
pelayanan akte kelahiran da nfaktor-faktor apa yang penghambat dalam pepelayanan akta
kelahiran. Lokasi penelitian aparatur Desa Air Itam Kecamatan Gebang dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Sumber data diperoleh dari data primer dan data
sekunder. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis
data menggunakan interactive model of analysis yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman
melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini
menemukan pemberian reward dapat meningkatkan pelayanan akte kelahiran,meningkatkan
profesionalisme aparatur desa sehingga menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja. Pelayanan
yang profesional memotifasi masyarakat aktif menjemput bola dalam memenuhi persyaratan
pembuatan akte kelahiran. sehingga diharapkan pemerintah kabupaten Langkat dapat membuat
satu kebijakan baru tentang pemberian reward kepada aparatur desa yang berhasil meningkatkan
pelayanan akte kelahiran. Dan Penyediaan transportasi mobil yang dapat melayani akte kelahiran
pada desa-desa terpencil di Kabupaten langkat.
Kata kunci: Reward, Akte kelahiran, Pemerintah Desa Air Itam Kecamatan Gebang

penyerahan sebagian wewenang dari
1. Pendahuluan

pemerintah pusat ke pemerintah daerah s

1.1. Latar Belakang

sehingga pelayanan publik sampai pada

Indonesia merupakan salah satu
negara

berkembang

penduduknya

sangat

yang

jumlah

besar.

Sebagai

sasarannya. Tujuan Undang-undang ini
untuk

meningkatkan

profesionalisme

dalam rangka menciptakan efisiensi dan

negara kepulauan, penduduk Indonesia

efektifitas

memiliki persebaran yang tidak merata

otonomi

sehingga

publik

publik akan semakin baik, karena regulasi

terhadap daerah-daerah terpencil sering

dan kebijakan terhadap pelayanan berada

tertinggal,

ditangan daerah. Namun, realitasnya

dalam

pelayanan

masalah

pemerintah menerbitkan
Tahun

2004

ini

mendesak
UU No. 32

mengatur

kerja,
daerah,

menunjukkan

tentang

Idealnya
kualitas

dengan
pelayanan

bahwa

kondisi

penyelenggaraan pelayanan publik saat
ini khususnys akte kelahiran
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masih

belum memadai, karena masih banyaknya

merupakan kendala dalam pembuatan

keluhan dan pengaduan dari masyarakat

akte kelahiran. Akibatnya hak-hak anak

baik secara langsung maupun tidak

belum terpenuhi, anak tidak memiliki

langsung dengan melalui media massa

identitas diri sehingga kesulitan untuk

seperti : sistem birokrasi berbelit-belit,

mendapat peleyanan kesehatan, masuk

tidak

sekolah, bekerja, dan mengurus phaspor

ada

kepastian

jangka

waktu

penyelesaian, tidak jelas berapa biaya

dan

yang harus dikeluarkan, persyaratan yang

pengakuan

tidak transparan, sikap petugas yang

tersebut. Selain itu, juga Sumber Daya

kurang

Manusia (SDM) yang ada masih kurang

responsif

dan

profesional.

hal

ini

sangat

mempengaruhi

kewarganegaraan

sehingga menimbulkan citra yang kurang

profesional.

baik terhadap pemerintah dan pemerintah

menghambat proses penyelesaian dan

daerah (Hardiyansyah, 2011,h.86). Salah

terjadinya

satu pelayanan publik yang mendapat

Akibatnya

sorotan adalah masalah pelayanan akte

seharusnya selesai selama 3 hari menjadi

kelahiran dimana hal ini merupakan

2-3 minggu. Birokrasi yang berbelit dan

kewajipan yang harus dipenuhi negara

syarat-syarat yang harus dipenuhi sulit

melalai pemerintah daerah. Mengingat

memperolehnya

pentingnya

pemerintah

desa enggan mengurusnya dan lebih baik

menerbitkan UU No 23 Tahun 2006

waktunya dipergunakan untuk bekerja

tentang Administrasi kependudukan dan

mencari

catatan

masyarakat desa kurang mampu dalam

masalah

sipil.

diterbitkannya

ini

Dengan

harapan

Undang-Undang

ini

tersebut

dapat

penumpukan
proses

membuat

Pendidikan

di mayarakat. Nyatanya

dengan

yang

masyarakat

karena

finansial.

pelayanan akte kelahiran bertambah baik

berkas.

penerbitan

nafkah

bidang

masih banyak

Hal

anak

kebanyakan

Kementerian

Nasional

bersama-sama

Kementerian

Koordinator

permasalahan yang dihadapi tidak hanya

Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra),

rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Kementerian Luar Negeri, Kementerian

tentang pentingnya akte kelahiran, juga

Hukum

dalam memenuhi syarat-syarat mengurus

Kesehatan,

Kementerian

akte kelahiran sulit dipenuhi masyarakat

Kementerian

Agama,

desa terpencilsebab perkawinan banyak

Negara Pemberdayaan Perempuan dan

dilaksanakan

Perlindungan

hanya

perkawinan

siri

dan

HAM,

Anak

Sosial,

Kementerian

(KPP

&

PA)

/secara agama sehingga tidak mempunyai

menandatangani

akta nikah, dan kartu keluaga hal ini

tentang percepatan kepemilikan akta
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nota

Kementerian

kesepahaman

kelahiran

dan

untuk

pemerintah sesuai MOU menteri dalam

melakukan sinkronisasai dan koordinasi

negeri dengan beberapa kementrian agar

segala

tencapai seluruh warga negara Indonesia

hal

membantu

yang

terkait

masalah

perlindungan anak termasuk pemenuhan

mempunyai

akte kelahiran bagi anak tersebut. MOU

mendapat

berlaku selama 4 tahun, hingga 2014.

pendidikan,

Diharapkan seluruh balita Indonesia pada

mendapatkan

akhir 2015 memiliki akte lahir.Tetapi

anak, dan sebagai pewaris dari orang

faktanya

tuanya. Hal inilah yang membuat penulis

MOU

ini

kurang berhasil

khususnya didaerah-daerah terpencil.

merasa

Hal ini didukung pengabdian

Indentitas
perlindungan

baik

dalam

pelayanan

kesehatan

pekerjaan,

perdagangan

penting

penelitian

sehingga

untuk

dengan

melakukan

judul:

Pemberian

masyarakat yang peneliti laksanakan di

Reward Pada Pemerintah Desa Dalam

desa

2015

Meningkatkan

yang

Kelahiran.Pada kabupaten Langkat.

timbang

menunjukkan

lawang

tahun

anak-anak

Pelayanan

mempunyai akte kelahiran hanya 42 %

1.2 Tujuan Penelitian

sedangkan selebihnya tidak tercatat. Data

Tujuan

Susenas tahun 2007 menginformasikan

penelitian ini yaitu:

yang

ingin

Akte

dicapai

dalam

bahwa ada 56,4% atau sekitar 11.700.000

1. Menganalisis pemberian reward

anak usia di bawah lima tahun (balita) di

bagi pemerintah desa Air Itam

Indonesia belum memiliki akta kelahiran.

yang

Dan data terakhir dari Kementerian

pelayanan

Pemberdayaan

dikabupaten Langkat

Perempuan

dan

Perlindungan Anak (KPPPA), bahwa dari

berhasil

meningkatkan

akte

kelahiran

2. Menganalisis faktor-faktor apa

78 juta anak Indonesia (usia dibawah 18

yang

tahun), 50 juta anak tidak memiliki akte

pelayanan akte kelahiran

kelahiran.

kabupaten Langkat

Padahal akte kelahiran ini sangat
penting
Indonesia

untuk

menunjukkan

menghargai

HAM

menghambat

dalam
di

1.3 Manfaat Penelitian

negara

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh

Warga

dalam penelitian ini yaitu:

negaranya. Hal ini dapat tercapai

bila

1. Setelah mengetahui

kinerja pemerintah desa ditingkatkan

reward

dengan cara mengeluarkan satu kebijakan

pelayanan akte kelahiran maka

baru yaitu memberikan reward kepada

daerah

pemerintah desa agar tercapai program

menerapkan
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dapat

pemberian

meningkatkan

–daerah

lain

kebijakan

dapat
ini

sehingga merupakan cara yang
efektif

dan

efisien

Dalam

dalam

penelitian

menggunakan
dengan

pendekatan

kelahiran

sebuah

metode

pegawai

bekerja

penulis

penelitian

pencapaian target pembuatan akte

2. Memberikan reward menjadikan

ini

deskriptif

kualitatif.,
penelitian

yaitu
yang

menghasilkan data deskriptif mengenai

secara

kata-kata lisan maupun tertulis, dan

profesionalisme dan bertanggung

tingkah laku yang dapat diamati dari

jawab serta memberikan motivasi

orang-orang yang diteliti (Taylor dan

kepada pemerintah desa mengejar

Bogdan, 1984:5). Metode pengumpulan

bola melakukan sosialisasi pada

data menggunakan data primer dan

masyarakat tentang pentingnya

sekunder berkaitan dengan pelayanan

akte

akte

kelahiran

sehingga

kelahiran

serta

berusaha

masyarakat secara tidak langsung

menggambarkan dan menginterpretasi

dipandu

memenuhi

objek sesuai dengan apa adanya. Teknik

diperlukan

penentuan informan dalam penelitian ini

persyaratan

untuk
yang

dalam pembuatan akte kelahiran.

yaitu menggunakan teknik purposive
sampling.

1.4 Pendekatan Masalah
Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif

Analisis data dalam penelitian

oleh sebab itu guna untuk memecahkan

kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk

permaslaahan maka penulis menekankan

mencari kecenderungan tentang realitas

pada pembangunan naratif atau deskriptif

sosial yang diamati, dan juga tidak

tekstual atas feneomena yang diteliti.

dimaksudkan untuk memotret pola-pola
umum

2.Metode

dari

realitas

sosial

yang

diamati.Akan tetapi analisis kualitatif
dimaksudkan

untuk

menginterpretasi

terhadap makna dibalik perkataan dan
tingkah laku subyek penelitian untuk
mencari pemahaman mendalam tentang
realitas sosial yang diteliti sebagaimana
realitas sosial tersebut dipahami oleh
subyek

Gambar 1. Lokasi Penelitian di Desa Air

penelitian.

Adapun

Tahap

pengolahan dan analisis data dalam

Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat

penelitian

ini

Measurement,
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yaitu:

(1)Scalling

(2)

Empirical

Generalization, (3) Logical Induction.

dengan

Dimana hasil yang akan dicapai akan

sebanyak Rp. 80.000. Biaya ini

menjadi jawaban pada permasalahan

dipergunakan untuk ongkos dua

yang ada tentang Pemberian Reward Bagi

orang saksi ke Stabat Kabupaten

Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan

Langkat. Mereka hanya dapat

Pelayanan Akta Kelahiran di Masyarakat

membantu

Kabupaten Langkat.

kelahiran ini bagi ibu-ibu yang

3.

melahirkan

Hasil dan Pembahasan

mengenakan

pengurusan

di

biaya

akte

tempatnya.

Sedangkan yang lahir ditempat

Pelaksanaan Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam di Desa air

lain

ada

yang

mengurusnya

Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten

melalui perangkat desa dan ada

Langkat, melibatkan;

juga yang mengurusnya melalui

1. Aparatur desa dan Sekertaris Desa

calo-calo

Air

Hitam

Kecamatan

Gebang

hubungan

Kabupaten Langkat bapak Sugito.

Langkat

mempunyai

dengan

dinas

kependudukan dan catatan sipil di

2. Bidan Desa Air Hitam Kecamatan
Gebang Kabupaten

yang

Kabupaten Langkat

Ibu

3. Ibi-ibu yang belum mendaftarkan

Ernawati Tarigan.

anaknya

3. Ibu-ibu desa Air itam yang belum

4. Selama masa penerbitan akte

membuat akte kelahiran anaknya

kelahiran ada beberapa hambatan

Tim Peneliti mendapati :/ Pembahasan
1. Menurut

Sekretaris

Hitam

Kecamatan

Desa

yang dialami oleh pihak kelurahan
Air

yaitu

kurangnya

pengetahuan

Gebang

masyarakat tentang pentingnya

Kabupaten Langkat mereka telah

akte kelahiran ini, masyarakat

melakukan

biasanya sibuk mengurus hanya

pelayanan

akte

kelahiran, sejak tahun 2000 tapi

ketika

masih banyak ibu-ibu kira-kira 30

mendesak seperti mau sekolah TK

% belum mengurusnya dengan

atau SD, mau melamar pekerjaan

alasan waktu mengurusnya lama,

atau menjadi TKI keluar negeri,

belum menyadari pentingnya akte

sehingga terkadang masyarakat

kelahiran. diperlukan dana lebih

suka tidak sabar dalam waktu

dari RP 100.000,

pengurusannya

2. .Bidan Desa juga turut membantu
pelayanan

akte

kelahiran

perlu

yang

sangat

yang memakan

waktu 1sampai 3 minggu. Selain

ini,

itu masyarakat juga keberatan
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dengan biaya yang dibebankan

Punishmentnya

yaitu Rp.80.000 – Rp. 100,000,.

pembinaan

karena masyarakat menganggap

penyuluhan kepada masyarakat.

pemerintah

sudah

membuat

dapat

berupa

dalam

bentuk

4. Kesimpulan

peraturan gratis dalam pembuatan

1. Bahwa Aparat Pemerintahan Desa

akte kelahiran. termasuk juga

Air Hitam telah melakukan

ongkos dua orang saksi ke Stabat.

pelayanan pembuatan akte

Berati sosialisasi masih kurang

kelahiran dibantu dengan Bidan

diterima masyarakat desa , apalagi

Desa.

yang jauh dari kabupaten langkat

2. Bahwa Aparat Pemerintahan

5. Aparat Pemerintahan Desa tidak
pernah

mendengar

mengetahui
pemberian

tentang

belum pernah mengetahui tentang

dan

adanya reward dan punishment

adanya

reward

terhadap pelayanan akte kelahiran

dan

3. Bahwa

Aparat

Pemerintahan

punishment yang akan diberikan

setuju untuk diberikan reward dan

untuk pelayanan akte kelahiran

punsihment terhadap pelayanan

ini.

akte kelahiran. Dimana rewardnya

6. Aparat pemerintahan setuju dan
menginginkan

reward

berupa pemberian benda yang

yaitu

bernilai

materi

sedangkan

berupa uang atau benda-benda

punishmentnya berupa pembinaan

yang bernilai ekonomis hal ini

berupa

disebabkan

karena

aparat

masyarakat karena masih banyak

pemerintahan

desa

hitam

masyarakat yang awam terhadap

air

belum menjadi PNS dimana gaji

penyuluhan

terhadap

pentingnya akte kelahiran ini.

diberikan kepada mereka setiap 6
bulan

sekali.
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KARAKTERISASI SIMPLISIA KLOROFIL DAUN SUJI HASIL
EKSTRAKSI MENGGUNAKAN PELARUT AIR
Anny Sartika Daulay
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan
Email: anny.sartika@yahoo.com
Abstrak
Klorofil adalah pigmen hijau yang ditemukan di kebanyakan tanaman, alga, dan bakteri tertentu.
Klorofil dan senyawa turunannya dapat diaplikasikan dengan baik dalam berbagai industri.
Sebagai contoh dalam pewarna serat, resin atau tinta tertentu. Senyawa klorofil merupakan
senyawa yang cukup peka terhadap perubahan cahaya, temperatur, pH, dan oksigen. Senyawa
klorofil akan bekerja stabil dalam menunjukkan warna hijau pada rentang temperatur kamar
hingga 60oC dan pada pH sekitar netral (7 - 8). Sehingga klorofil tidak dapat diekstraksi daripada
daun yang telah dikeringkan menjadi simplisia. Karena klorofil mengalami kerusakan pada saat
pengeringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengekstraksi klorofil dari daun suji. Ekstrak
yang diperoleh kemudian dikeringkan hingga membentuk simplisia dimana zat warna hijau daun
tersebut tidak mengalami perubahan warna, bau dan rasa. Untuk menentukan kualitas daripada
ekstrak kental dan kering ini dilakukan prosedur karakterisasi simplisia.Hasil karakterisasi
diperoleh kadar air 8,00%, Kadar sari larut dalam air 42,79%, Kadar sari larut dalam etanol
26,49, Kadar abu total 1,72%. Kadar abu tidak larut dalam asam 0,79%.
Kata Kunci : klorofil, zat hijau daun, daun suji, karakterisasi simplisia

Daun suji mengandung klorofil

1. Pendahuluan

yang lebih besar daripada daun pandan

1.1. Latar Belakang
Daun suji (Dracaena angustifolia
Roxb.)

merupakan

tumbuhan

wangi. Klorofil daun suji atau daun

perdu

tanaman lain akan mengalami kerusakan

tahunan yang daunnya dimanfaatkan

jika dikeringkan atau dipanaskan. Untuk

orang sebagai pewarna hijau alami untuk

itu penggunaan klorofil selalu dalam

makanan. Daun suji memberi warna hijau

keadaan segar dan bentuk terlarut.

yang lebih pekat dibandingkan daun

Senyawa klorofil akan bekerja

pandan wangi yang juga merupakan

stabil dalam menunjukkan warna hijau

sumber warna hijau, tetapi tidak memiliki

pada rentang temperatur kamar hingga

aroma. Pembuatan pewarna alami dari

100oC dan pada pH sekitar netral (7 - 8).

daun suji secara tradisional, dilakukan

Sehingga klorofil tidak dapat diekstraksi

dengan cara menumbuk daun kemudian

daripada daun yang telah dikeringkan

diekstrak menggunakan air. Cara ini

menjadi simplisia.

mempunyai kelemahan yaitu ekstrak

Ekstraksi dapat dilakukan secara

warna daun suji yang dihasilkan harus

fisika dengan cara penggerusan dan

langsung digunakan (Mutiara, 2014 ).

penghalusan daun, sehingga sel-sel daun
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mengalami kerusakan. Klorofil pada sel-

2.2

Karakterisasi Ekstrak Kental

sel daun yang mengalami kerusakan

Pemeriksaan

karakterisasi

dapat dikumpulkan dengan menggunakan

meliputi;

pelarut air. Air tidak berfungsi untuk

penetapan kadar air, penetapan kadar sari

melarutkan klorofil tetapi sebagai wadah

larut dalam air, penetapan kadar sari larut

pengumpulan klorofil daun yang keluar

dalam etanol, penetapan kadar abu total,

secara paksa dari dalam sel-sel daun.

penetapan kadar abu tidak larut dalam

Butiran-butiran klorofil ini kemudian

asam.

dipisahkan

2.3

dengan

cara

melakukan

penapisan dengan tekanan.

pemeriksaan

makroskopik,

Pemeriksaan Makroskopik
Pemeriksaan makroskopik dilakukan

Hasil dari ekstraksi ini kemudian

terhadap

daun

suji

dikeringkan. Tujuan pengeringan ini

angustifolia

untuk

memperhatikan bentuk, warna, bau dan

mmperpanjang

masa

simpan

klorofil tersebut. Klorofil yang telah

rasa.

terpisah

2.4

dapat

dikeringkan

sehingga

Roxb.)

(Dracaena
dengan

cara

Penetapan Kadar Air

membentuk simplisia. Hasil simplisia

Kedalam labu alas bulat dimasukkan

klorofil ini dilakukan karakterisasi untuk

200 ml toluen dan 2 ml air suling, lalu

menentukan

didestilasi

kualitas

klorofil

kering

selama

2

jam,

biarkan

tersebut.

mendinginselama 30 menit didinginkan

2. Metode

dan

2.1

Pengolahan Bahan Baku

penampungdibaca. Selanjutnya kedalam

Bahan baku daun suji yang telah

labu dimasukkan 5 gekstrak kentalyang

dikumpulkan

dalam

tabung

telah ditimbang seksama, lalu dipanaskan

memisahkan bahan baku dari kotoran-

hati-hati selama 15 menit.Setelah toluen

kotoran

lainnya.

mulai mendidih, kecepatan tetesan diatur

Kemudian bahan baku dicuci dengan air

2 tetes tiap detik hingga sebagian air

yang mengalir untuk menghilangkan

tersuling,

tanah dan benda asing lainnya yang

penyulingan dinaikkan hingga 4 tetes tiap

melekat, laluditiriskan dan dikeringkan

detik.Setelah semua air tersuling, bagian

dengan cara diangin-anginkan diudara

dalam pendinginan dibilas dengan toluen.

terbuka terlindung dari cahaya matahari

Destilasi dilanjutkan selama 5 menit,

langsung.

kemudian tabung penerima dibiarkan

bahan

basah,

air

yaitu

atau

disortasi

volume

asing

kemudian

kecepatan

mendingin sampai suhu kamar, setelah air
dan toluena memisah sempurna volume
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dibaca dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih

1050C sampai bobot tetap. Kadar sari

kedua volume air yang dibaca sesuai

larut dalam etanol dihitung terhadap

dengan

bahan yang telah dikeringkan diudara

kandungan

air

yang

terdapatdalam bahan yang diperiksa.

(Depkes RI, 1989).

Kadar air dihitung dalam persen (Depkes

2.7

Penetapan Kadar Abu Total

RI, 1989).
2.5

Sebanyak 2 g ekstrak kental yang
ditimbang

Penetapan Kadar Sari Larut

seksama,

dimasukkan

ke

dalam kurs porselin yang telah dipijar dan

dalam Air
Ditimbang 5,0 g ekstrak kental

ditara, lalu diratakan. Kurs dipijar pada
6000C

dimaserasi selama 24 jam dalam 100 ml

suhu

air- kloroform (2,5 ml kloroform dalam

dinginkan,

air suling sampai 1 liter) dalam labu

diperoleh bobot tetap, kadar abu dihitung

bersumbat sambildikocok sesekali selama

terhadap bahan yang telah dikeringkan

6 jam pertama, kemudian dibiarkan

diudara (Depkes RI, 1989).

selama

2.8 Penetapan Kadar Abu Tidak Larut

18

jam

kemudian

disaring,

sejumlah 20 ml filtrat pertama diuapkan

sampai
dan

arang

ditimbang

habis,
sampai

dalam Asam

sampai kering dalam cawan penguap

Abu

yang

diperoleh

pada

yang berdasar rata yang yang telah

penetapan kadar abu total ditambahkan

dipanaskan pada suhu 1050C sampai

dengan 25 ml asam klorida 2 N dan

bobot tetap. Kadar dalam persen sari

didihkan selama 5 menit, bagian yang

yang larut dalam airdihitung terhadap

tidak larut dalam asam dikumpulkan,

bahan yang telah dikeringkan diudara

disaring melalui kertas saring bebas abu,

(Depkes RI, 1989).

kemudian dicuci dengan air panas.

2.6

Penetapan

Kadar

Sari

Residu dan kertas saring dipijarkan pada

Larut

suhu

dalam Etanol
Ditimbang 5,0 g ekstrak kental

6000C

kemudian

sampai

bobot

didinginkan

tetap,
dan

dimaserasi selama 24 jam dalam 100 ml

ditimbang.Kadar abu yang tidak larut

etanol

bersumbat

dalam asam dihitung terhadap bahan

sambildikocok berkali-kali selama 6 jam

yang telah dikeringkan diudara (Depkes

pertama dan kemudian dibiarkan selama

RI, 1989).

18 jam. Kemudian disaring, 20 ml filtrat

3. Hasil dan Pembahasan

diuapkan sampai kering dalam cawan

3.1 Hasil Pemeriksaan Makroskopik

96%

dalam

labu

dangkal berdasarkan rata yang telah

Hasil pemeriksaan makroskopik

ditara dan sisanya dipanaskanpada suhu

daun suji diketahui bahwa daun suji
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berbentuk lancet-garis, berwarna hijau

bercampur dengan air serta mempunyai

gelap, meruncing atau sangat runcing

berat jenis lebih rendah dari pada air. Zat

dengan panjang pada umumnya 10-25 cm

kimia yang digunakan adalah toluen.

dan lebar 0,9 sampai 1,5 cm.

Penentuan kadar air dengan cara destilasi

3.2 Hasil Karakterisasi Daun Suji

toluen ini dilakukan jika sampel yang

(Dracaena angustifolia Roxb.)

akan dianalisa mempunyai kadar air

Hasil karakterisasi dari daun suji

sangat tinggi dan mengandung senyawa-

(Dracaena angustifolia Roxb.) dapat

senyawa yang mudah menguap. Toluen

dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

adalah sejenis pelarut yang berat jenisnya
lebih

Tabel 1 Hasil karakterisasi dari daun
suji

(Dracaena

rendah

daripada

air.Sebelum

digunakan, toluene dijenuhkan terlebih

angustifolia

dahulu dengan air. Hasil dari destilasi

Roxb.)

penjenuhan toluen ini nantinya akan
Hasil (%)

digunakan untuk mengukur kadar air

Kadar air

8,00

yang terdapat didalam sampel tersebut.

Kadar sari larut dalam air

42,79

Hasil karakterisasi duan suji diperoleh

Kadar sari larut dalam

26,49

kadar air 8,00%, hasil ini telah memenuhi

Parameter

syarat yaitu kadar air yang baik tidal

etanol
Kadar abu total

1,72

Kadar abu tidak larut

0,79

lebih dari 10%.
Penetapan
metode

dalam asam

kadar

kuantitatif

sari

untuk

adalah
jumlah

kandungan senyawa dalam simplisia yang
Penetapan karakterisasi ekstrak

dapat tersari dalam pelarut tertentu.

kental daun suji perlu dilakukan guna

Penetapan kadar sari dilakukan dengan

untuk menjamin mutu dari ekstrak. Kadar

dua cara yaitu kadar sari yang larut dalam

air

menggunakan

air dan kadar sari yang larut dalam etanol.

destilasi toluene. Cara ini merupakan cara

Kedua cara ini didasarkan pada kelarutan

paling umum digunakan dan hasilnya

senyawa

valid karena hanya air yang nantinya

simplisia. Metode penentuan kadar sari

akan tertampung. Penetapan kadar air

digunakan untuk menentukan jumlah

dengan cara destilasi pada prinsipnya

senyawa aktif yang terekstraksi dalam

adalah menguapkan air dengan pembawa

pelarut

cairan kimia yang mempunyai titik didih

Penentuan kadar sari juga dilakukan

lebih tinggi dari pada air dan tidak dapat

untuk

ditetapkan

dengan
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yang

dari

melihat

terkandung

sejumlah

hasil

dari

dalam

simplisia.

ekstraksi,

sehingga dapat terlihat pelarut yang

diperoleh kadar abu total 1,72% dan

cocok

kadar abu yang tidak larut dalam asam

untuk

dapat

mengekstraksi

senyawa tertentu. Prinsip dari ekstraksi

0,79%.

didasarkan padadistribusi zat terlarut

Kadar abu dipengaruhi oleh lokasi

dengan perbandingan tertentu antara dua

tumbuh tanaman. Variasi kadar abu

pelarut yang tidak saling bercampur.

berbeda-beda

Hasil yang diperoleh adalah kadar sari

sama. Karena tempat tumbuh tanaman

larut dalam air 42,79%dan kadar sari

mengakibatkan kandungan mineral dari

yang larut dalam etanol 26,49%. Dari

tanah yang diserap akar tanaman juga

hasil ini dapat diketahui bahwa senyawa

akan berbeda-beda.

yang dapat diekstrak dengan pelarut air

4. Kesimpulan

terdapat di dalam daun suji sebesar

1. Klorofil

42,79% sedangkan untuk senyawa yang

hasil

tanamannya

ekstraksi

dapat

dikeringkan membentuk simplisia.

dapat diekstrak dengan pelarut etanol

2. Hasil

sebesar 26,49%.

karakterisasi

simplisia

klorofil adalah : kadar air 8,00%,

Penetapan kadar abu bertujuan
memberikan

meskipun

kandungan

Kadar sari larut dalam etanol 26,49,

mineral baik dari dalam maupun dari

Kadar abu total 1,72% danKadar

mineral cemaran luar, sehingga ini bisa

abu tidak larut dalam asam 0,79%.

digunakan untuk mengetahui tingkat

3. Simplisia klorofil dapat disimpan

cemaran senyawa non organik (mineral).

dalam waktu yang lebih lama

Prinsip kerja penetapan kadar abu yaitu

dengan kualitas tetap baik.

bahan

gambaran

Kadar sari larut dalam air 42,79%,

dipanaskan

pada

temperatur

Daftar Pustaka

dimana senyawa organik dan turunannya
menguap
mineral

sehingga

hanya

(anorganik)

yang

Akbar, H. Rizki. 2010. Isolasi dan
Identifikasi
Golongan
Flavonoid Daun Dandang
Gendis (Clinacanthus nutans)
Berpotensi
Sebagai
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Institut
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senyawa
tertinggal.

Sedangkan penetapan kadar abu tidak
larut asam, merupakan kelanjutan dari
penetapan kadar abu, yaitu dengan
melarutkan hasil abu dari penetapan
kadar abu sebelumnya dalam larutan
asam. Parameter ini memberikan profil
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Abstrak
Kunci enkripsi Hill Cipher dapat menetukan apakah enkripsi dan dekripsi berhasil dilakukan. Hal
ini disebabkan tidak sembarang kunci yang dapat diberikan pada matriks yang digunakan untuk
proses tersebut. Kunci yang memiliki determinan yang tidak sesuai tidak dapat dimanfaatkan
dalam proses karena dapat mengakibatkan pesan yang terenkripsi tidak dapat dikembalikan ke
pesan aslinya. Algoritma genetika dapat menentukan kunci yang digunakan untuk enkripsi dan
dekripsi pada Hill Cipher. Dengan menentukan fungsi evaluasi dalam algoritma genetika, kunci
yang memiliki komposisi yang benar akan diperoleh. Untuk menerapkan algoritma ini, pencarian
kunci pada Hill Cipher akan mudah dilakukan tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu.
Kata Kunci: Cryptography, Genetika, Hill Cipher

sementara
1. Pendahuluan

adalah salah, pencarian bilangan bulat

digunakan untuk mengenkripsi pesan

acak harus dilakukan lagi. Pencarian

menggunakan matriks sebagai kunci [1].

secara berulang-ulang akan membuang

Dalam kunci ini, ada sembilan buah

waktu yang sangat lama.

bilangan bulat acak yang mengisi pola

berinteraksi

Setiap

satu

menghasilkan

nomor

akan

lain

untuk

tapi

tidak

sama

ciphertext,

Masalah yang timbul adalah waktu yang
tidak efisien jika kunci matriks pada
algoritma Hill Cipher harus dilakukan
secara manual [3][8]. Algoritma genetika

semua angkat dapat secara permanen

diharapkan dapat meghasilkan kunci

mengembalikan pesan yang terenkripsi

matriks Hill Cipher dengan efisien dan

kembali pada pesan aslinya [2][4].

efektif.

Angka-angka harus memiliki nilai yang
tepat dalam perhitungan determinan.
Sebelum
angka

angka

tersebut

yang

belum tentu diperoleh. Jika hasilnya

Enkripsi Hill Cipher adalah cara yang

3x3.

ini

menghasilkan determinan yang benar

1.1. Latar Belakang

matriks

angka-angka

bisa
harus

memenuhi

aturan

berlaku.

Pengujian

dimanfaatkan,
diuji

determinan
ini

Dengan

memanfaatkan

menggabungkan

algoritma

proses

dan

enkripsi

dan

genetika,

dekripsi

akan

terlaksana dengan baik dan tidak perlu

apakah

menghabiskan waktu yang lama [11].

yang
sendiri

membutuhkan waktu yang cukup lama
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2. Metode

3. Hasil dan Pembahasan

Kromosom pada matriks kunci Hill

Pada

Cipher berjumlah sebanyak sembilan

pengujian untuk mencari nilai-nilai yang

kromosom. Setiap gen mempunyai nilai

tepat yang akan ditempatkan pada ke

antara 0 sampai 255. Nilai ini merupakan

sembilan sel pada matriks kunci Hill

nilai bertipe byte. Nilai-nilai

yang

Cipher. Pada inisialisasi awal akan

diperoleh pada pembangkitan acak akan

ditentukan beberapa parameter yang

diletakkan

menjadi penentu awal.

pada

tiap-tiap

sel

pada

matriks kunci tersebut.

[

K11

K12

K13

]

K21

K22

K23

K31

K32

K33

bagian

ini

akan

dilakukan

Generasi

= 30

Ukuran Populasi

= 20

Tingkat Crossover

= 0,8

Tingkat Mutasi

= 0,5

Melihat ada 20 buah populasi, akan
ada pembangkitan acak sebanyak 20 kali

Gamabr 7 : Pembentukan kromosom pada matriks

pada tiap populasi sementara pada
Gambar 7 menjelaskan pembentukan

populasi akan ada 9 kali pembangkitan

kromosom dari kunci matriks Hill Cipher.

acak. Sehingga ada 180 buah nilai yang

Kunci yang merupakan matriks 3 x 3
akan

berubah menjadi

vektor

akan dibangkitkan pada tahap pertama

satu

ini. Nilai yang tertera pada tabel di

dimensi yang mempunyai sembilan buah

bawah

gen pada tiap kromosomnya

ini

merupakan

hasil

dari

pembangkitan bilangan acak pada 20

3.1 Fitness

populasi.

Nilai fitness dapat ditentukan setelah

Tabel 1 : Initial Population

seluruh gen telah terisi dengan angka
acak.

Fitness

dapat

dicari

dengan

menentukan nilai determinan. Syarat
utama dari nilai ini adalah F = 1 dimana

K11

K12

K13

K21

K22

K23

K31

K32

K33

108

85

165

89

69

185

97

185

54

65

86

135

47

224

116

213

112

6

227

29

41

44

1

141

101

218

32

174

195

136

196

220

37

108

144

43

determinan dari matriks kunci tersebut

31

232

46

145

120

234

196

242

63

harus memiliki nilai D = 1 juga. Rumus

190

54

140

128

118

179

151

108

43

90

64

85

24

242

106

154

178

244

fitness dapat dilihat di bawah ini.
𝐹=𝐷
Keterangan:
F

= Fitness

D

= Determinan
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172

124

121

98

194

81

73

183

135

(1)
215

82

163

62

103

13

79

165

164

147

47

77

212

45

112

249

18

80

213

7

244

195

246

197

244

25

119

196

92

115

59

55

190

44

191

27

134

29

216

72

200

78

196

7

131

168

214

80

10

104

177

1

114

177

196

145

20

91

221

73

79

149

137

73

50

89

246

142

168

108

85

116

244

119

141

61

167

254

239

66

77

65

dan mutasi akan diterapkan setelah

40

187

243

193

58

195

14

154

172

perhitungan probabilitas kumulatif. Tiap

190

168

210

137

178

63

5

146

173

139

26

47

226

179

242

187

137

228

kemudian

beberapa

masing-masing proses akan membentuk
populasi terakhir yang terjadi setelah
perubahan-perubahan yang terjadi. Tabel

diterapkan terhadap

searangkaian

1

Serangkian proses sekelsi, crossover

Populasi yang telah dibangkitkan
akan

0,0715851

3 merupakan hasil dari populasi setelah

proses.

mengalami beberapa proses algoritma

Perhitungan fitness, probabilitas dan

genetika.

probabilitas kumulatif akan dilakukan

Tabel 3 : Populasi setelah melewati satu

untuk menguji seberapa dekat populasi-

generasi

populasi tersebut dengan solusi yang
diinginkan. Pada Tabel 2 dilampirkan

K11

K12

K13

K21

K22

K23

K31

K32

K33

hasil perhitungan fitness, probabilitas

134

47

216

112

213

90

18

7

131

85

47

244

195

85

212

244

196

249

119

63

77

78

145

72

249

18

135

108

47

197

179

47

239

119

234

65

167

89

7

142

179

108

200

116

89

78

64

116

24

242

112

27

191

80

80

44

185

7

1

141

62

242

32

dan probabilitas kumulatif pada tiap-tiap
populasi.
Tabe1 2 : Hasil fitness, probabilitas dan
probabilitas kumulatif
F

P

PK

254

29

106

196

200

50

13

29

185

1

0,0003652

0,0003652

31

232

46

145

120

216

154

178

244

64

0,0233747

0,02374

139

85

227

226

212

165

168

137

228

210

0,0766983

0,1004383

218

244

41

163

168

147

112

242

244

238

0,0869248

0,187363

228

85

147

234

69

97

131

141

54

9

0,0032871

0,1906501

147

47

77

61

232

246

249

18

80

76

0,0277575

0,2184076

215

82

142

101

103

29

79

165

164

150

0,0547845

0,2731921

187

120

86

59

55

190

44

6

213

186

0,0679328

0,3411249

31

45

46

134

116

89

196

242

63

203

0,0741417

0,4152666

65

86

246

196

224

92

66

112

72

174

0,06355

0,4788167

77

115

135

246

224

26

213

112

6

241

0,0880205

0,5668371

116

196

65

77

45

212

25

137

50

84

0,0306793

0,5975164

139

26

47

226

45

47

187

242

108

0

0

0,5975164

152

0,055515

0,6530314

172

0,0628196

0,715851

generasi

188

0,0686633

0,7845142

merupakan kondisi dimana populasi

223

0,0814463

0,8659606

169

0,0617239

0,9276844

2

0,0007305

0,9284149

Proses ini akan berlangsung sampai
terakhir.

Generasi

terakhir

memiliki nilai paling optimal. Pada
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Tabel

4,

dapat

dilihat

hasil

Plaintext

dari

:

ANDYSAHXX

(

pembentukan tiga buah kunci matriks.

)

Tabel 4 : Hasil algoritme genetika
setelah 30 generasi
K11

K12

K13

K21

K22

K23

K31

K32

K33

147

69

62

147

232

82

29

147

147

147

62

147

232

246

29

82

147

246

82

147

232

69

246

82

246

72

147

buah kunci matriks 3 x 3 pada Hill
Cipher. Angka-angka tersebut sudah
dapat

:

(

)

Ciphertext

:

ÑË38%`H8

(

Tabel 5 merupakan kombinasi tiga

dipastikan

Key

)

Key Inverse :

(

Plaintext

ANDYSAHXX

mengembalikan

:
(

)

)

ciphertext menjadi plaintext. Hal ini
Implementasi

dapat terjadi karena kunci-kunci tersebut

pada

pembahasan

memiliki nilai determinan sesuai dengan

sebelumnya merupakan penerapan dari

yang diharapkan.

kunci yang diperoleh dari algoritma

Tabel 5 : Kombinasi nilai pada tiap-tiap

genetika. Kunci yang dihasilkan benar-

sel matriks kunci

benar akurat sehingga pada saat proses

Key 1

Key 2

dekripsi terjadi, ciphertext akan berubah

Key 3

147

69

62

147

62

147

82

147

232

kembali

kepada

plaintext

tanpa

147

232

82

232

246

29

69

246

82

kesalahan sedikitpun. Hal ini yang

29

147

147

82

147

246

246

72

147

menyebabkan algoritma genetika layak
membantu kerumitan yang dimiliki oleh

4.1 Implementasi

algoritma

Berikut ini akan diberikan contoh

Hill

Cipher

dalam

hal

penggunaaan algoritma Hill Cipher dari

pencarian kombinasi angka pada kunci

kunci yang telah diperoleh dari algoritma

matriks. Pada saat plaintext dihasilkan

genetika sebelumnya. Plaintext yang

ada beberapa karakter tambahan atau

digunakan adalah “ANDYSAH”. Hill

dikenal dengan padding yang berfungsi

Cipher menggunakan kelipatan 9 untuk

sebagai pelengkap pada proses enkripsi.

melakukan proses enkripsi dan dekripsi.

Karakter ini dapat diabaikan karena tidak

Sehingga panjang teks harus disesuaikan

bermakna apa-apa. Contoh karakter ini

kepada

dari

dapat dilihat pada hasil plaintext yaitu

sebelumnya. Kekurangan dari plaintext

“ANDYSAHXX”. Karakter “X” pada

panjang

terdekat

akan disisip dengan karakter “X”.
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kata tersebut tidak mempunyai hubungan
apa-apa dengan plaintext sebelumnya.
4. Kesimpulan
Pada algoritma Hill Cipher yang
menggunakan matriks 3x3, mencari
kunci yang memiliki determinan yang
tepat

membutuhkan

waktu

tertentu.

Pencarian dengan cara manual akan
memperlambat

proses

kriptografi.

Algoritma genetika sangat membantu
proses enkripsi dan dekripsi on the Hill
Cipher. Algoritma ini akan menghasilkan
serangkaian angka dengan cepat dan
tepat.

Pembentukan

algoritma

ini

akan

populasi

dari

menghasilkan

beberapa alternatif kunci yang dapat
digunakan pada algoritma Hill Cipher.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa

algoritma

kontribusi

yang

genetika

memiliki

berharga

bila

dikombinasikan dengan algoritma Hill
Cipher.
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KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN PANGAN DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
DI KABUPATEN DELI SERDANG
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Zulkarnain Lubis1)
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
leni.handayani99@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini telah dihasilkan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman pangan hasil penelitian
menunjukkan bahwa untuk kesesuaian lahan di Kabupaten Deli Serdang untuk tanaman jagung
termasuk kelas sesuai marginal (S), untuk tanaman Kedelai termasuk kelas sesuai marginal (S33),
untuk tanaman kacang hijau termasuk kelas sesuai marginal (S3). Sehingga dari penanaman
komoditi pangan tersebut menghasilkan produksi yang kurang maksimal dengan faktor pembatas
retensi hara dan ketersediaan hara. Untuk kesesuaian lahan di Kabupaten Serdang Bedagai untuk
tanaman jagung termasuk kelas sesuai marginal (S), untuk tanaman kedelai termasuk kelas sesuai
marginal (S33) dan untuk tanaman kacang tanah termasuk kelas sesuai marginal (S3) dengan faktor
pembatas curah hujan, retensi hara dan ketersediaan hara. Untuk kesesuaian lahan di Kabupaten
Simalungun untuk tanaman jagung termasuk kelas sesuai marginal (S 3), untuk tanaman kacang tanah
termasuk kelas sesuai marginal (S3) dan untuk tanaman ubi kayu termasuk kelas sesuai marginal
(S3). Dengan faktor pembatas retensi hara dan ketersediaan hara. Untuk perbaikan untuk faktor
pembatas retensi hara dengan penambahan bahan organik, faktor pembatas ketersediaan hara yang
rendah dengan pemupukan, faktor pembatas curah hujan yang cukup tinggi dengan pembuatan
saluran drainase. Faktor pembatas kedalaman efektif dan temperatur tidak dapat dilakukan
perbaikan. Tanaman pangan/palawija yang ditanam setelah selesai panen padi sawah akan
menghasilkan produksi yang kurang maksimal dikarenakan ketersedian hara sudah berkurang untuk
menghasilkan produksi padi sawah dan biasanya petani mengusahakan tanaman pangan/palawija
seperti jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dengan menggunakan lahan bekas
penanaman padi sawah pada musim kemarau.
Kata Kunci : Kesesuaian Lahan, Kesejahteraan, Petani
1. Pendahuluan

Menurut

1.1. Latar Belakang

Evaluasi lahan guna menentukan
klasifikasi

kemampuan

lahan

Arsyad

(2006)

klasifikasi

kemampuan lahan

adalah

penilaian

komponen-komponen

lahan

sangat

secara sistematis dan pengelompokan

dibutuhkan oleh para petani agar lahannya

kedalam berbagai kategori berdasarkan

memiliki nilai ekonomi. Evaluasi lahan
berguna

untuk

memberikan

pada sifat yang merupakan potensi dan

informasi

penghambat dalam penggunaan lahan.

mengenai potensi lahan yang bersifat

Persyaratan

kuantitatif, yang mencakup aspek fisik dan

persyaratan

ekonomi (Djaenudin, 2008).

tumbuh

penggunaan

lahan

atau
yang

diperlukan oleh setiap komoditas pada
suatu lahan kering, mempunyai batas
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kisaran

tertentu

optimum

yaitu

dan

minimum,

maksimum.

menentukan

kelas

persyaratan

tersebut

dalam

:

(3,33%) di banding tahun 2013. Lahan

Untuk

untuk pengembangan jagung tersedia

kesesuaian

lahan,

cukup

dijadikan

dasar

Kalimantan, Irian dan Sulawesi. Sekitar

kriteria

kelas

6,96 juta hektar lahan yang terdapat di 14

menyusun

luas,

terutama

di

Sumatera,

kesesuaian lahan

provinsi di Indonesia tergolong potensial

yang dikaitkan dengan kualitas dan

untuk

karakteristik lahan. Kualitas lahan yang

Produktivitas

optimum bagi kebutuhan tanaman atau

mencapai 3,1 ton/ha (Tahmrin, 2009). Di

penggunaan lahan tersebut merupakan

tingkat Penelitian, produktivitas jagung

batasan bagi kelas kesesuaian lahan yang

berkisar antara 4,5 – 10,0 ton/ha,

paling sesuai (S1). Sedangkan kualitas

bergantung kondisi lahan dan tingkat

lahan yang dibawah optimum merupakan

penerapan teknologi (Subandi, 2008).

pengembangan
jagung

jagung.

nasional

baru

batasan kelas kesesuaian lahan antara

Tanaman jagung membutuhkan

kelas yang cukup sesuai (S2) dan atau

tanah dengan aerasi dan ketersediaan air

sesuai marginal (S3). Diluar batasan

dalam

tersebut diatas merupakan lahan-lahan

kemiringan kurang dari 8 % dapat

yang secara fisik tergolong tidak sesuai

ditanami

(Fitria, S. Bagu, 2012).

kemungkinan

Para perencana tata guna lahan pada
suatu

bentang

lahan

kondisi

baik. Tanah

jagung,

karena

terjadinya

erosi

dengan

disana
tanah

sangat kecil. Sedangkan daerah dengan

memerlukan

tingkat kemiringan lebih dari 8 %,

informasi yang akurat, rinci, lengkap, dan

sebaiknya dilakukan pembentukan teras

jelas secara spasial untuk membuat

dahulu (Prihatman, 2000).

keputusan mengenai komposisi bentuk

Saat satu aspek penting dari

penggunaan lahan dan pengaturannya

kedelai

secara

fungsional

spasial

yang

paling

sebagai

sumber

adalah

pangan
kandungan

memungkinkan pada suatu bentang lahan

Isoflavonnya. Manfaat isoflavon bagi

( Bryan, 2003).

kesehatan manusia sangat banyak di

Berdasarkan

ramalan

antaranya

berperan

penting

untuk

Badan Pusat Statistik (2014), produksi

mencegah

penyakit

kronis

seperti

jagung

kardiovaskular, memcegah osteoporosis

tahun

2014

angka

di

perkirakan

sebanyak 19,13 juta ton. Dengan kata lain
mengalami

kenaikan

0,62

juta

dan aktioksidan (Adie, 2009).

ton
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Dilahan sawah, kedelai di tanam

pertanian

tanaman

pangan

yang

pada saat musim kemarau setelah panen

sesuai dengan kelas kemampuan

padi. Sedangkan di lahan kering (tegalan)

lahan
1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

kedelai ditanam pada musim hujan.
Kedelai bisa tumbuh dengan baik dan

1. Terdapat klasifikasi kemampuan

memberikan hasil yang cukup tinggi pada

lahan yang sangat dibutuhkan

lahan kering masam di wilayah Sumatera

oleh para petani agar lahannya

dan Kalimantan serta sebagian Jawa

memiliki nilai ekonomi.
2. Terdapat

(Atman, 2006).

potensi

Sebagai dasar pemikiran yang utama

informasi
lahan

mengenai

yang

bersifat

dalam prosedur evaluasi lahan adalah

kuantitatif, yang mencakup aspek

kenyataan bahwa berbagai penggunaan

fisik

lahan membutuhkan persyaratan yang

mengetahui

berbeda-beda, oleh karena itu dibutuhkan

perbaikan yang perlu dilakukan

keterangan dan informasi tentang lahan

dalam

tersebut menyangkut

produktivitas tanaman pangan.

berbagai

aspek

dan

serta

usaha-usaha

meningkatkan

3. Terdapat

sesuai dengan penggunaan lahan yang

ekonomi

konsep optimalisasi

sesuai (Sitorus, 2004).

penggunaan

1.2. Tujuan Penelitian

tanaman

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

dengan kelas kemampuan lahan

1. Untuk

menentukan

kemampuan

lahan

klasifikasi
yang

sangat

yang

sesuai

2.1. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan

lahannya memiliki nilai ekonomi.
memberikan

pangan

pertanian

2. Metode

dibutuhkan oleh para petani agar

2. Untuk

lahan

menggunakan metode survei yang terdiri

informasi

dari lima tahap yaitu persiapan, pra

mengenai potensi lahan yang bersifat

survei, survei utama, analisis tanah di

kuantitatif, yang mencakup aspek

Laboraturium serta pengolahan data.

fisik dan ekonomi serta mengetahui

a. Tahap Pelaksanaan

usaha-usaha perbaikan yang perlu
dilakukan

dalam

Pada tahap persiapan dilakukan

meningkatkan

studi literatur dan pengumpulan data

produktivitas tanaman pangan.
3. Menemukan
optimalisasi

suatu
penggunaan

sekunder pada lokasi penelitian yaitu data

konsep

iklim selama 10 tahun terakhir di BMKG

lahan

kelas I Sampali Medan. pada tahap ini
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juga digunakan penelaahan peta jenis

yaitu dengan cara pemboran pada areal

tanah

satuan lahan yang dipilih.

menggunkan

(Geographical

program

Information

GIS
System)

Analisis Tanah di Laboraturium

sehingga diperoleh peta satuan unit lahan.

Analisis contoh tanah di Laboraturium

b. Pra Survei (Survei Pendahuluan)

meliputi : (1) Penetapan tektur tanah, (2)

Pada

tahap

ini

dilakukan

Analisis C-organik, (3). Penetapan pH

pengamatan faktor pnyusun satuan lahan

Tanah

yang dipilih, serta mencek kebenaran

Penetapan N-total

infornasi pada satuan lahan dan tanah

d. Pengolahan Data

yang

berguna

kesesuaian

untuk

menganalisis

(4).Penetapan P-tersedia, (6).

Data yang diperoleh dari analisis di

lahannya. Secara umum

Laboraturium

dan

lapangan

tentang

diamati antara lain bentuk wilayah,

karakteristik lahan pada daerah penelitian

kelerengan dan penggunaan lahan.

secara sederhana disusun dalam bentuk

c. Survei Utama

Tabel

Pada

tahap

ini

dilakukan

sebagai

karakteristik

data
lahan

kualitas
dan

kemudian

pengamatan lapangan dan pengambilan

dibandingkan

sampel tanah.

tanaman. Sistem klasifikasi kesesuaian

Pengamatan Lapangan

lahan yang digunakan adalah klasifikasi

Pengamatan

kebutuhan

lapangan

kesesuaian lahan FAO (1976) yang

dilakukan meliputi pengamatan fisik

diklasifikasikan dalam tingkat sub kelas.

lingkungan yaitu karakteristik lahan yang

Hasil kesesuaian lahan masing-masing

berpengaruh

penggunaannya

komoditas tanaman lahan sawah dan

antara lain derajat lereng, vegetasi,

lahan kering ditampilkan dalam bnetuk

ketinggian tempat, erosi, banjir, bentuk

Tabel menggunakan perangkat lunak

lahan, batuan dipermukaan dan singkapan

GIS.

batuan serta parameter yang ada pada

menggunakan

kriteria kelas kesesuaiaan lahan untuk

(mencocokan)

tanaman yang dipilih.

antara

Pengambilan Sampel Tanah

persyaratan

terhadap

di

dengan

atau

Evaluasi

kesesuaian
system
serta

karakteristik
tumbuh

lahan
matching

membandingkan
lahan
tanaman

dengan
yang

Setelah pengamatan dilapangan

diformulasikan dalam petunjuk teknis

dilanjutkan dengan pengambilan sampel

evaluasi lahan untuk komoditas pertanian

tanah. Dalam pengambilan sampel tanah

(Hardjowigeno, 2007 ; Ritung et al,
2011).
85

3. Hasil dan Pembahasan

unsur P dan hara P yang banyak di fiksasi

3.1. Karakteristik Lahan Kabupaten

oleh tanah.

Deli Serdang

Untuk meningkatkan nilai N-total

Karakteristik

lahan

Kabupaten

tanah, selain menggunakan pupuk buatan

Deli Serdang di sajikan pada Tabel 1

bisa dimanfaatkan bahan organik karena

Rekapitulasi nilai karakteristik lahan

sumber utama unsur

tanaman pangan di Kabupaten Deli

buatan adalah bahan organik.

Serdang.

N selain pupuk

Kejenuhan Basa di wilayah ini

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Karakteristik
Tanaman Pangan di Kabupaten Deli
Serdang

termasuk tinggi sampai sangat tinggi.
Kejenuhan Basa merupakan salah satu
indikator kesuburan kimia tanah. Tanah
yang

subur

adalah

tanah

dengan

kejenuhan basa tinggi sebab belum terjadi
pencucian tanah yang serius. Sebaliknya,
tanah dengan kejenuhan basa rendah
menandakan

tanah

tersebut

asam

sehingga menghambat penyerapan unsur
hara oleh akar tanaman.
C-organik tergolong sangat rendah
sehingga
Keterangan :
ST = Sangat Tinggi
R = Rendah
T = TinggiSR = Sangat Rendah
S = SedF1 = Bahaya Banjir Ringan

organik.

yang

ini

tanah

disebebkan

sangat

diperlukan

tanaman.

Peran

untuk
bahan

tidak

terlepas

dengan

proses

dari proses perombakan bahan organik.
Bahan organik memiliki peranan kimia

padi.

dalam menyediakan N, P dan S untuk

Nilai P2O5 tergolong rendah. P

tanaman.

Tersedia yang rendah di sebabkan oleh
pupuk

tanah

mineralisasi yang merupakan tahap akhir

karena

terkurasnya unsur hara setelah ditanami

kurangnya

organik

bahan

organik terhadap ketersediaan hara dalam

N-total dari

K2O pada lahan sawah rata-rata tergolong
Hal

Bahan

pertumbuhan

Serdang bervariasi dari 5,3 (masam)

rendah.

penambahan

mengandung semua hara termasuk humus

Nilai pH tanah Kabupaten Deli

sampai 6,9 (netral). Nilai

perlu

yang mengandung
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3.2. Karakteristik Lahan Kecamatan
Beringin
3.2.1. Kelas Kesesuaian Lahan Tingkat
Semi Detil untuk Lahan Kering
di Kabupaten Deli Serdang

Kebutuhan N total tanaman jagung untuk

Penilaian kelas kesesuaian lahan

0,13 % sehingga diperlukan penambahan

kering berdasarkan hasil

kriteria sangat sesuai diperlukan 0,51%
sedangkan ketersediaan N total yang
terdapat pada tanah saat penelitian adalah

data pada

0,38 %. Total pupuk yang dibutuhkan

kedalaman 0-30 untuk tanaman jagung,

untuk tanaman jagung di daerah itu

kedelai dan kacang hijau. Penentuan

memerlukan penambahan rata-rata 25 %

kelas kesesuaian lahan untuk tanaman

untuk kebutuhan mikroba dan kehilangan

pangan berdasarkan nilai data pada

hara N sehingga perlu penambahan

kedalaman 0-30 cm dengan asumsi

pupuk Nitrogen dan Urea. Dengan

bahwa

demikian kesesuaian untuk N total

tanaman

pangan

memiliki

perakaran yang dangkal.

menjadi sangat sesuai (S1) dan kelas

a. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman

cukup sesuai (S2).
Hasil evaluasi

Jagung
Penilaian kesesuaian lahan semi

kesesuaian lahan

tingkat semi detil untuk tanaman jagung

detil untuk tanaman Jagung di Kecamatan

pada

Beringin

Serdang.

termasuk cukup sesuai dengan faktor

Faktor-faktor pembatas kesesuaian lahan

pembatas temperatur dan N-total (sub

untuk tanaman jagung di Kecamatan

kelas S2). Kesesuaikan lahan potensialnya

Beringin yang harus diperbaiki adalah

tetap termasuk kelas cukup sesuai (S2)

drainase tanah dan N-total tanah, P2O5,

karena temperatur tanah dan kedalaman

K2O,

efektif tidak dapat dilakukan usaha

Kabupaten

C-Organik.

Deli

Faktor

pembatas

temperatur dan kedalaman efektif tidak
dapat

dilakukan

usaha

kesesuaian lahan aktual

yaitu

perbaikan

perbaikan

Faktor pembatas pH tanah dapat

sehingga dari kelas cukup sesuai (S2)

diperbaiki dengan tingkat pengelolaan

pada

tetap

sedang yaitu dengan pengapuran. Untuk

menjadi cukup sesuai (S2) ditinjau dari

kriteria sangat sesuai tanaman jagung

kesesuaian lahan potensial.

memerlukan pH 6.0 sedangkan pH tanah

kesesuaian lahan

aktual

Faktor pembatas N-total tanah
dapat

diperbaiki

pengelolaan

sedang

saat penelitian 5,6. Kebutuhan kapur

dengan

tingkat

untuk meningkatkan pH menjadi 6.0

yaitu

dengan

berdasarkan jumlah Al-dd dalam tanah

pemupukan sesesuai kebutuhan tanaman.

adalah
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2,1

ton

CaCO3/ha.

Dengan

demikian

kesesuaian

pH

tanah

Kecamatan

dinyatakan sangat sesuai ( S1).

diperbaiki

Beringin

yang

dapat

adalah N-total, C-Organik,

Faktor pembatas P2O5 tanah dapat

P2O5 dan K2O tanah. Bahwa usaha

diperbaiki dengan tingkat pengelolaan

perbaikan dengan tingkat pengelolaan

rendah yaitu dengan pemupukan sesuai

tinggi yaitu dengan penambahan bahan

kebutuhan tanaman. Kebutuhan P2O5

organik. Kebutuhan C-organik tanaman

tanaman jugung sesuai kriteria sangat

jagung untuk kriteria sangat sesuai 3 %

sesuai diperlukan 16 ppm sedangkan

sedangkan ketersediaan C-organik adalah

ketersediaan P2O5 yang terdapat pada

0,57 % yang terdapat pada tanah sawah

tanah saat penelitian yaitu 0,034 ppm

yang pada saat musim kemarau lahan

sehingga diperlukan penambahan 15,96

padi sawah digunakan untuk menanam

ppm. Total pupuk yang dibutuhkan untuk

tanaman jagung, kedelai, kacang hijau

tanaman jagung di daerah itu diperlukan

dan tanaman pangan lainnya sehingga

tambahan rata-rata 25 % untuk memenuhi

diperlukan penambahan 2,43% . Dengan

kebutuhan mikroba dan kehilangan fosfat

penambahan bahan organik pada tanah

sehingga perlu penambahan pupuk P2O5

diharapkan kesesuaian untuk C-organik

atau pupuk SP-36. Dengan demikian

menjadi cukup sesuai (S2 ) dari kelas

kesesuaian lahan untuk pospat menjadi

sesuai marginal (S3 )

cukup sesuai (S2) dari kelas sesuai

b. Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman

marginal (S3)

Kedelai

Pada faktor pembatas K2O tanah
dapat

diperbaiki

-

faktor

pembatas

tingkat

kesesuaian lahan untuk tanaman kedelai

pengelolaan sedang sampai tinggi yaitu

di Beringin yang dapat diperbaiki adalah

dengan pemupukan sesuai kebutuhan

Curah Hujan Tahunan, Drainase Tanah,

tanaman.

dan N-total tanah, C-organik, P2O5, K2O.

Kebutuhan

dengan

Faktor

K2O

tanaman

jagung untuk kriteria sangat sesuai

Faktor pembatas temperatur tidak

diperlukan sebanyak 0,6 me/100 gr

dapat

sedangkan

sehingga dari kelas cukup sesuai (S2)

ketersediaan

K2O

yang

dilakukan

usaha

terdapat pada saat penelitian adalah 0,024

pada

me/100

menjadi cukup sesuai (S2) setelah adanya

gr

sehingga

diperlukan

penambahan sebanyak 0,57 me/100 gr

untuk

tanaman

jagung

aktual

tetap

kesesuaian lahan potensial.

Faktor-Faktor pembatas kesesuaian
lahan

kesesuaian lahan

perbaikan

Faktor

di

pembatas

curah

hujan

tahunan yang tinggi dapat dilakukan
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pengelolaan tata airnya dengan tingkat

sesuai marginal dengan faktor P2O5, K2O

pengelolaan sedang sampai tinggi yaitu

dan C-organik (sub kelas S3).

dengan

pembuatan

saluran

drainase

Faktor pembatas temperatur tidak

sehingga dari kelas cukup sesuai (S2)

dapat

menjadi sangat sesuai (S1).

sehingga dari kelas cukup sesuai (S2)

Faktor pembatas drainase tanah
dapat

diperbaiki

dengan

pada

tingkat

pembuatan

saluran

usaha

kesesuaian lahan

perbaikan

aktual

tetap

menjadi cukup sesuai (S2) ditinjau dari

pengelolaan sedang sampai tinggi yaitu
dengan

dilakukan

kesesuaian lahan potensial.

drainase

Faktor

pembatas

curah

hujan

sehingga dari kelas sesuai marginal (S3)

tahunan yang tinggi dapat dilakukan

menjadi cukup sesuai (S2) ditinjau dari

pengelolaan tata airnya dengan tingkat

kesesuaian lahan potensial.

pengelolaan sedang sampai tinggi yaitu

Faktor pembatas
dapat

diperbaiki

pengelolaan

N-total tanah

dengan

pembuatan

saluran

drainase

dengan

tingkat

sehingga dari kelas cukup (S2) pada

yaitu

dengan

kesesuaian lahan aktual menjadi sangat

sedang

pemupukan sesuai kebutuhan tanaman.

sesuai (S1).

Kebutuhan N-total tanaman kedelai untuk

Faktor pembatas pH tanah dapat

kriteria sangat sesuai diperlukan 0,51%

diperbaiki dengan tingkat pengelolaan

sedangkan ketersediaan N total yang

sedang yaitu dengan pengapuran. Untuk

terdapat pada tanah saat penelitian adalah

kriteria sangat sesuai tanaman kedelai

0,13 % sehingga diperlukan penambahan

memerlukan pH 6.0, sedangkan pH tanah

0,37 %. Total pupuk yang dibutuhkan

saat penelitian 5.3. Kebutuhan

untuk

daerah

untuk meningkatkan pH menjadi 6.0

penelitian memerlukan penambahan rata-

berdasarkan jumlah Al-dd dalam tanah

rata 25% untuk memenuhi kebutuhan

adalah

mikroba dan kehilangan hara N sehingga

demikian kesesuaian pH tanah menjadi

perlu penambahan pupuk N dan pupuk

sangat sesuai ( S1)

tanaman

kedelai

di

2,1

ton

CaCO3/ha.

kapur

Dengan

urea. Dengan demikian kesesuaian untuk

Faktor pembatas P2O5 tanah dapat

N total menjadi sangat sesuai (S1) dari

diperbaiki dengan tingkat pengelolaan

kelas cukup sesuai (S2).

rendah yaitu dengan pemupukan sesuai

Hasil evaluasi kesesuaian lahan

kebutuhan tanaman. Kebutuhan P2O5

tingkat semi detil untuk tanaman kedelai

tanaman kedelai sesuai kriteria sangat

di Kecamatan Beringin yaitu termasuk

sesuai diperlukan 16 ppm sedangkan
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ketersediaan P2O5 yang terdapat pada

Hasil evaluasi kesesuaian lahan

tanah saat penelitian yaitu 0,034 ppm

tingkat semi detil untuk tanaman kedelai

sehingga diperlukan penambahan 15,96

di Kecamatan Beringin yaitu termasuk

ppm. Total pupuk yang dibutuhkan untuk

kesesuaian lahan sesuai marginal (S3)

tanaman kedelai di daerah itu diperlukan

dengan adanya faktor pembatas drainase

tambahan rata-rata 25 % untuk memenuhi

tanah, curah hujan tahunan dan N-total,

kebutuhan mikroba dan kehilangan fosfat

K2O, P2O5

sehingga perlu penambahan pupuk P2O5

Faktor pembatas temperatur tidak

atau pupuk SP-36. Dengan demikian

dapat

kesesuaian lahan untuk pospat menjadi

sehingga dari kelas cukup sesuai (S2)

cukup sesuai (S2) dari kelas sesuai

pada

marginal (S3)

menjadi cukup sesuai (S2) ditinjau dari

Pada faktor pembatas K2O tanah
dapat

diperbaiki

usaha

kesesuaian lahan

perbaikan

aktual

tetap

kesesuaian lahan potensial.

tingkat

Faktor pembatas C-organik dapat

pengelolaan sedang sampai tinggi yaitu

diperbaiki dengan tingkat pengelolaan

dengan pemupukan sesuai kebutuhan

sedang yaitu dengan penambahan bahan

tanaman.

tanaman

organik. Kebutuhan C-organik tanaman

kedelai untuk kriteria sangat sesuai

kedelai untuk kriteria sangat sesuai

diperlukan sebanyak 0,6 me/100 gr

diperlukan 3 % sedangkan ketersediaan

sedangkan

yang

C-organik pada tanah saat penelitian 0.57

saat penelitian adalah

% sehingga diperlukan bahan organik.

0,024 me/100 gr sehingga diperlukan

Dengan demikian kesesuaian C-organik

penambahan sebanyak 0,576 me/100 gr.

menjadi cukup sesuai

Total pupuk yang dibutuhkan untuk

sesuai marginal (S3).

Kebutuhan

K2O

ketersediaan

terdapat pada

tanaman

dengan

dilakukan

didaerah

itu

K2O

diperlukan

Faktor

tambahan rata-rata 25% untuk memenuhi

dapat

kebutuhan

pengelolaan

pupuk

mikroba
Kalium

dan

kehilangan

pembatas N-total tanah

diperbaiki
sedang

dengan

tingkat

yaitu

dengan

perlu

pemupukan sesuai kebutuhan tanaman.

KCl.

Kebutuhan N total tanaman kedelai untuk

lahan

kriteria sangat sesuai diperlukan 0,51%

untuk kalium dapat menjadi sangat cukup

sedangkan ketersediaan N total yang

sesuai (S2) dari kelas sesuai marginal (S3)

terdapat pada tanah saat penelitian adalah

penambahan

pupuk

sehungga

(S2) dari kelas

K2O

dan

Dengan demikian kesesuaian

0,13 % sehingga diperlukan penambahan
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0,38% yang setara dengan 76 kh N/ha

kg urea/ha. Menurut Snyder (2000),

atau 165,217 kg Urea/ha. Total pupuk

tanaman

yang dibutuhkan untuk tanaman kedelai

4.704 kg/ha memerlukan 403 kg N/ha, 75

di daerah itu memerlukan penambahan

kg P2O5/ha, 246 kg K2O/ha, 31 kg Mg/ha

rata-rata

dan 25 kg S/ha. Manshuri (2010)

25%

untuk

memenuhi

kedelai

yang menghasilkan

kebutuhan mikroba dan kehilangan hara

menambahkan,

N sehingga perlu penambahan pupuk

ton biji/ha tanaman kedelai memerlukan

sebanyak 95 kh N/ha atau 206,52

70 kg N, 7 kg P dan 43 kg K/ha. Namun

Urea/ha. Dengan demikian kesesuaian

keberhasilan pemupukan N pada kedelai

untuk N total menjadi cukup sesuai (S2)

bisa terjadi bila bakteri penambat N tidak

dari kelas sesuai marginal (S3).

dapat tumbuh dari berkembang dengan

Hasil evaluasi kesesuaian lahan

untuk menghasilkan 1

baik.

tingkat semi detil untuk tanaman kedelai

c. Kesesuaian Lahan Tanaman Kacang

di Kecamatan Beringin pada kesesuaian

Hijau

lahan

aktual

sesuai

Faktor-faktor pembatas kesesuaian

marginal dengan faktor pembatas N-total

lahan untuk tanaman Kacang hijau yang

tanah (sub kelas S3). Kesesuaian lahan

perlu diperhatikan adalah curah hujan

potensialnya termasuk kelas cukup sesuai

tahunan drainase tanah, N-total, C-

(S2).

organik, P2O5 dan K2O.
Menurut

yaitu

termasuk

Hardjowigeno

dan

Faktor

pembatas

curah

hujan

Widiatmaka (2007), usaha perbaikan

tahunan yang tinggi dapat dilakukan

yang dapat dilakukan terhadap faktor

pengelolaan tata airnya dengan tingkat

pembatas curah hujan yang tinggi yakni

pengelolaan sedang sampai tinggi yaitu

dengan cara pengaturan sistem irigasi

dengan

dengan cara pembuatan saluran drainase

sehingga dari kelas sesuai marginal (S3)

untuk ketersediaan air maupun media

pada kesesuaian lahan aktual menjadi

perakaran dan pemupukan N, P dan K

cukup sesuai (S2) ditinjau dari kesesuaian

untuk hara tersedia. Akan tetapi untuk

lahan potensial.

temperature

tidak

dapat

dilakukan

saluran

drainase

Faktor pembatas N-total tanah

perbaikan.
BALITKABI

pembuatan

dapat
(2008)

diperbaiki

pengelolaan

sedang

dengan

tingkat

yaitu

dengan

merekomendasikan pemupukan N pada

pemupukan sesuai kebutuhan tanaman.

tanaman kedelai adalah sebanyak 25-50

Kebutuhan N total tanaman kacang hijau
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untuk kriteria sangat sesuai diperlukan

sehingga dari kelas sesuai marginal (S3)

0,5 % sedangkan ketersediaan N total

pada kesesuaian lahan aktual menjadi

yang terdapat pada tanah saat penelitian

cukup sesuai (S2) ditinjau dari kesesuaian

adalah 0,13 % sehingga diperlukan

lahan potensial.

penambahan 0,38% yang setara dengan

Faktor pembatas C-organik dapat

76 kh N/ha atau 165,217 kg Urea/ha.

diperbaiki dengan tingkat pengelolaan

Total pupuk yang dibutuhkan untuk

sedang yaitu dengan penambahan bahan

tanaman kacang hijau di daerah itu

organik. Kebutuhan C-organik tanaman

memerlukan penambahan rata-rata 25%

kedelai untuk kriteria sangat sesuai

untuk memenuhi kebutuhan mikroba dan

diperlukan 3 % sedangkan ketersediaan

kehilangan

perlu

C-organik pada tanah saat penelitian 0.57

penambahan pupuk sebanyak 95 kh N/ha

% sehingga diperlukan bahan organik.

atau 206,52 Urea/ha. Dengan demikian

Dengan demikian kesesuaian C-organik

kesesuaian untuk N total menjadi sangat

menjadi cukup sesuai

sesuai (S1) dari kelas cukup sesuai (S2).

sesuai marginal (S3).

hara

N

sehingga

Hasil evaluasi kesesuaian lahan

(S2) dari kelas

Pada faktor pembatas K2O tanah

tingkat semi detil untuk tanaman kacang

dapat

hijau di Kecamatan

Beringin pada

pengelolaan sedang sampai tinggi yaitu

kesesuaian lahan aktual yaitu termasuk

dengan pemupukan sesuai kebutuhan

sesuai marginal dengan faktor pembatas

tanaman.

C-organik (sub kelas S3). Kesesuaian

kacang hijau untuk kriteria sangat sesuai

lahan potensialnya termasuk kelas cukup

diperlukan sebanyak 0,6 me/100 gr

sesuai (S2).

sedangkan

Faktor

–

faktor

pembatas

diperbaiki

dengan

Kebutuhan

K2O

ketersediaan

terdapat pada

tingkat

tanaman

K2O

yang

saat penelitian adalah

kesesuaian lahan untuk tanaman kacang

0,024 me/100 gr sehingga diperlukan

hijau di Kecamatan Beringin yang dapat

penambahan sebanyak 0,576 me/100 gr.

diperbaiki adalah curah hujan tahunan, C-

Total pupuk yang dibutuhkan untuk

organik, N-total, P2O5, K2O.

tanaman

Faktor

pembatas

curah

hujan

didaerah

itu

diperlukan

tambahan rata-rata 25% untuk memenuhi

tahunan yang tinggi dapat dilakukan

kebutuhan

pengelolaan tata airnya dengan tingkat

pupuk

pengelolaan sedang sampai tingi yaitu

penambahan

dengan

Dengan demikian kesesuaian

pembuatan

saluran

drainase
92

mikroba
Kalium
pupuk

dan

kehilangan

sehungga
K2O

dan

perlu
KCl.
lahan

untuk kalium dapat menjadi sangat cukup
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELOKASI HAK ATAS
TANAH MASYARAKAT KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG
Irwan Jasa Tarigan
Ijt.lawoffice@gmail.com
Universitas Sari Mutiara Indonesia
Abstrak
Gunung berapi Sinabung yang berada di dataran tinggi karo pertengahan Agustus 2010 meletus,
dan pada September 2013 meletus kembali, dan berlangsung hingga kini. Letusan mengeluarkan
muntahan awan panas dan lahar dingin yang menyebabkan ribuan penduduk dari 21 Desa dan 5
desa radius bahaya 5 km yaitu Desa Sigarang garang, Simacem, Bakerah,Naman Teran, dan
Sukameriah harus diungsikan ke tempat yang aman yang sudah disiapkan oleh pemerintah
Kabupaten Karo. Ditengah gelombang kehidupan yang sangat berat dan persoalan relokasi tempat
tinggal yang belum jelas, dan persoalan tanah dan rumah mereka harus ditinggalkan selamalamanya membuat para pengungsi beresiko hilangnya kepemilikan tanah karena perubahan
struktur dan bentuk tanah serta terjadinya pergeseran letak tanah dan adanya larangan
pemerintah agar tidak menempati sekitar daerah gunung sinabung dengan alasan keamanan.
Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian
kualitatif. Dari hasil penelitian ini nantinya akan menghasilkan luaran berupa Publikasi di jurnal
ilmiah, dan menjadi terobosan bagi pemerintah dalam mengurangi beban pemerintah dalam
mencegah terjadinya konflik hilangnya kepemilikan tanah korban erupsi gunung sinabung serta
mempercepat proses relokasi kepemilikan hak atas tanah pada lokasi baru yang aman dari
ancaman erupsi gunung sinabung.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Relokasi Tanah, Mencegah Konflik.

1. Pendahuluan

bahaya 5 km yaitu Desa Sigarang garang,

1.1 Latar Belakang

Simacem, Bakerah, Naman Teran, dan

Letak geografis Indonesia yang
dikelilingi

oleh

gunung-gunung

Sukameriah harus diungsikan ke tempat

dan

yang aman yang sudah disiapkan oleh

lautan dan sebagian dari gunung tersebut

pemerintah Kabupaten Karo.

masih status aktif termasuk salah satu

Badan Penanggulangan Bencana

adalah gunung berapi Sinabung yang

Daerah

berada di dataran Tinggi Karo yang sudah

melakukan pengundian pembagian rumah

lama tidak meletus sejak tahun 1600,

pengungsi korban erupsi Sinabung dari

tetapi pada pertengahan Agustus 2010,

Desa Bekerah Kecamatan NamanTeran

meletus

yang

dan

pada

September

2013

(BPBD)

akan

Kabupaten

direlokasi

ke

Karo

Siosar

meletus kembali berlangsung hingga kini,

Kecamatan Tiga Panah, Selasa (3/3) di

mengeluarkan muntahan awan panas dan

Kodim 0205/Tanah Karo. Turut hadir

lahar dingin yang menyebabkan ribuan

dalam acara pengundian tersebut Bupati

penduduk dari 21 Desa dan 5 desa radius

Karo Terkelin Brahmana SH, Dandim
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0205/TK Letkol Inf Asep Sukarna,

Gamber, Desa Kuta Tunggal, dan

Sekdakab Karo dr Saberina MARS,

Dusun Sibintun.

perwakilan DPRD Karo Jon Karya
Sukatendel

dan

Mansur

4. Untuk jangka pendek disegerakan

Ginting,

relokasi

bagi

Desa

Bekerah,

Perwakilan Polres Tanah Karo, Asisten

Simacem, Sukameriah.

Pemerintahan Kab Karo Suang Karo-

Para pengungsi korban letusan

karo,

Beberapa

di

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo,

lingkungan Pemkab Karo, dan Camat

Sumatra Utara, yang sudah sekitar 1,5

Naman teran. (Sinar Indonesia Baru :

tahun tinggal

04/03/2015).

berharap

Pengungsi

Kepala

di

segera

hunian sementara,
direlokasi.

Namun

mencapai

menurut pemerintah setempat, hunian

3.284 jiwa atau 1.018 KK yang berada di

relokasi untuk tahap pertama sebanyak

12 titik pengungsian. Empat intruksi

103 rumah tersebut dapat ditempati

Presidenn Jokowi yakni (Tribun News ;

paling lambat Juli mendatang. Jumlah

29/10/2014):

pengungsi

1.

2.

Sinabung

SKPD

Memerintahkan

letusan

Gunung

Menteri

Sinabung yang akan direlokasi sebanyak

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

370 keluarga. Mereka terdiri dari 103

agar segera mempercepat ijin lahan

keluarga warga Desa Bekerah, 136

relokasi

di

keluarga warga Desa Sukameriah, dan

Kacinambun Puncak 2000 dan

131 keluarga warga Desa Simacem yang

akses jalan menuju lokasi huntap

selama

sepanjang 3,8 km dan lebar 12

pengungsian maupun rumah-rumah sewa

meter.

bantuan

Pemda Karo segera mempercepat

05/02/2015).

pembangunan jalan menuju lokasi

1.2 Tujuan dan Manfaat

relokasi sepanjang 3,8 km dan lebar

1.2.1 Tujuan

12

1.2.1.1 Tujuan Umum

seluas

meter

450

dengan

hektar

melibatkan

pasukan Zeni TNI.
3.

korban

Untuk

mengantisipasi

ini

tinggal

di

pemerintah

posko-posko

(Kompas

;

Mengetahui Perlindungan Hukum
ancaman

terhadap Relokasi Hak Atas Tanah

Erupsi Gunung Sinabung ke depan

Masyarakat

maka perlu disiapkan relokasi bagi

Sinabung.

Korban

Erupsi

empat desa dan satu dusun untuk

1.2.1.2 Tujuan Khusus

jangka panjang yaitu: Desa Guru

a. Mencegah

Kinayan, Desa Berasitepu, Desa

terjadinya

Gunung

konflik

sosial yang terjadi antara sesama
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pengungsi

erupsi

Gunung

BNPB Kab. Karo. Adapun alasan peneliti

Sinabung di Posko pengungsian

mengambil lokasi tersebut adalah:

dan

1.

tidak

terjadi

integritas

gangguan

berbangsa

dan

Pengungsi

Sinabung

perlu

mendapatkan perhatian pemerintah

bernegara.

dan juga pihak lainnya.

b. Mencegah terjadinya kesenjangan

2.

Desa

Guru

Kinayan,

Desa

sosial antara para pihak yang telah

Berasitepu, Desa Gamber, Desa Kota

menerima hunian relokasi dengan

Tonggal,

yang

hunian

merupakan daerah yag rentan dan

belum

dekat dengan Gunung Sinabung,

akan

relokasi

menerima

serta

yang

menerima hunian relokasi.

Sibintun,

upaya jangka panjang.

dan kesetaraan dalam hukum
masyarakat

Dusun

sehingga perlu di relokasi sebagai

c. Terciptanya perlindungan hukum

sebagai

dan

2.2.2 Waktu Penelitian

Indonesia

Penelitian ini dilaksanakan pada

dalam penerimaan bantuan hunian

bulan Oktober 2014 s/d September 2015

relokasi korban erupsi gunung

yaitu selama 1 (satu) tahun.

sinabung.

2.3 Sumber Data
Berkaitan

2.Metode

dalam

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan

penelitian

dengan

sumber

penelitian

ini

data

peneliti

yang

menggunakan data primer dan data

digunakan dalam penelitian ini adalah

sekunder. Adapun mengenai data tersebut

pendekatan

diuraikan sebagai berikut:

deskriptif

dan

dalam

mendeskripsikan/menggambarkan
masalah

jenis

Sumber primer diperoleh dari

penelitian kualitatif. dengan tujuan untuk

data-data yang dikumpulkan peneliti dari

mengetahui

Hukum

sumber data di lokasi penelitian. Peneliti

rangka

ingin meneliti relasi sekaligus kopetensi

terhadap

peneliti

2.3.1 Sumber Primer

menggunakan

Perlindungan
pengungsi

dalam

Relokasi Hak atas tanah sebagai korban

relawan

erupsi gunung sinabung.

bencana.

2.2 Tempat dan waktu Penelitian

2.3.2 Sumber Sekunder

ini

saat

penanggulangan

Sumber sekunder adalah suatu

2.2.1 Tempat Penelitian
Penelitian

pada

dilakukan

di

data yang diolah dari hasil dokumentasi

Pengungsian Erupsi gunung sinabung dan

yang

dilakukan

peneliti

dari

hasil

wawancara. Oleh karena itu sumber data
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dari sekunder penelitian ini adalah data

berbagai

pekerjaan

yang

sudah

yang diperoleh dari hasil wawancara.

terselesaikan di daerah relokasi. Rumah

2.4 Teknik Pengumpulan Data

yang dibangun sudah lengkap dengan

Sesuai dengan penelitian kualitatif

fasilitas seperti listrik, air, pembukaan

dan sumber data yang dimanfaatkan,

lahan pemukiman seluas 30 Ha, juga

maka pengumpulan data yang akan

telah diselesaikan pekerjaan perbaikan

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian

dan pengerasan jalan sepanjang 9,2 Km.

ini adalah sebagai berikut:

Pembuatan akses jalan yang membelah

2.4.1 Observasi

hutan ini menelan biaya sebesar Rp 11,5

Penelitian ini peneliti terlebih

miliar dan memanfaatkan 11 hektar hutan

dahulu mengamati fenomena pengungsi

lindung milik Kementerian Kehutanan

di posko pengungsian, yang terjadi di

RI.

lapangan

maupun

aktivitas-aktivas

"Pembangunan relokasi ini dapat

sehari-hari. Dalam Observasi ini, peneliti

terlaksana

mengamati pengungsi dan kompetensi

berbagai stakeholders. Tidak mungkin

relawan di posko pengungsian.

pemerintah bekerja sendiri. Merupakan

2.4.2 Wawancara

kewajiban

Wawancara

yang

dilakukan

karena

keterlibatan

pemerintah

dari

membuat

rakyatnya merasa terhormat," ujar Siti

bertujuan untuk mendapatkan informasi

Nurbaya

dengan cara bertanya langsung kepada

Mengingat daerah relokasi berdampingan

informan. Dalam penelitan ini sasaran

dengan hutan lindung beliau berpesan

utama adalah pengungsi. Tipe wawancara

kepada para penghuni agar tidak merusak

itu dilakukan secara langsung/tatap muka

hutan dan berharap kedepannya mampu

pada pengungsi dan ketika mereka tidak

menjaga kelestariannya.

ada kesibukan. alat yang digunakan untuk

Bakar

dalam

Pembangunan

pidatonya.

rumah

akan

wawancara yakni sebuah buku catatan

dilanjutkan untuk merelokasi penduduk

dan handphone.

yang berasal dari desa Simacem dan Suka

2.5 Gambaran Lokasi Penelitian

Meriah. Rumah-rumah yang dibangun

Relokasi ini berada di kawasan

dengan tipe 36 ini berdiri atas dukungan

hutan produksi di Siosar, Kecamatan

tim

Merek,

masyarakat

Kabupaten

Karo,

Provinsi

gabungan

yang

pengungsi,

terdiri

dari

masyarakat

Sumatera Utara. Sekitar 17 km dari kota

setempat, serta tenaga 495 prajurit TNI

Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo.

AD dari Kodam I Bukit Barisan.

Pada

kesempatan

ini

bisa

terlihat
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Total

jumlah

rumah

yang

akan direlokasi), pengungsi yang akan

direncanakan dibangun adalah 2.053

direlokasi : 2053 KK (370 KK + 1683

yang secara bertahap dilanjutkan tahun

KK) dari 7 desa.

ini. Sedangkan

3. Hasil dan Pembahasan

jumlah

pengungsi

Sinabung yang rencana akan direlokasi

Pelaksanaan

Karya

Bakti

29

sebanyak 1.700 kepala keluarga (KK).

Oktober 2014, survey 3 November 2014,

Terdiri dari masyarakat yang berada di

meninjau kesiapan 5 November 2014,

dalam radius 3 km, yaitu yang bermukim

pencanangan

di Kecamatan Payung (Desa Sukameriah)

dengan 30 Desember 2014, pelaksanaan

dan Kecamatan Naman Teran (Desa

14 November 2014, peletakan batu

Bekerah,

Simacem), dan

pertama 6 Januari 2015 dan pengawasan

masyarakat yang tinggal di luar radius 3

dan pemeriksaan oleh BNPB. Sasaran

km dari Kawah Gunung Sinabung dan

Karya Bhakti perbaikan jalan sepanjang

berada

kawah,

3,4 km pembuatan jalan baru sepanjang

berpotensi terancam oleh guguran lava

5,8 km pembangunan rumah type k-36

dan

2.053 unit :

Desa

di

depan

luncuran

bukaan

awan

panas,

yaitu:

14

November

Kecamatan Payung (Desa Gurukinayan),

1.1.1

Tahap 1 : 50 unit

Kecamatan

(Desa

1.1.2

Tahap 2 : 320 unit

Simpang

1.1.3

Tahap 3 : 1683 unit

Naman

Kutatonggal),

Teran

Kecamatan

Empat (Desa Berastepu dan Dusun

Anggaran yang dibutuhkan :

Sibintun serta Desa Gamber).
Erupsi

Gunung

1.1.3.1 Pembangunan jalan perbaikan
Sinabung

& buka jalan, areal relokasi:

mengakibatkan kerugian yang cukup

Rp. 9.500.000.000,-

banyak baik kerugian harta dan tanaman
bahkan

tempat

tinggal

1.1.3.2 Perumahan per unit 59,4 Juta

masyarakat

x

sekitarnya dan diungsikan ke daerah yang

pengungsi

puncak

50

unit

=

Rp.

2.

970.000.000,-

dianggap aman dari zona berbahaya.
Jumlah

sampai

1.1.3.3 Land clearing Rp. 50.000.000

sebanyak

dengan

33.210 jiwa dari 10.326 KK terbagi

jumlah

total

Rp.12.520.000.000,-

dalam 43 pos (32 desa), data pengungsi

Hasil yang dicapai. Pembangunan

saat ini yang bersifat sementara di pos :

rumah 50 KK 100%, pembangunan jalan

2443 jiwa dari 795 KK di 7 pos (2 desa),

9,2 km:

yang bersifat tetap disewakan rumah :

1.1.3.3.1

6,179 jiwa dari 2.053 KK (7 desa dan
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Penebangan pohon 100%

1.1.3.3.2

Pembangunan

1.1.3.3.3

1.1.3.3.4

badan

jalan

Kecinambung Kecamatan (admin, 2014).

95% dari 9,2 km

Tiga

Perkerasan jalan dgn sirtu 43,4

mengatakan Karya Bhakti ini merupakan

% dari 9,2 km.

tindak lanjut dari Kunjungan Ir. Joko

Pembangunan gorong-gorong

Widodo ke wilayah Sinabung pada

3 titik

tanggal 29 Oktober 2014 (Joko Widodo,

Pelibatan

personil

Panah

Kabupaten.

Kasad

untuk

2014). Setelah Presiden RI melihat secara

pengungsi/masyarakat

langsung kondisi para korban dan skala

sejumlah 610 orang terdiri dari dari

prioritas yang dibutuhkan oleh para

Satuan Tugas Inti 388 orang prajurit dan

korban yaitu tempat tinggal, tempat

Satuan Tugas Bantuan 222 orang prajurit.

ibadah, sekolah dan lahan pertanian untuk

Sedangkan

kegiatan

aktivitas kehidupan sehari-hari, maka

dikerahkan personil sampai dengan 1.438

Presiden RI memerintahkan kepada TNI

orang.

AD untuk melaksanakan Karya Bhakti

mengatasi

pada

Pengerjaan
perumahan

puncak

jalan

lokasi

harapan masyarakat tersebut yaitu dapat

dengan

segera merelokasi para korban bencana

ketinggian ke arah gunung. Selain itu,

erupsi gunung Sinabung ketempat tinggal

lokasi didirikannya perumahan pengungsi

yang baru untuk menata kehidupan baru

Sinabung adalah areal kawasan hutan

dan harapan baru.

mengalami

Sinabung

Skala Besar dalam rangka merealisasi

itu,

sedikit

pengungsi

ke

kendala

agropolitan dan harus ekstra hati-hati,

Keputusan Presiden RI tersebut

serta jangan sampai merusak daerah yang

adalah solusi terbaik untuk masyarakat

selama

pemerintah.

dan TNI AD mendapat perintah langsung

Pengungsi erupsi Sinabung yang akan

dari Presiden RI merupakan kehormatan

tinggal

ikut

dan kebanggaan serta kepercayaan untuk

melestarikan kawasan hutan industri

turut serta membantu kesulitan saudara-

tersebut. Data yang diperoleh, bahwa luas

saudara kita yang terkena musibah Erupsi

lahan yang akan dijadikan tempat tinggal

Gunung Sinabung.

ini

di

dilindungi

daerah

itu,

harus

bagi pengungsi Sinabung sekitar 30

Karya bhakti skala besar ini

hektare dan daerah perladangan adalah

merupakan bentuk sinergitas antara TNI

450 hektare.

AD, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Karya

Skala

Besar

Kehutanan,

Korban

Erupsi

Kementrian

Pekerjaan

Umum

dan

Gunung Sinabung di Lapangan Desa

Perumahan

Rakyat,

BNPB

dan

Relokasi

Bhakti

Pengungsi
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Kementerian

Sosial,

Pemerintah Daerah, serta menyertakan

aman. Adapun sasaran yang dicapai yaitu

warga yang terkena musibah untuk turut

agara para pengungsi korban erupsi

serta

para

Gunung Sinabung dapat hidup tenang,

prajurit dalam semangat kemanunggalan,

aman dan bebas dari ketakutan. Selain itu

sehingga proses pembangunan akan dapat

agar kondisi psikis korban erupsi gunung

diselesaikan lebih cepat dari waktu yang

Sinabung kembali normal dan dapat

di targetkan, sekaligus mengembalikan

segera menikmati tempat tinggal yang

moril dan semangat masyarakat dalam

baru serta hidup layak dilokasi yang baru.

bekerja

bersama

dengan

menghadapi musibah tersebut.

Diharapkan

TNI AD akan tetap dan terus
berkomitmen

untuk

dengan

memiliki

rumah dan lingkungan yang baru, akan

membantu

memberikan

suatu

kenyamanan

dan

Pemerintah Daerah dalam mengatasi

ketenangan

serta

kegairahan

bagi

kesulitan

masyarakat.

Pengertian

masyarakat

dan

masyarakat

disini

kelompok

menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan

manusia yang hidup bersama dengan

demikian diharapkan akan meningkatkan

ikatan tertentu dan mengorganisasikan

motivasi dan semangat untuk bekerja

diri secara tertib dalam kurun waktu yang

secara lebih baik, sehingga dapat memacu

cukup lama atau suatu sistem yang terdiri

roda perekonomian di wilayah Kabupaten

dari peranan-peranan dari kelompok yang

Karo

saling mempengaruhi satu sama lain

umumnya.

dalam hubungan itu dilakukan sikap dan

3.1 Hambatan

adalah

tindakan

manusia

defenisi

masyarakat

di

memiliki

peranan

dalam

masyarakat

atau

diwujudkan.
atas

khususnya

dan

dalam

Sumut

pada

Dari

Banyak kendala yang menjadi

yang

hambatan dalam pelaksanaannya antara

organisasi

tokoh-tokoh

keluarganya

lain

yang

faktor

cuaca,

kendaraan

yang

mengangkut material, jauhnya belanja

mendapat kepercayaan untuk memimpin

material, dan hal lainnya.

dan mengatur kehidupan masyarakat

pembangunan sarana penunjang untuk

tersebut.

proses

Karya Bhakti skala besar yang
dilaksanakan
merelokasi

ini,
atau

bertujuan

untuk

memindahkan

para

relokasi

pengungsi

Hambatan

dampak

bencana erupsi Gunung Sinabung, karena
faktor hujan yang mengguyur wilayah
Kabupaten

Karo

sekitarnya

korban erupsi Gunung Sinabung dari

(Hariansumut.com,

lokasi pemukiman warga di daerah

kepada Presiden, dari rencana jalan

bahaya erupsi ke lokasi lain yang lebih

sepanjang 9,2 km sudah terbuka menuju
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2014). Dilaporkan

relokasi, karena kondisi curah hujan yang

4. Kesimpulan

cukup tinggi, sehingga jalan menuju

Pelaksanaan Karya Bakti skala besar

lokasi pembuatan perumahan baru dapat

dalam rangka relokasi pengungsi Gunung

diselesaikan sepanjang 2,8 km.

Sinabung

Walaupun

demikian,

untuk

merupakan

Perintah

lisan

Presiden RI kepada Pangdam I/BB

pemasangan listrik dan air di lokasi

tanggal

relokasi tersebut, mendapat bantuan dari

lanjutkan Surat Ketetapan Kasad No.ST/

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,

3038/2014 tanggal 31 Oktober 2014

Gubernur dan Pangdam serta Persatuan

tentang

Gereja Indonesia (PGI) sebesar Rp1,587

menyiapkan satuan di jajarannya untuk

miliar. Dana tersebut akan didedikasikan

melaksanakan Karya Bhakti TNI dalam

untuk pemasangan listrik dan air di

rangka

relokasi. Sebelumnya, Pangdam I/Bukit

Sinabung, dan Keputusan Pangdam I/BB

Barisan

No

Mayjen

TNI

Winston

P.

29

Oktober

perintah

2014,

dan

merencanakan

relokasi

pengungsi

KEP/887/XII/2013

di

dan

Gunung

tanggal

23

Simanjuntak usai kegiatan Golf Peduli

Desember 2013 tentang Program Kerja

Sinabung di Perumahan Royal Sumatera

dan Anggaran

di

Kotama

Medan

pekan

pembangunan
relokasi

jalan

pengungsi

lalu

mengatakan

baru

di

erupsi

lokasi

Kodam

Pembina

TNI

I/BB selaku
AD

tahun

anggaran 2014 bidang teritorial, serta

Gunung

Surat

Keputusan

Bupati

Karo

No

Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan

361/319/BPBD/2014 tanggal 18 Oktober

Tiga Panah Kabupaten Karo beberapa

2014 tetang penetapan perpanjangan

hari terakhir terkendala cuaca karena

status tanggap darurat bencana Gunung

hujan turun.

Sinabung.

tidak

Sehingga

dilaksanakannya

Namun, faktor cuaca tersebut

relokasi pengungsi Gunung Sinabung.

mempengaruhi

Daftar Pustaka

menyelesaikan

kinerja

untuk

pembangunan

jalan
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Abstrak
Penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua
proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang
diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Hasil belajar siswa tidak selalu mudah untuk dinilai.
Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
Ranah pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) relatif sulit untuk diamati, meski pun dapat
diukur. Oleh karena itu, dalam proses penilaian hasil belajar langkah yang pertama harus dimulai
dari perumusan tujuan pembelajaran yang memungkinkan untuk diamati dan diukur (observable
and measurable). Kegiatan ini bertujuan untuk membantu guru SMP dalam menyusun dan
mengembangkan instrumen non tes. Dalam pelaksanaanya, kegiatan pelatihan yang diberikan
kepada sejumlah guru-guru dari sekolah mitra diluar kegiatan belajar mengajar agar tidak
mengganggu jam pelajaran sekolah dan suasana yang tenang sangat diperlukan agar proses
kegiatan berjalan lancar. Pada kegiatan pelaksanaan, terdapat 2 jenis kegiatan yang akan
dilakukan yaitu workshop berkala dan simulasi. Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah
berlangsung maka dapat ditarik kesimpulan yaitu seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan
lancar serta mendapatkan respon yang positif dari peserta. Melalui kegiatan ini, suru-guru yang
ada di sekolah mitra memiliki keterampilan dalam menyusun dan kemudian mengembangkan
instrumen non tes sehingga dapat diterapkan pada kelas masing-masing
Kata Kunci : Keterampilan Penyusunan Instrumen Non Tes

1. Pendahuluan
1.1

Latar

Belakang
Sekolah merupakan salah satu

hasil

belajar

dapat

dikelompokkan

tempat yang memang berperan penting

menjadi tiga ranah yaitu; ranah kognitif,

terhadap proses pembelajaran. Kegiatan

psikomotor dan afektif. Secara eksplisit

di sekolah tidak terlepas dari penilaian.

ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan

Penilaian

merupakan

komponen

satu sama lain. Setiap mata pelajaran

terpenting

dalam

penyelenggaraan

selalu mengandung ketiga ranah tersebut,

pendidikan. Penilaian akan menunjang

namun penekanannya selalu berbeda.

kualitas

satu

Mata pelajaran praktek lebih menekankan

penilaian yang dilakukan guru adalah

pada ranah psikomotor, sedangkan mata

penilaian hasil belajar. Pada umumnya

pelajaran

pembelajaran.

salah
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pemahaman

konsep

lebih

menekankan pada ranah kognitif. Namun

bentuk non-tes, dan beberapa contoh

kedua ranah tersebut mengandung ranah

dalam

afektif.

pengukuran, dan evaluasi dalam dunia
Kegiatan

dan

mengukur,

mengevaluasi

menilai,

penilaian,

pendidikan.

penting

Djamarah (2010) menambahkan

dalam dunia pendidikan. Hal ini tidak

bahwa ranah psikomotor berhubungan

terlepas

tersebut

dengan hasil belajar yang pencapaiannya

merupakan suatu siklus yang dibutuhkan

melalui keterampilan manipulasi yang

untuk

sejauhmana

melibatkan otot dan kekuatan fisik.

pencapaian pendidikan telah terlaksana.

Ranah psikomotor adalah ranah yang

Contohnya dalam evaluasi penilaian hasil

berhubungan aktivitas fisik, misalnya;

belajar siswa, kegiatan pengukuran dan

menulis, memukul, melompat dan lain

penilaian merupakan langkah awal dalam

sebagainya. Ranah kognitif berhubungan

proses

erat

karena

sangatlah

pelaksanaan

kegiatan

mengetahui

evaluasi

tersebut.

Kegiatan

dengan

pengukuran yang dilakukan biasanya

termasuk

dituangkan dalam berbagai bentuk tes

menghafal,

dan

menganalisis,

hal

ini

yang

paling

banyak

di

kemampuan
dalamnya

berfikir,

kemampuan

memahami,

mengaplikasi,

mensintesis

dan

digunakan. Namun, tes bukanlah satu-

kemampuan mengevaluasi. Sedangkan

satunya alat dalam proses pengukuran,

ranah afektif mencakup watak perilaku

penilaian, dan evaluasi pendidikan sebab

seperti sikap, minat, konsep diri, nilai dan

masih ada teknik lain yakni teknik “Non

moral. kenyataan yang dihadapi saat ini

Tes”.

adalah
Teknik

dilakukan

non

dengan

pengamatan

tes
cara

secara

menyebarkan
menilai/mengamati

angket,

biasanya

hasil

wawancara,

yang

sistematis,
ataupun

teknik

hanya

(pengetahuan).

sebagai

bersifat
Banyak

kognitif

guru

masih

berasumsi bahwa siswa yang pintar maka

dokumen-dokumen

belajar,

guru

pendidik dalam melakukan penilaian

cenderung baik perilakunya.

yang ada (Sudijono: 2009). Pada evaluasi
penilaian

kecenderungan

Padahal

ini

secara

konseptual

maupun empirik, diyakini bahwa ranah

biasanya digunakan untuk mengukur

afektif

pada ranah afektif dan psikomotorik,

terhadap tingkat kesuksesan seseorang

sedangkan teknik tes digunakan untuk

dalam bekerja dan kehidupan secara

mengukur pada ranah kognitif. Berikut

keseluruhan.

ini akan dijelaskan pengertian, bentuk-

pembelajaran afektif justru lebih banyak
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memegang

peranan

Meskipun

penting

demikian,

dilakukan dan dikembangkan di luar

diberikan oleh beberapa lembaga tidak

kurikulum formal sekolah. Namun hingga

mampu menyentuh semua guru di negeri

saat

proses

ini. Keterbatasan workshop atau kegiatan

pembelajaran di sekolah lebih cenderung

bimbingan teknis lainnya, menjadikan

menekankan pada pencapaian perubahan

pemahaman

guru

terhadap

konsep

aspek kognitif yang dilaksanakan dengan

penilaian

hasil

belajar

yang

berbagai pendekatan, strategi dan model

sesungguhnya menjadi tidak karuan.

pembelajaran

Sementara

Guru yang berada di daerah pinggiran

khusus

kota selalu menantikan informasi tentang

efektif

proses penilaian hasil belajar yang baik

ini

dalam

praktiknya,

tertentu.

pembelajaran

secara

mengembangkan

kemampuan

masih kurang mendapat perhatian serius

dan berkualitas.

hanya dijadikan sebagai efek pengiring

2.Metode

atau hidden curriculum yang disisipkan

Idealnya dalam proses pendidikan

pada pembelajaran utama.
Jika
berlangsung,

pembelajaran membutuhkan sosok guru

fenomena

tersebut

terus

yang profesional dan sejahtera. Rujukan

dimana

penilaian

pada

berpikirnya

adalah

guru

menempati

ranah afektif masih terus diabaikan, hal

posisi strategis yang tidak tergantikan

ini akan berujung terhadap merosotnya

walaupun

moral anak bangsa. Terbukti dengan

pembelajaran

banyaknya

Kerenanya, guru harus memenuhi standar

tingkat

kriminalitas yang

perkembangan
maju

media

demikian

pesat.

semakin menjamur di sekitar lingkungan

kualifikasi

pendidikan,

kita. Bukti lainnya banyak anak muda

kompetensi

profesi

sekarang yang membantah perkataan

memiliki komitmen yang tinggi terhadap

orang tuanya, memperlakukan orang tua

profesi yang diimbangi dengan upah/gaji

seperti musuhnya, bahkan tidak jarang

/penghasilan

kita

menghidupi diri dan keluarganya.

menemukan

anak

sekolahan

khususnya SMA yang sudah hamil di luar

yang

menguasai

keguruan,

layak

dan

untuk

Undang-undang Nomor 14 tahun

nikah.

2005
Permasalahan pendidikan tentang

tentang

Guru

dan

Dosen

menyatakan bahwa profesionalisme guru

penilaian hasil belajar terus menjadi

dituntut

sorotan, manakala kebijaksanaan tentang

ditingkatkan. Workshop penyusunan dan

kurikulum di Indonesia kerap berubah.

pengembangan

Guru menjadi kesulitan saat melakukan

merupakan salah

penilaian hasil belajar. Diklat yang

menjawab tuntutan perubahan paradigma
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untuk

senantiasa

instrumen
satu upaya

nontes
untuk

pembelajaran saat ini, yang bermua

SMP Negeri 32 Medan, yang terletak

berpusat pada guru beralih menjadi pada

di kecamatan Medan Marelan. Pada

siswa

Melalui

SMP Negeri 20 Medan terdapat 6

dapat

orang guru yang berasal dari guru

(student

workshop,

centered).

diharapkan

memperdalam

guru

hal-hal

memperkaya

substantif dan

wawasannya

Bimbingan

dalam

matematika,

penilaian secara utuh.

yang

dan

IPA

(BP),
Terpadu.

Sedangkan di SMP Negeri 32 Medan

Dalam pelaksanaanya, kegiatan
pelatihan

Penyuluhan

diberikan

terdapat 7 orang guru yang juga

kepada

berasal

dari

guru

Bimbingan

sejumlah guru-guru dari sekolah mitra

Penyuluhan (BP), matematika, dan

diluar kegiatan belajar mengajar agar

IPA Terpadu dan Olahraga. Dapat

tidak mengganggu jam pelajaran sekolah

disimpulkan seluruh guru mengajar di

dan

sangat

kelas yang berbeda-beda dan memiliki

diperlukan agar proses kegiatan berjalan

latar pendidikan yang berbeda-beda

lancar.

namun secara keseluruhan guru-guru

suasana

Pada

yang

tenang

kegiatan

pelaksanaan,

terdapat 2 jenis kegiatan yang akan

tersebut lulusan sarjana pendidikan.

dilakukan yaitu workshop berkala dan

Penilaian merupakan bagian yang

simulasi. Adapun rincian kegiatan secara

penting dalam pembelajaran. Dengan

garis besar adalah sebagai berikut:

melakukan

Kegiatan
Workshop

-

Simulasi

penilaian,

guru

sebagai

pengelola kegiatan pembelajaran dapat

Deskripsi Kegiatan
Menyusun instrumen
penilaian unjuk kerja
Menyusun instrumen
penilaian proyek
Menyusun instrumen
penilaian porto folio
Menyusun instrumen
penilaian sikap
Cara mengolah
instrumen non tes
Mencoba instrumen
yang telah disusun di
lingkungan sekolah
masing-masing

mengetahui kemampuan yang dimiliki
oleh siswa, ketepatan metode mengajar
yang digunakan, dan keberhasilan peserta
didik dalam meraih kompetensi yang
telah

ditetapkan.

Berdasarkan

hasil

penilaian, seorang guru dapat mengambil
keputusan secara tepat untuk menentukan
langkah

yang

harus

dilakukan

selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat
memberikan motivasi kepada seluruh
siswa untuk berprestasi lebih baik.

3. Hasil dan Pembahasan
pengabdian

Biasanya para guru diminta untuk

masyarakat ini memiliki objek yaitu

memberikan penilaian hasil belajar siswa

sekolah mitra SMP Negeri 20 dan

selama satu semester sekali. Penilaian ini

Kegitan
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akan masuk ke laporan hasil belajar

non tes. Penilaian non tes adalah

siswa atau rapor yang akan dibagikan

penilaian

oleh wali kelas kepada orangtua siswa.

tingkah laku yang berhubungan dengan

Oleh karena itu seorang guru dituntut

apa

untuk

dikerjakan

menguasai

kemampuan

pengamatan

yang

perubahan

dapat

diperbuat

oleh

peserta

dibandingkan

Kemampuan

kemampuan

diketahui atau dipahaminya. Dengan

terpenting dalam evaluasi pembelajaran.

kata lain penilaian non tes behubungan

Dari penilaian itulah seorang guru dapat

dengan penampilan yang dapat diamati

mengetahui

telah

dibandingkan dengan pengetahuan dan

dikuasai oleh para peserta didiknya.

proses mental lainnya yang tidak dapat

Kenyataan di lapangan yang sering

diamati oleh indera.

adalah

kemampuan

yang

terjadi adalah ketidaktahuan guru yang
mencampuradukan

yang

Namun dalam kenyataannya guru

antara

jarang menggunakan instrumen evaluasi

evaluasi, pengukuran, tes, dan penilaian,

yang mengukur domain afektif, yang

padahal keempatnya memiliki pengertian

paling sering digunakan guru adalah

yang berbeda.

instrumen evaluasi domain kognitif dan

Kegiatan
bertujuan
kemampuan

untuk
guru

pengertian

apa

didik

memberikan penilaian kepada para siswa.
ini

dengan

atau

pengabdian

ini

sedikit sekali yang mengukur domain

mengembangkan
dalam

menyusun

psikomotor.

Penilaian

merupakan

proses

instrumen penilaian yang bersifat non

keputusan

tes.

siswa

Sebenarnya

pemerintah

telah

tentang

yang

hasil

belajar

pengambilan

kemajuan

dilakukan

oleh

belajar
guru

berulang kali memberikan pelatihan

berdasarkan informasi yang diperoleh

secara terstruktur kepada guru guru

melalui pengukuran proses dan hasil

dalam menyusun instrumen non tes,

belajar siswa. Ketepatan dalam penilaian

namun kegiatan tersebut tidak merata,

sangat tergantung kepada aspek yang

artinya hanya beberapa guru yang dapat

hendak diukur. Apabila aspek yang

mengikuti kegiatan pelatihan tersebut.

hendak

Tidak bagi guru yang nyaris berada

matapelajaran adalah menekankan pada

pada wilayah pinggiran kota besar.

domain

Efektivitas

seharusnyalah bahwa penilaian domain

pengadaan

Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP) dinilai

dikembangkan

afektif,

maka

melalui

sudah

afektif dilakukan.

belum bias membuat guru menjadi

Setelah guru mampu menyusun

terampil dalam menyusun instrumen

instrumen nontes, harapan selanjutnya
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adalah guru mampu mengembangkan

kesimpulan

instrumen yang telah disusun sebelumnya

berjalan dengan baik dan lancar serta

sehingga instrumen penilaian di bidang

mendapatkan respon yang positif dari

afektif dan psikomotor menjadi lebih

peserta. Melalui

baik

sehingga

kegiatan ini, suru-guru yang ada di

diketahuilah penyebab dari merosotnya

sekolah mitra memiliki keterampilan

moral anak bangsa.

dalam

dan

berkualitas,

Kegiatan ini sangat membantu

yaitu

seluruh

menyusun

mengembangkan

dan

instrumen

kegiatan

kemudian
non

tes

guru dikarenakan belum pernah ada

sehingga dapat diterapkan pada kelas

kegiatan sebelumnya yang seperti ini,

masing-masing

sehingga antusias guru menjadi sangat

Daftar Pustaka
Djamarah, Zain., 2010., Strategi Belajar
Mengajar., Jakarta : Rineka
Cipta.
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Penilaian Hasil Belajar. CV.
Wacana Prima. Jakarta
Sudijono,Anas,
Pengantar
Evaluasi
Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2009), hlm.
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besar dan mendapatkan respon yang
sangat

positif

sehingga

guru

dapat

mengembangkan kompetensi yang sudah
dimilikinya. Harapan ke depan, kegiatan
ini harus tetap berlangsung, meskipun
tidak lagi di sekolah mitra yaitu SMP
Negeri 20 dan SMP Negeri 32 Medan.
Namun masih banyak lagi

sekolah

Widoyoko,S. Eko Putra, Evaluasi
Program Pembelajaran: Panduan
Praktis Bagi Pendidik dan Calon
Didik, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar: 2009), hlm. 104

yang berada di kawasan Kecamatan
Medan

Marelan

yang

mengetahui

kegiatan ini.
4. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh kegiatan yang
telah berlangsung maka dapat ditarik
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IMPROVING STUDENTS’ PRONUNCIATION MASTERY
THROUGH LEARNING BY USING MEDIAS (ENGLSIH SONGS AND
ENGLISH MOVIES)
Humiras Betty Marlina Sihombing
Darma Agung University
bettyhombink@ymail.com
Abstract
In this study, treating the students by using the related media such English Song and
English Movies can improve students’ pronunciation from the mean 55,3 in pretest, then it
is improved into 72,17 on cycle I and the last becomes 85,4 in cycle II. Based on discussion
above, students get improvement in pronunciation through listening and watching to
English songs and English Short Movies, this improvement was also supported by the
qualitative data. Diary notes and observation sheet supported the improvement of students’
pronunciation through learning by using Medias. The progress of 100% shown that
learning by using medias is very effective to improve the students’ pronunciation. The
usage of media songs and movies in teaching learning process has some benefit for the
students. The students were not only learning about how the words pronounced but also
master English vocabularies. Most of the students were interested in learning English by
using medias. It seems that they felt more relax instead of threatened with the theory. Their
motivation in learning English is increased.In conducting this study, the researcher got
some problem when collecting the data. It was time consuming because the researcher had
to test one by one and check students’ pronunciation one by one. It was not easy to make
the transcription of the students’ pronunciation. The writer need a long time to record the
students’ sound one by one. While the researcher recorded the students’ sound, other
students filled in the questionnaire given
Kata Kunci: Student, Media, Education
1.Introducton

well as they producing it. Even though,

1.1

they have spent several years for studying

The Background of the Study
The

English

is

main
to

goal
make

of

teaching

learners

English in their school.

can

Based

on

the

researchers

communicate in English well. It is known

experience during teaching in university

that four basic elements of teaching

level, most of students in class tend to

English are Listening, Speaking, Reading

hate speak in English even they are good

and Writing. Although those four basic

in

elements, learners cannot communicate in

vocabularies.

English without good pronunciation.

them for they could not good enough in

They cannot discriminate the sounds as

pronouncing the English words. They
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structure

and

having a

lot

of

It was a very hard for

seemed having some ideas in their mind,

interesting way for students to memorize

but they cannot express it in English. The

how a word in English to be spoken.

missed

pronunciation

or

error

in

1.2

The Problem of the Study

pronunciation is not only made by the
students’ background, but some are from

Related to the background of the

the lecturers’ effort. Many lecturers do

study, the researcher’ problem of this

not care of the students needed. They

study is formulated as the following:

tend to lecturing as fast as possible, and

“How well does Using relate media such

then their meetings are enough to fulfill

as English songs and English movies

the colleague requirements. Sometimes,

improve students’ pronunciation?”

some of lecturers forget that their

1.3

The Objectives of the Study

students need various menus in teaching
learning process. Sometimes the material

After comparing the background

cannot help the students to build their

and the problem of the research, the

interest to study.

researcher thinks that the objective of the

In

line

with

researchers

tried

to

students’

difficulty

reality,

the

study must be clearly explained. Then,

overcome

the

the objectives of this study is to find out

in

learning

whether

using

related

media,

like

pronunciation by giving some solutions

listening English songs and watching

which can help students to enjoy studying

English movies is effective enough to

in aim to improve their ability in

improve the students’ pronunciation in

pronunciation by using media such as

English.

English songs and English movies.

1.4

The Scope of the Study

The researcher is optimist about
In the world, there are so many

the use of Songs and movies can be used
pronunciation

genres of music available, for those the

ability. It is starting with listening to the

researchers limited the genre of song

English songs. Listening to English

which is taken. After analyzing students’

music and song frequently, the students

responding on the informal interview in

are expected to be able to improve their

listening class, the researchers decided to

vocabulary and their ability to pronounce

take the pop genre as the material.

words in English. As the addition,

Movies duration take a quite long. It

listening to English songs is also an

would consume too much time. In this

to

improve

students’
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study, the researcher provides some short

of English Department of Letter Faculty

movies to be watched by the students.

in Darma Agung University.

1.5

3.3

The Significance of the Study
The finding of the research is

The Instruments of Collecting

Data

expected to be useful for the lecturers,

In this research, the data were

students and to the other researchers. It is

collected by using quantitative data and

made in aim to get the result of the study

qualitative data. In collecting quantitative

which can be beneficial for the following:

data,

1. The Researcher, the result of this

technique

gave

sound

questionnaire as the instruments.

useful input for them as one of
alternative

researchers

production test to the students and the

study is expected to be a very

the

the

In collecting qualitative data, the

to

researchers

use

the

questionares,

overcome the students’ problem

observation sheet focusing on what

in pronunciation.

happen in the classroom (classroom

2. The students, the result of this

management).

study is expected to be useful to

3.4 The Procedure of Data Collection

make them more interested and

This

research

conducts

by

motivated in improving their

administrating eight

pronunciation.

applied based on the Lesson Plan is

3. The readers who are teaching

provided.

meetings which

In the process of collecting

English, the result of this study

data, it took the steps of procedure with

is expected to be useful for them

two cycles. There are four steps in each

to develop their techniques in

cycle

teaching English specially in

observation and reflection. A model of

pronouncing English words.

action research is quoted from Kemmis

namely

planning,

3.Research Methodology

(1988:134).

3.1

3.5 The Procedure of Data Analysis

Research Design

action,

To know the mean of the students’

This study belongs to classroom
action research.

score of assessment given in each

3.2

The Subject of the Study

treatment, the researchers will apply the

This action research has been

following formula:

conducted at the fourth semester students
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4. Data Analysis and Finding

samples. It was accomplished in two

4.1 Data

cycles, every cycle consisted of the four

This study was conducted by
organizing

the

qualitative

steps of action research (planning, acting,

and

observing, and reflecting). The first cycle

quantitative data. The qualitative data

was treatment that was conducted in ten

were taken from observation sheet and

meetings both in cycle I and Cycle II.

diary notes. The quantitative data were

Here is the result of sound production test

taken from the mean of sound production

and the questionnaire that students did in

test and the questionnaire. This research

pre test and post test in cycle one and

was conducted in one class with 35

cycle two.

Table: 4.1.1
Student’s Pronunciation Achievement on Pretest and Post Test
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Initial Name
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S-15
S-17
S-18
S-19
S-20
S-21
S-22
S-23
S-24
S-25
S-26
S-27
S-28
S-29
S-30
S-31
S-32
S-33
S-34
S-35
Total ( ∑ )
Mean ( X )

Pretest
65
54
45
46
68
45
43
56
62
43
32
42
45
45
42
45
68
52
62
63
69
62
54
67
69
56
64
52
59
53
69
57
64
52
62
1932
55,2

112

Post Test
Cycle I
Cycle II
80
96
68
84
60
82
52
76
86
94
66
80
62
80
76
84
80
86
58
82
50
85
70
80
72
84
60
82
62
80
54
83
84
96
70
82
86
94
82
94
80
87
80
89
70
80
84
93
82
88
74
80
80
86
64
80
83
96
78
84
81
90
80
88
78
88
64
76
70
80
2526
2989
72,17143
85,4

Table 4.1.2
Tabulating Data of Questionnaire
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Student’s Code
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S-15
S-17
S-18
S-19
S-20
S-21
S-22
S-23
S-24
S-25
S-26
S-27
S-28
S-29
S-30
S-31
S-32
S-33
S-34
S-35
Total ( ∑ )
Mean ( X )

1
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
84
2,4

2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
90
2,57

Score Per Item
3
4
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
3
3
3
86
90
2,45
2,57

sound

4.2 Data Analysis

5
3
3
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
1
2
3
3
2
3
2
3
3
3
2
1
2
3
79
2,25

production

test

and

the

The data above was analyzed based

questionnaire to count the means of the

on the tests and the questionnaire given to

students, the data was taken from post

the students. It was accomplished in two

test in cycle one and cycle two.

cycles. Every cycle consisted of four

4.2.1 Grading the Questionnaire

steps of action research (plan, act,
observation,

and

reflection).

The questionnaire consisted of five

The

questions; each of them had these options

qualitative data was collected by giving

namely: a,b, and c. Each option was

observation sheet and diary notes. The

given a score that indicate the quality of

quantitative data was collected by giving
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each item. The score ranges were from 1
to 3 as shown in the table below:

4.2.2 Determining the Grade Score
When the students answered the

Table 4.2.1
Score Per Item

questionnaire, the researcher analyzed the

Point
1
2
3

result of the questionnaire to get the data.

Option
A
B
C

Meaning
Low
Medium
High

The result of the data analysis of each
question can be classified into a range of
mean below:

Table 4.2.2
Classification of Grade Scores
Range of
Mean

Students
Interest

The
Advantage

Stude-nts’
Motivation

The
Sustainab
Relevancy ility

0.01-1.00

Low

Do not help
students

Low

Not
relevant

Not
necessary

1.01-2.00

Medium

Help

Medium

Relevant

Necessary

2.01-3.00

High

Help students
very much

High

Very
relevant

Very
necessary

4.2.3 Matching the Mean to a Criterion
Here is the analysis of questionnaire result, which is based on the criterion above.
Table 4.2.3
Category of the Criterion
Issue
Students’ interest
The advantage
Students’ motivation
The relevancy
Sustainability

Mean
2,4
2,57
2,45
2,57
2.25

Category
High
Help students very much
High
Very relevant
Very Necessary
students’ pronunciation from the mean

4.3 Research Finding and Discussion
In this study, treating the students

55,3 in pretest, then it is improved into

by using the related media such English

72,17 on cycle I and the last becomes

Song and English Movies can improve

85,4 in cycle II. Based on discussion
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above, students get improvement in

consuming because the researcher had to

pronunciation

and

test one by one and check students’

watching to English songs and English

pronunciation one by one. It was not easy

Short Movies, this improvement was also

to make the transcription of the students’

supported by the qualitative data. Diary

pronunciation. The writer need a long

notes and observation sheet supported the

time to record the students’ sound one by

improvement of students’ pronunciation

one. While the researcher recorded the

through learning by using Medias.

students’ sound, other students filled in

through

listening

The progress of 100% shown that

the questionnaire given.

learning by using medias is very effective

5. Conclusion

to improve the students’ pronunciation.

Based on the finding of this

The usage of media songs and movies in

research, it is concluded that using

teaching learning process has some

medias by listening to the English songs

benefit for the students. The students

and watching the English short movies

were not only learning about how the

are effective to improve the students’

words

mastery

pronounced

English

but

pronunciation.

Their

students were interested in learning

one and then it was getting higher on

English by using medias. It seems that

cycle two. The sample were not only

they felt more relax instead of threatened

learning about how the words pronunced

with the theory. Their motivation in

but

learning English is increased.

vocabularies. Most of the sample were

this

of

in

pronunciation improved from the cycle

conducting

Most

master
the

In

vocabularies.

also

study,

the

the

data.

It

was

they

can

enrich

their

interested in learning English by using

researcher got some problem when
collecting

also

those related medias.
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NILAI-NILAI KEHIDUPAN YANG TERDAPAT DALAM CANDI
BAHAL SEBAGAI MEDIAPEMBELAJARAN ALAM TERBUKA
Ulian Barus1), Suratno)
Nuraisyah Hasibuan3)
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
ulian_barus@yahoo.com
Abstrak
Candi Bahal sebagai museum terbuka dapat difungsikan sebagai media pembelajaran dalam
proses belajar mengajar. Candi Bahal sebagai media pembelajaran memiliki nilai. Adapun nilainilai yang terkandung pada Candi Bahal sebagai media pembelajaran alam terbuka yaitu: nilai
religi, nilai toleransi beragama, nilai seni arsitektur, nilai rekreasi, nilai sejarah, nilai
kebhinnekaan. Media pembelajaran alam terbuka belum dapat diketahui keefektifannya sebelum
dipraktekkan oleh guru dan siswa untuk itu maka perlu di diperkenalkan dan sosialisasikan di
tengah dunia pendidikan.
Kata kunci: Nilai Kehidupan, Media pembelajaran alam terbuka, Candi Bahal.

tidak hanya melihat bangunan peninggalan

1. Pendahuluan

bersejarah

1.1 Latar Belakang

tetapi

juga

dapat

melihat

Bagi sebahagian orang yang

keanekaragaman atau kebhinnekaan agama

pernah berkunjung ke museum terbuka

yang dianut oleh bangsa Indonesia dari

misalnya ke makam-makam para penyebar

zaman dahulu.
Sementara

agama Islam di Barus, ke Candi Bahal, ke
Rumah

Bolon

menyadari

bahwa

dan

lain-lain

tempat-tempat

karakter

adalah:

tidak

integrasi karakteristik yang dimiliki oleh

yang

individu,

yang

tersebut

Menurut hasil penelitian Suratno yang

menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

berjudul “Kajian Antropologis Museum

Karakter sesorang dibangun sepanjang

Terbuka” ditemukan bahwa Candi Bahal

hidup dan dimulai sejak memperoleh

merupakan

stimulus (rangsangan) dari lingkungan.

satu

jenis

Museum

individu

lainnya

individu

mereka kunjungi adalah museum terbuka.

salah

dari

membedakan

dalam

Dari masa bayi, anak-anak, remaja dan

Terbuka (Suratno, 2013, 80).

dewasa. (Menanti, 2012, 3) Menurut

Pemanfataan Candi Bahal sebagai
museum terbuka untuk media pembelajaran

Menanti

PPKn bagi para siswa di Provinsi Sumatera

dipengaruhi oleh lingkungannya, yakni

Utara merupakan salah satu bentuk wujud

lingkungan

pembelajaran berbasis budaya. Para siswa

Berpedoman dengan pendapat Menanti
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karakter

keluarga

seseorang

dan

sangat

masyarakat.

tersebut, maka

Candi Bahal diharapkan

media pembelajaran alam terbuka. Dengan

dapat membentuk karakter siswa. Karakter

terjun langsung ke lokasi candi akan

dimaksud adalah karakter kebhinnekaan

didapat

yaitu

berupa gambar atau foto Candi Bahal dan

agama

karakter

menghormati

lain.

Hal

ini

penganut

sesuai

dengan

data lapangan yang obyektif

lingkungan alam sekitarnya.

semboyan bangsa Indonesia yang terdapat

b. Wawancara

pada lambang negara berbunyi “Bhinneka

Wawancara

Tunggal Ika”.

dilakukan

kepada

informan. Informan adalah orang yang

Kebhinekaan

atau

pluralitas

dinilai

mampu

memberikan

informasi

masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi,

Candi Bahal dan diantaranya yaitu:

dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-

1. Kepala Museum Negeri Medan

budaya penuh perbedaan, ... (Direktorat

2. Petugas Perpustakaan Balai Arkeologi

Pembelajaran

Dan

Kemahasiswaan

Medan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen

Pendidikan

3. Sekretaris Camat Kecamatan Portibi,

Nasional

Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Data yang didapat dari informan

Republik Indonesia; 2013; v).

dijadikan

penunjang

hasil

penelitian

lapangan. Data lapangan dan data dari

1.2 Tujuan

informan dipadukan dalam bentuk laporan
Melihat pentingnya peran museum terbuka

penelitian.

Candi Bahal, tulisan ini dimasudkan untuk

c. Dokumentasi

menghu-bungkan keberadaan Candi Bahal

Dokumentasi

dengan pembelajaran PKn yang berkaitan
dengan

sila

pertama

Pancasila

kamus

besar bahasa Indonesia berarti pemberian

yaitu

atau pengumpulan bukti dan keterangan.

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dokumentasi dari studi lapangan dalam

2. Metode

penelitianini adalah gambar Candi Bahal.

Metode yang dipergunakan dalam

Gambar dimaksud natara lain yaitu:

penelitian yaitu:
a. Observasi
Observasi

menurut

langsung

dilakukan

terhadap Candi Bahal I, II dan III.
Tujuannya adalah untuk melihat secara
langsung situasi dan kondisi candi tersebut

Gbr. 1 Candi Bahal I

mengingat penelitian ini adalahmenemukan
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orang melihat gambar maka seakan-akan
dia melihat aslinya.
d. Studi literatur
Metode studi literatur dipakai dalam
rangka memperkuat data tertulis tentang
gbr. 2 Plang nama Candi Bahal I

Candi Bahal I, II dan III.Dari data studi

(Sumbergambar koleksi tim)(Sumber gambar koleksi tim)

literatur

didapat

data

tertulis

tentang

penetapan Candi Bahal I, II dan III sebagai
cagar budaya oleh pemerintah. Adapun
data dimaksud antara lain yaitu:
1. Candi Bahal I Nomor Penetapan PM.88/
PW.007/MKP/2011 tanggal 17 Oktober
2011,

gbr. 3 Candi Bahal III

2. Candi

(Sumber gambar koleksi tim)

Bahal

II

Nomor

Penetapan

PM.88/ PW.007/MKP/2011 tanggal 17
Oktober 2011,
3. Candi Bahal III Nomor Penetapan
PM.88/ PW.007/MKP/2011 tanggal 17
Oktober 2011.
2 Hasil dan Pembahasan
Pembentukan
gbr. 4 Plang nama Candi Bahal II

karakter

dapat

dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai
melalui berbagai kegiatan kepada anak
didik (siswa) yang dapat dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung. baik di
sekolah maupun

dalam kamus bahasa Indonesia antara lain

gbr. 5 Candi Bahal II
(Sumber gambar koleksi tim)

di luar sekolah. Nilai

berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting

(Sumber gambar koleksi

tim)

atau

berguna

bagi

kemanusiaan.

Berpedoman dengan arti nilai tersebut

Dokumen berupa gambar Candi Bahal I, II

maka

dan III memiliki peran penting dalam

Candi

Bahal

sebagai

media

pembelajaran alam terbuka memiliki nilai-

penelitian ini karena gambar merupakan

nilai yang berguna khususnya bagi para

tiruan dari bentuk aslinya sehingga saat

siswa.
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Nilai-nilai yang dimiliki Candi Bahal

agama Budha ratusan tahun yang silam.

antara lain yaitu:

Nilai religius melekat pada candi karena

1.Nilai religi atau nilai kerohanian

berfungsi

Nilai kerohanian adalah segala hal yang

Dengan melihat bangunan Candi Bahal

dianggap berguna bagi rohani manusia.

maka diharapkan dalam diri siswa akan

Nilai kerohanian dapat diklasifikasikan ke

lebih tertanam nilai religius sesuai dengan

dalam empat jenis, diantaranya adalah nilai

agama atau keyakinan mereka masing-

kebenaran,

masing,

keindahan,

kebaikan,

dan

religius.




beribadah.

Nilai kebenaran (kenyataan), yaitu

Dengan mengunjungi Candi Bahal

nilai yang berdasarkan pada unsur akal

maka dalam diri siswa akan tertanam nilai

manusia. Contohnya seseorang yang

toleransi yakni menghormati orang lain

dianggap

belum

yang memeluk agama atau keyakinan yang

terbukti secara hukum masih memiliki

berbeda dengan dirinya. Dengan demikian

hak

maka para siswa memiliki kesadaran

bersalah,

untuk

tetapi

menjalani

proses

pengadilan.

bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga

Nilai keindahan, yaitu nilai yang

besar bangsa Indonesia yang terdiri dari

berdasar

banyak suku bangsa, menganut berbagai

pada

perasaan

manusia.

agama.

asri dan nyama apabila tidak ada
sampah yang berserakan.



tempat

2. Nilai Toleransi antar Umat Beragama

Misalnya, lingkungan akan menjadi



sebagai

Nilai

kebaikan,

yaitu

Indonesia adalah bangsa yang
terdiri dari beragam suku dan agama,

nilai

yang

dengan adanya sikap toleransi dan sikap

berdasarkan kehendak atau kemauan

menjaga hak dan kewajiban antar umat

manusia itu sendiri. Misalnya Budi

beragama,

mendonorkan

yang berkaitan dengan sara tidak muncuk

darahnya

untuk

diharapkan

masalah-masalah

membantu orang yang membutuhkan.

kepermukaan.

Nilai religius, yaitu nilai – nial yang

masyarakat sikap toleransi ini harus tetap

berdasarkan

dibina, jangan sampai bangsa Indonesia

Contohnya

asas
umat

ketuhanan.

Islam

mengakui

Dalam

kehidupan

terpecah antara satu sama lain.

bahwa Allah SWT adalah Tuhannya,

Toleransi Hak dan kewajiban

umat Kristen mengakui Yesus Kristus

dalam umat beragama telah tertanam dalam

adalah Tuhannya.

nilai-nilai

Candi
peninggalan

Bahal

bersejarah

dari

yang

ada

pada

pancasila.

merupakan

Indonesia adalah Negara majemuk yang

penganut

terdiri dari berbagai macam etnis dan
120

agama,

tanpa

adanya

sikap

saling

dianggap bisa memberikan kesenangan

menghormati antara hak dan kewajiban

atau kesegaran pada jasmani dan rohani

maka akan dapat muncul berbagai macam

manusia.

gesekan-gesekan antar umat beragama.
Pemeluk

mayoritas

Bahal maka para siswa tidak hanya belajar

wajib menghargai ajaran dan keyakinan

berkaitan materi mata pelajaran yang

pemeluk agama lain, karena dalam UUD

dipelajarinya tetapi sekaligus mengikuti

1945 Pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwa

kegiatan rekreasi dengan demikian maka

“setiap warga diberi kemerdekaan atau

mereka tidak bosan.

kebebasan

untuk

agama

Dengan berkunjung ke Candi

memeluk

agamanya

Pengertian

Rekreasi

dan

masing-masing dan beribadat menurut

Tujuan Rekreasi - Rekreasi berasal dari

agama dan kepercayaannya.” Hal ini berarti

bahasa latin yaitu "creature" yang berarti

kita tidak boleh memaksakan kehendak,

mencipta, lalu diberi awalan “re“ yang

terutama dalam hal kepercayaan, kepada

sehingga berarti “pemulihan daya cipta

penganut agama lain, termasuk mengejek

atau penyegaran daya cipta”. Kegiatan

ajaran dan cara peribadatan mereka.

rekreasi

3. Nilai Seni Arsitektur

senggang (leasuretime). Leasure berasal

biasanya

dilakukan

diwaktu

Maksudnya adalah Candi Bahal

dari kata “licere” (latin) yang berarti

akan menjadi sumber inspirasi dan menjadi

diperkenankan menikmati saat-saat yang

motivasi bagi para siswa terutama bagi

bebas

siswa

memulihkan atau menyegarkan kembali.

yang

memiliki

bakat

sebagai

dari

kegiatan

rutin

untuk

arsitektur di masa depan. Bagi siswa yang
secara lahir sudah memiliki bakat menjadi

1. Rekreasi

dapat

diartikan

sebagai

arsitektur maka dengan melihat Candi

kegiatan penyegaran kembali tubuh dan

Bahaldapat memupuk bakatnya tersebut.

pikiran; sesuatu yang menggembirakan

Secara

khusus

arsitektur

hati dan menyegarkan seperti hiburan;

bangunan Candi Bahal dikaji oleh Khairun

piknik.

nisa dalam skripsinya berjudul Tinjauan

bersifat rekreasi.

Arsitektur Biaro Bahal I Di Situs Padang

Sedangkan

rekreatif

berarti

2. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan

Lawas Sumatera Utara.

untuk menyegarkan kembali fisik dan

4.Nilai Rekreasi

mental

Nilai rekreasi adalah nilai-nilai

sehingga

dari

kehidupan

dapat

sehari-hari,

mempertinggi

daya

yang berhubungan dengan permainan –

kreasi

permainan di kala waktu luang. Nilai ini

keseimbangan bekerja dan beristirahat.
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manusia

dalam

mencapai

3. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan
seseorang

untuk

5. Nilai Sejarah

mendapatkan

Dengan berkunjung ke Candi Bahal

kesenangan dan kepuasan.
4. Rekreasi

merupakan

maka nilai sejarah dalam diri para siswa
yang

akan tertanam maksudnya adalah para

sebagai

siswa mencintai peninggalan bersejarah

kegiatan yang merupakan perubahan

yang ada di Indonesia umumnya dan di

bentuk rutinitas dan kewajiban seperti

lingkungan

dalam kegiatan bekerja.

Bahal merupakan kekayaan budaya hasil

dilakukan

secara

5. Rekreasi

kegiatan

berkala,

merupakan

khususnya.

Candi

proses

karya bangsa Indonesia di masa lalu.

memenfaatkan kegiatan selama waktu

Dengan mencintai Candi Bahal maka siswa

luang dengan seperangkat perilaku yang

sudah mencintai bangsa dan negaranya dan

memungkinkan

inilah yang disebut nasionalisme. Menurut

peningkatan

waktu

luang.
6.

mereka

catatan Candi Bahal dibangun sekitar abad

Rekreasi

adalah

penyegaran

bagi

ke-11-14 Masehi.

kekuatan dan semangat setelah bekerja

Saat Candi Bahal dikelola oleh Balai

keras.

Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3)

7. Rekreasi adalah kegiatan di waktu luang

yang berkedudukan di Kota Banda Aceh.

atau santai.

Mempelajari sejarah banyak gunanya.
Sebab, sejarah berbicara tentang kehidupan

Dari penjelasan di atas dapat
diambil

kesimpulan

bahwa

manusia. Kegunaan mempelajari sejarah

pengertian

yaitu sebagai berikut :

rekreasi adalah “aktivitas yang dilakukan
pada

waktu

senggang

yang

Edukatif berarti nilai-nilai yang

bertujuan untuk membentuk, meningkatkan

mengandung unsur pendidikan. Banyak

kembali kesegaran fisik, mental, pikiran

pendapat mengungkapkan “Belajar dari

dan daya rekreasi (baik secara individual

sejarah” atau “Belajarlah dari masa lalu”.

maupun secara kelompok) yang hilang

Dalam ungkapan tersebut terkandung arti

akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan

bahwa sejarah memiliki kegunaan yang

jalan mencari kesenangan, hiburan dan

sangat mendidik. Apa yang terjadi pada

kesibukan

masa

yang

(lapang)

a. Sejarah Bersifat Edukatif

berbeda

dan

dapat

lalu

harus

menjadi

pelajaran.

memberikan kepuasan dan kegembiraan

Pendapat sering menyatakan “ambillah

yang ditujukan bagi kepuasan lahir dan

hikmahnya”. Hikmah dapat diambil dari

batin manusia”.

apa yang pernah terjadi dalam diri kita.
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Peristiwa yang terjadi pada

Keterampilan berpikir adalah

masa lalu memiliki nilai-nilai yang sangat

keterampilan yang bersifat kognitif yang

berharga bagi kehidupan saat ini. Beberapa

memiliki pengertian sebagai kegiatan atau

nilai yang bisa diambil dari peristiwa-

proses memperoleh pengetahuan termasuk

peristiwa

kebenaran,

kesadaran, perasaan dan lain sebagainya.

keadilan, kejujuran, kearifan, keberanian,

Hal ini dapat diperoleh melalui pengkajian

rela berkorban dan lain-lain. Jadi, sejarah

terhadap

banyak memberikan pengajaran moral.

keterampilan yang bersifat fisik lebih

b. Sejarah Bersifat Inspiratif

banyak diperlihatkan dalam bentuk unjuk

sejarah,

seperti

Sejarah banyak menghasilkan

materi

sejarah.

Adapun

kerja.

berbagai karya, baik karya seni maupun

d. Sejarah Bersifat Rekreatif

karya sastra. Karya-karya tersebut banyak

Saat ini kita sering mendengar

memberikan inspirasi bagi seniman untuk

wisata yang bernuansa spiritual. Wisata

berkreasi

karya-

seperti tersebut memiliki nilai sejarah.

karyanya. Bahkan karya-karya seni pada

Sejarah dapat memiliki nilai-nilai penting

masa lalu tidak sedikit yang memiliki nilai

dalam

seni yang sangat tinggi. Karya seni tersebut

Fungsi rekreatif sejarah dapat mengandung

dapat menjadi suatu peradaban.

arti wisata mengikuti lorong waktu masa

dalam

menciptakan

pengembangan

kepariwisataan.

Di Indonesia banyak sekali

lalu berupa karya-karya sejarah berupa

karya seni pada masa lalu. Disamping

peninggalan fisik. Kesan tersebut baik

memiliki

bersifat fisik maupun non fisik.

nilai

seni

tinggi,

juga

menunjukkan kemampuan teknologi yang

Kesan secara fisik misalnya

sudah maju pada zamannya. Misal, Candi

orang sangat kagum melihat nilai seni dari

Borobudur, merupakan sebuah bangunan

peninggalan tersebut. Akibatnya, orang

monumental yang memiliki nilai seni

tersebut tertarik untuk melakukan wisata ke

sangat tinggi.

tempat peninggalan sejarah. Kesan nonfisik

c. Sejarah Bersifat Instruktif

bisa dilihat dari nilai-nilai yang terkandung

Instruktif secara harafiah dapat

dalam bangunan fisik tersebut, misalnya

diartikan pengajaran. Pengajaran dalam

masjid

konteks disini memberi arti keterampilan

melakukan wisata dengan mengunjungi

yang diperoleh dari pengajaran sejarah.

masjid-masjid kuno dengan tujuan ingin

Keterampilan
keterampilan

tersebut,

baik

berpikir

berupa

kuno.

Banyak

orang

yang

meningkatkan penghayatan spiritual dia

maupun

terhadap nilai-nilai keagamaan.

keterampilan yang bersifat fisik.
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e.

Sejarah

merupakan

waktu. Waktu dalam pengertian sejarah

Pendidikan

dapat berupa sebuah garis yang lurus ke

Politik
Nilai-nilai

politik

sangat

depan. Garis tersebut dapat menunjukkan

kentara dalam penulisan sejarah, terutama

adanya kesinambungan. Kesinambungan

sejarah yang ditulis oleh pemerintah atau

waktu

penulisan sejarah yang merujuk kepada

kesinambungan antara masa lalu, sekarang

kepentingan pemerintah. Penulisan sejarah

dan masa yang akan datang. Masa lalu

seperti ini sangat nampak dalam buku-buku

sangat menentukan masa sekarang dan

teks pelajaran sejarah yang ada di sekolah.

masa sekarang sangat menentukan masa

Pelajaran

dimaksud

yang

yang akan datang.

diberikan di sekolah harus merujuk kepada

Dalam

kurikulum

yang

kurikulum

pada

sejarah

yang

berlaku.
dasarnya

Adapun

kebesaran

merupakan

konteks

masa

dikultuskan

lalu

tetapi

adalah

berbangsa,

bukan

harus

untuk

memberikan

produk kebijakan politik pemerintah dalam

inspirasi semangat masa kini, bagaimana

pendidikan. Dengan demikian, sejarah yang

harus

diajarkan di sekolah memiliki misi dalam

Kebesaran yang ditandai sebagai bangsa

rangka pendidikan politik.

yang diperhitungkan dan dihormati oleh

Misi penting dalam pengajaran

menjadi

bangsa

yang

besar.

bangsa lain.

sejarah di sekolah antara lain menciptakan

6.

warga negara yang baik. Salah satu ciri

Nilai Kebhinnekaan
Candi

Bahalnerupakan

salah

satu

penting dari warga negara yang baik adalah

tempat beribadah umat Budha di masa lalu.

warga negara yang selalu tunduk dan taat

Sebagai siswa yang beragama maka saat

terhadap peraturan negara. Ketundukan dan

mereka melihat Candi Bahal maka di dalam

kepatuhan ini dapat dibangun dengan cara

diri

menanamkan semangat kebangsaan dan

kebhinnekaan bahwa sejak zaman dahulu

rasa

bangsanya.

nenek moyang bangsa Indonesia sudah

Pengajaran sejarah memiliki peran yang

berbhinneka yakni terdiri berbagai suku

sangat

bangsa, menganut berbagai agama yang

memiliki

penting

terhadap

dalam

membangun

nasionalisme.
f. Sejarah

siswa

akan

tertanam

nilai

diyakininya.
Merupakan

Kebhinekaan adalah kenyataan bangsa

Pendidikan

yang tak bisa dibantah eksistensinya.

Masa Depan
Sejarah

adalah

suatu

Kebhinekaan juga mesti dimaknai rakyat

studi

lewat pemahaman multikulturalisme yang

tentang kehidupan manusia dalam konteks

berdasarkan spiritualitas. Perbedaan etnik,
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agama dan ideologi adalah bagian tak

Pancasila

dirumuskan

tergantikan dari sejarah bangsa Indonesia

pemersatu

beragam

lewat Bhineka Tunggal Ika serta rasa

bahasa, adat budaya, nilai, warna kulit serta

toleransi

haluan politik. Persatuan bangsa yang

yang

jadi

perekat

adanya

suku,

alat

keyakinan,

kebhinekaan masyarakat. Kebhinekaan seni

dibawa

budaya adalah perekat persatuan Indonesia

meminimalisir budaya feodalisme yang

bukan sebagai pemicu adanya konflik antar

kerap melekat di tiap-tiap daerah. Adanya

anak bangsa. Adanya konflik antar anak

keanekaragaman budaya dalam masyarakat

bangsa sudah pasti akan memandekkan

maka Pancasila pantas dikenalkan pada

proses pembangunan bangsa yang dengan

masyarakat Internasional. Hal tersebut

susah

para

didasarkan selalu berkembangnya konflik

pemimpin bangsa ini. Termasuk syarat

di sejumlah bagian dunia gara gara

yang mesti dipunyai Indonesia ketika

permusuhan

menghadapi globalisasi ialah mempunyai

ideologi. Kehebatan Pancasila menyatukan

karakter sebuah negara berdaulat. Karakter

kebhinekaan budaya di Indonesia bisa

itulah yang jadi ciri kebangsaan Indonesia.

digunakan sebagai teladan dalam membuka

Lalu berujud apakah ciri itu? Lama

langkah perdamaian. Itu disebabkan dalam

sebelum Indonesia merdeka, bapak pendiri

Pancasila memiliki elemen dasar saling

negara sependapat untuk membentuk suatu

menghormati

konsensus politik mengenai dasar negara

manusia. Bersama Pancasila, bangsa yang

Indonesia merdeka. Konsensus tersebut

terlibat

adalah Pancasila yang mengacu pidato

melaksanakan dialog menggunakan kaidah

Soekarno mengenai dasar negara di agenda

kesetaraan. Pancasila

sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan

penyatu kemajemukan, kehadirannya pun

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni

mampu

1945. Isi pidato tersebut berkenaan dengan

ideologi dunia saat ini. Waktu silam,

masalah Nasionalisme, Internasionalisme,

Pancasila tampil di tengah perseteruan

Mufakat, Kesejahteraan dan Ketuhanan.

antara haluan liberal kapitalisme dan

payah

telah

diusahakan

Kebhinekaan
menjelma

jadi

Indonesia

Pancasila

ras,

agama,

dan

suku

serta

menghargai

konflik

antar

didesak

tak

difungsikan

ideologi

mampu

sekadar

sebagai

sosialisme

untuk

jadi

pilihan

komunisme.

yang

Perseteruan dua pihak yaitu Amerika dan

itu

Uni Soviet tak menjadikan Indonesia

peran Pancasila dibutuhkan di sini. Peluang

condong pada salah satu kubu. Hal tersebut

terjadinya perpecahan sudah ditangkal oleh

disebabkan

bangsa

sejumlah

mempunyai

Pancasila

mengakibatkan

gangguan

bisa

oleh

menjadi

perpecahan.

pendiri

negara.

Untuk

Untuk

itu,
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Indonesia
selaku

sudah
ideologi

tersendiri. Ideologi yang melarang adanya

3. Kesimpulan

penindasan pada bangsa lain. Sila ketiga

1. Pemanfataan

Pancasila yakni internasionalisme atau

Museum

kemanusiaan

beradab

pembelajaran PPKn bagi para siswa di

untuk

Provinsi Sumatera Utara merupakan

yang

mengharuskan

adil

dan

Indonesia

Candi

Bahal

sebagai

Terbuka

untuk

media

menghormati kemanusiaan di pergaulan

salah

satu

dunia.

pembelajaran berbasis budaya,
2. Media

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa

bentuk

atau

pembelajaran

wujud

dapat

faktor pokok penyatu persatuan bangsa

dikelompokkan dalam dua jenis yaitu

ialah kebhinekaan budaya Indonesia dan itu

media tradisional dan media teknologi

tidak

m,utakhir

akan

jadi

rintangan

dalam

3. Media

menghasilkan persatuan bangsa. Malah
budaya

yang

beragam

akan

pembelajaran

alam

terbuka

adalah media yang keberadaannya atau

mampu

posisinya di tempat terbuka,

berinteraksi dan berhubungan satu sama

4. Metode

lain dengan serasi dan selaras. Oleh karena

yang

dipergunakan

adalah

itu mesti senantiasa disadari dan dimengerti

metode penelitian kualitatif dan untuk

bersama bahwa bangsa Indonesia ini

mengetahui

tercipta

pembelajaran

dari

mempunyai

suku-suku
budaya

bangsa

yang

yang

memajukan

kehidupan

memakai konsep kemandirian lokal yakni

yaitu:

masa

mendatang

maka

5. Nilai-nilai yang terdapat pada Candi

bangsa

Bahal

di

terbuka

percobaan,

ialah

Indonesia

alam

media

dipergunakan metode eksperimen atau

beragam.

Langkah pokok yang mesti dilakukan
untuk

manfaat

sebagai

media

pembelajaran

pendekatan budaya menjadi komponen

a. Nilai Religi,

utama strategi pembangunan rakyat dan

b. Nilai Toleransi antar Umat

bangsa

Indonesia.

Perwujudan

Beragama,

dari

pendekatan budaya dalam pembangunan

c. Nilai Seni Arsitektur,

bangsa

d. Nilai Rekreasi,

dipercaya

akan

mampu

menghidupkan kebanggaan dalam diri tiap-

e. Nilai Sejarah,

tiap anak bangsa pada diri dan budaya

f. Nilai Kebhinnekaan.

mereka dan pada waktunya akan mampu

6. Pemanfaatan Candi Bahal

pula

meningkatkan

toleransi

media

dan

pembelajaran alam

sebagai
terbuka

harus setahu dan seizin dari pihak

pemahaman adanya budaya lain.
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PENGARUH BEHAVIOR PROGRAM TERHADAP PERUBAHAN
PERILAKU LATIHAN FISIK DAN SELF-EFFICACY UNTUK
LATIHAN FISIKPADA LANSIA DI MASYARAKAT
Ns. Osak Sitorus1)
Ns. Rinco Siregar)
Universitas Sari Mutiara Indonesia
osaksitorus@yahoo.com
Abstrak
Perilaku olah raga merupakan hal yang penting bagi populasi lansia, namun menjadikan aktif
berolahraga merupakan masalah yang sering dikeluhkan oleh lansia. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh behavior program dengan menggunakan Model
Transtheoretical terhadap perubahan perilaku latihan, dan self-efficacy pada lansia. Jenis
penelitian yang digunakan adalah quasi experimen pretest –post test with control group. Dengan
purposive sampling telah diseleksi sejumlah 91 orang lansia dan secara acak
dialokasikan ke dalam kelompok eksperimen (45 orang) dan kelompok kontrol (46
orang). Kelompok eksperimen diberikan behavior program selama 13 minggu, sementara
kelompok kontrol tidak diberikan. Perbedaan perilaku latihan fisik, dan self-efficacy, telah diuji
baik berpasangan maupun tidak berpasangan menggunakan uji chi-square dan t-test
statistik. Penilaian komparatif pada perbedaan perubahan perilaku latihan dari tahap
contemplation ke tahap preparation, dari tahap preparation berubah ke tahap action dan dari
tahap action berubah ke tahap maintenance setelah 13 minggu intervensi. Antara kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol secara significan berbeda (p<0.05). Temuan ini menunjukkan
bahwa setelah menerima behavior program, perubahan perilaku antara kelompok berbeda secara
significant (uji chi-square = 000, p <0,05). Self-efficacy meningkat secara signifikan pada
kelompok eksperimen (p <.05), namun perubahan itu tidak ditemukan pada kelompok
kontrol. Kesimpulannya, behavior program bisa meningkatkan perilaku latihan fisik, dan selfefficacy latihan fisik lansia.
Kata kunci : Behavior program, Self-efficacy

Meningkatkan

1. Pendahuluan

aktifitas

latihan

olahraga

dalam

aktivitas fisik merupakan perilaku yang

1.1. Latar Belakang
Penataan

partisipasi

fisik

untuk

melalui

lanjut

sangat penting yang dapat menghasilkan

usia

manfaat

terutama

mempertahankan

(lansia) akan membawa mereka menjadi

kesejahteraan fisik dan psikologis lansia

tetap

tingkat

(Azizan et al,2013). Beberapa literatur

kesehatannya akan terjaga dengan baik.

review tentang aktivitas fisik dengan

Berolahraga

ajaib”

penuan menyoroti bahwa orang tua yang

tetap panjang umur

aktif berpartisipasi dalam program latihan

bugar

sehingga
adalah “peluru

untuk memastikan

dan mendapatkan kualitas hidup yang

jangka

panjang tampaknya

baik bagi lansia. (Junaidi,2011).

kualitas hidup yang baik (Junaidi 2011,
LaPier et al., 2009;
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memiliki

Kadir , 2007).

Namun, sebagian besar orang tua di

(TTM),

seluruh dunia menjalani gaya hidup

Behavior Program telah di rancang

dengan

berdasarkan “ stage of change” model

sangat

sedikit

pengetahuan

tentang pentingnya aktivitas fisik.
Menurut penelitian

seperti

Behavior

Program.

yang merupakan salah satu komponen

Irvine et al.,

dari TTM. Behavior Program ini telah

(2013) menemukan bahwa hampir 39%

digunakan untuk merubah perilaku yang

orang yang lebih tua atau lansia tidak

tidak aktif menjadi aktif dalam aktivitas

memenuhi pedoman aktivitas fisik yang

fisik pada sekelompok populasi seperti

direkomendasikan

diabetes

dan

melaporkan tidak ada

33%

juga

waktu luang

(Kirk

kardiovascular

et

al.,

2010)

dinegara-negara

dan
barat

aktivitas fisik. Ini berarti bahwa sebagian

(Kirk et al., 2007; 2010; Azizan et al.,

orang tua tidak adekuat melakukan

2013), namun belum pernah dilakukan di

program latihan yang direkomendasikan

Indonesia

disarankan oleh American College of

perilaku latihan fisik pada lansia di

Sports Medicine (Zajko

et al., 2009).

Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah

Sedangkan di Indonesia sendiri hanya

untuk mengetahui Pengaruh Behavior

terdapat 47 % lansia berpartisipasi dalam

Program terhadap Perubahan Perilaku

kegiatan latihan fisik atau olahraga dan

Latihan Fisik dan Self-efficay untuk

25 % diantaranya tidak sesuai dengan

Latihan Fisik pada Lansia di masyarakat

rekomendasi yang dianjurkan pada lansia

wilayah kerja puskesmas HelvetiaMedan,

(Riskesdas, 2013).

Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan

. Dengan meningkatnya jumlah lansia

untuk

untuk

menguji

mempromosikan

pengaruh

Behavior

di Indonesia (Kemensos, 2007; Padila,

Program Terhadap Perubahan Prilaku

2013; saat ini khususnya di Sumatera

Latihan Fisik dan Self-Efficacy untuk

Utara (Badan Pusat Statistik, 3013)

Latihan Fisik pada Lansia yang tinggal di

sangat penting dilakukan upaya atau

Masyarakat wilayah kerja puskesmas

intervensi

Helvetia

untuk

meningkatkan

Medan

Sumatera

Utara”.

partisipasi lansia untuk aktif dalam

Pendekatan pemecahan masalah yang di

aktivitas latihan fisik sehingga kualitas

gunakan dalam melakukan latihan fisik

hidup

adalah Transtheoretical Model (TTM),

dan

kesejahteraan

fisik

dan

psikologis lansia meningkat.

seperti Behavior Program..

Intervensi yang dapat meningkatkan

2. Metode

partisipasi dalam latihan fisik sering

Sebanyak 98 orang lansia secara sengaja

didasarkan pada Transtheoretical Model

direkrut untuk studi kuasi-eksperimental,
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pre-test/post-test

design

kelompok

perkembangan

perubahan

pembanding. Peserta yang memenuhi

diidentifikasi:

kriteria berusia antara 59 sampai 60

adalah kelompok orang-orang yang tidak

tahun, kadar glukosa darah mulai 160-

punya niat untuk berolahraga dalam 6

220 mg / dl per check-up di Puskesmas,

bulan

dan berada di tahap persiapan (misalnya,

Kontemplasi

mereka tidak memenuhi pedoman latihan

berniat untuk berolahraga dalam waktu

fisik saat ini, tetapi bermaksud untuk

dekat. Kelompok tahap Persiapan mereka

menjadi lebih aktif). Pasien diabetes

yang melakukan latihan fisik, tapi tidak

dengan

secara

masalah

komplikasi

kardiovaskular

serius

depan,

Pra-kontemplasi

sedangkan

termasuk

teratur

tahap

mereka

untuk

yang

untuk

lainnya

dikelompokkan dalam olahraga teratur,

(misalnya akan buta, tanda neuropati,

sedangkan tahap Aksi dianggap hanya

osteoporosis, atau gagal ginjal yang akan

mereka yang aktif secara fisik dengan

datang) dikeluarkan. Peserta secara acak

teratur,tetapi kurang dari 6 bulan. Mereka

dibagi

dari

yang secara teratur berolahraga selama

kelompok

lebih dari 6 bulan dikelompokkan dalam

menjadi

kelompok

diabetes

dan

ke

tahap

perilaku

dua

eksperimen

kelompok
dan

kontrol yang terdiri dari 49 partisipan

tahap Maintenance.

masing-masing

Intervensi: Konsultasi Latihan

kelompok.

lima

orang

lansia mengundurkan diri karena alasan

Program konsultasi latihan berdasarkan

pribadi pada kelompok eksperimen dan

TTM terdiri dari interview satu-per-satu

empat orang dari kelompok kontrol.

dan diskusi Kirk et al., (2007), Loughan

Sehingga

et

hanya

91

orang

peserta

al.,(1995),

Prochascha,

(1995)

berpartisipasi yang tetap dalam penelitian

pedomannya telah digunakan dalam studi

ini,

ini dengan modifikasi tertentu untuk

45

dari

kelompok

eksperimen

menyelesaikan

program

konsultasi

memenuhi

tujuan,memotivasi

dan

latihan 16 Minggu dan 46 orang peserta

meningkatkan perubahan latihan fisik.

hanya menerima perawatan biasa saja.

Peserta

Untuk mengukur tahap perubahan latihan

pertama yang penting untuk memastikan

fisik

program

rencana

Perubahan Latihan yang dikembangkan

praktek

konsultasi

oleh Marcus et al (1992). Keandalan

mempromosikan

tahap perubahan perilaku latihan fisik

fisik, seperti misalnya, senam diabetes.

telah mencerminkan keandalan Indeks

Pertama, dimulai dengan membahas atau

Kappa 0,78 (Ferguson,1997). Lima tahap

mengkaji aktivitas latihan fisik peserta,

digunakan

Kuisioner

Tahap
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mampu

mengambil

langkah

latihan,

sementara

telah

berfokus

peningkatan

latihan

diikuti dengan mengidentifikasi manfaat

orang berasal dari kelompok eksperimen

dan berharap untuk memperoleh manfaat

dan 46 orang berasal dari kelompok

dari latihan fisik, dukungan sosial yang

kontrol.

dirasakan dan hambatan mental dalam

berpartisipasi

latihan, kemudian membuat komitmen

mayoritas peserta rata-rata berusia 62.64

untuk latihan. Akhirnya, pada akhir setiap

tahun (SD = 3.63) untuk kelompok

konsultasi

utama

eksperimen dan 62.83 tahun (SD = 3.73)

merangkum dari diskusi dan memberi

untuk kelompok kontrol. Sebagian besar

solusi

yang

peserta pada kedua kelompok adalah dari

dihadapi peserta. Setiap tahapan perilaku

jenis kelamin perempuan, dan mayoritas

berbeda konsultasi dan intervensi yang

menikah serta beragama Islam. Selain itu

diberikan.

peserta kelompok eksperimen dan kontrol

Analisa

dominan lulusan SMA dan bekerja

Program SPSS version 22 digunakan

sebagai wiraswasta. Secara statistik, tidak

untuk menganalisis data. Perbedaan pada

ada perbedaan yang signifikan dari

perubahan

karakteristik demografi antara kedua

latihan,

untuk

setiap

latihan

peneliti

masalah

fisik

antara

Karakteristik
dalam

peserta
penelitian

yang
ini,

eksperimental dan kelompok diuji dengan

kelompok (p > 0.05)

menggunakan uji Chi-Square dan pair t-test

Tabel 1. Perbandingan perubahan perilak

pada tingkat signifikan 0,05. Sebelum

latihan fisik peserta lansia antara kedua

mengumpulkan data, izin tertulis diperoleh

kelompok sesudah diberikan intervensi

dari semua peserta

Uji Chi square test (N = 91).

3. Hasil dan Pembahasan
Tahap
Perubahan
Perilaku

Hasil Sebanyak 98 orang peserta dari
pasien lansia yang memenuhi kriteria
inklusi direkrut untuk penelitian ini. Para

Contem
plation
Prepara
tion
Action
Mainte
nance

peserta dibagi menjadi dua kelompok;
kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol, masing-masing kelompok terdiri
dari 49 peserta. Sembilan orang peserta

Eksperi
mental
Group
%

Control
PGroup
value
%

(6.9)

(26.7)

(17.2)

(40)

(41.3)

(23.3)

(34.5)

(10)

.009

keluar dari penelitian ini, lima dari
kelompok eksperimen dan empat dari

Tabel 1 menunjukkan bahwa 41.3%

kelompok kontrol karena alasan pribadi.

peserta

Selanjutnya, hanya 91 peserta yang dapat

dominan telah berada pada tahap Action

menyelesaikan program intervensi, 45

setelah menerima behavior program dan
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pada

kelompok

eksperimen

34.5% berada pada tahap Maintenance

menemukan bahwa subyek menunjukkan

setelah menerima program konsultasi

ada kemajuan yang signifikan dalam

latihan. Sementara hanya 23.3% peserta

perubahan perilaku latihan fisik mereka

atau hanya 11 orang dari kelompok

selama 3 bulan. Selain itu, temuan studi

kontrol naik ke tahap Action. Analisis

ini konsisten dengan studi sebelumnya

lebih lanjut menggunakan Uji chi-square

bahwa lansia dapat termotivasi untuk

ditemukan bahwa ada perbedaan yang

meningkatkan

signifikan

keberhasilan

mereka selama periode yang relatif lebih

perubahan perilaku latihan fisik antara

singkat (Jeackson et al., 2007). Behavior

antara kelompok eksperimen dan kontrol

Program

(Uji Chi-square test = 0,009, p <.05)

menjadi lebih aktif secara fisik dan

setelah diberikan intervensi.

meningkatkan self-efficacy dan kesadaran

Pembahasan

akan manfaat dari latihan fisik, dengan

dari

tingkat

Hasil penelitian ini menunjukkan

demikian

perilaku

latihan

fisik

memotivasi peserta untuk

menurunkan

hambatan-

tidak ada perubahan yang signifikan pada

hambatan dalam berolahraga. Motivasi

perilaku latihan fisik pada kelompok

yang terbatas dan pengetahuan tentang

kontrol, data yang tercacat dari awal dan

latihan

sepanjang

hambatan untuk melakukan olahraga

16

minggu.

kelompok eksperimen

Sementara

telah berubah

secara

fisik/olahraga

teratur

bisa

pada

menjadi

pada

lansia

secara signifikan perilaku latihan fisik

(Korkiakangas et al., 2009). Oleh karena

mereka dengan kemajuan dari tahap

itu, Behavior program harus bertujuan

contemplation,

ketahap

untuk mendukung dan memotivasi lansia

preparation,action dan maintenance yang

mengambil keputusan untuk melakukan

selanjutnya

akan

menurunkan

kadar

bermanfaat

untuk

latihan fisik, serta membantu peserta

glukosa

darah

untuk

mengenali

perilaku

tidak

Temuan ini telah mendukung hipotesis,

sehat. Meningkatkan motivasi peserta dan

dimana perilaku latihan fisik peserta telah

mendidik peserta tentang manfaat dari

dipengaruhi oleh behavior program untuk

latihan fisik ini adalah merupakan strategi

maju ke tahap lebih aktif, yang dianggap

yang sukses pada peserta yang terlibat

sebagai

dalam

perubahan

signifikan. Temuan
konsisten

dengan

sebelumnya
Kirk et

temuan

yang

latihan

fisik

(Grave et

ini

al., 2011). Tingginya intensitas latihan

penelitian

fisik memiliki korelasi dengan self-

al, 2011;..

efficacy individu, yang akan bermanfaat

penelitian

(Plotnikoff et

al, 2003)

yang

juga

bagi kesehatan yang lebih baik jika

telah
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mereka bisa mempertahankan latihan

self-efficacy

fisik secara teratur (Kirk et al, 2003

sebelumnya

(Kirk et al, 2010.);. Jeackson et al, 2007).

menemukan bahwa individu dengan self-

Hal ini jelas bahwa behavior

efficacy yang tinggi menunjukkan lebih

program
peserta

meningkatkan
untuk

latihan

self-efficacy
fisik.

mereka. Penelitian
(Allen et

al., 2008)

percaya diri dalam melakukan kegiatan

Self -

latihan fisik. Selain itu, self-efficacy telah

efficacy merupakan faktor penting dari

terbukti menjadi prediktor terkuat untuk

meningkatkan perilaku individu dari

mempertahankan

tahap yang lebih rendah (tidak aktif) atau

fisik/olahraga secara teratur (Plotnikoff et

tahap contemplation sampai ketahap yang

al., 2011). Namun,

paling

yaitu

menurun mereka tidak akan mampu

dan

mempertahankan perilaku aktif dalam

individu

latihan fisik selamanya. Oleh karena itu

tinggi

maintenance (Lenio, 2006;
Riebe, 2002) seperti

Nigg

contoh

perilaku

jika

self-efficacy

bergerak dari tahap kontemplasi atau

perlu

persiapan untuk menjadi lebih aktif

penurunan self-efficacy individu sangat

(action) melakukan latihan fisik. Individu

perlu

dalam tahap kontemplasi atau persiapan

meningkatkan

mungkin berjuang untuk berubah karena

Hubungan yang baik antara perawatan

kurangnya pengetahuan tentang manfaat

kesehatan dan pasien/

olahraga, dan jenis olah raga (Lenio,

dibutuhkan

2006) dan kurangnya rasa percaya diri

melaksanakan intervensi berdasarkan pen

dalam

dekatan

kemampuannya

untuk

mengidentifikasi

latihan

diberikan

ketika

terjadi

intervensi

untuk

self-efficacy

nya.

lansia

sangat

dibutuhkan untuk

TTM

(Jeackson et

berubah. Individu yang merasa mampu

al., 2007). Selama

bergerak ke tahap perilaku berikutnya

pasien/lansia, perlu diberikan umpan

dan setiap kali mereka merasa nyaman

balik

dengan rencana latihan yang dipilih serta

Intervensi yang tepat pada tahap perilaku

mereka merasa mampu melakukanna

yang

secara rutin. Oleh karena itu, untuk

berdasarkan TTM, dan dengan dukungan

individu

yang memadai seperti sering kontak

preparasi

pada
dan

perlu ditingkatkan

tahap

kontemplasi,

tahap

action

untuk

secara

berbeda

kontak

dengan

berkesinambungan.

pada

memantau

setiap

dan

individu

memotivasi

self-efficacy

perilaku latihan fisik lansia adalah kunci

mereka. Kirk et al. (2007) menyarankan

keberhasilan mengubah perilaku mereka.

bahwa

Strategi intervensi harus dirancang

individu,

penting

untuk

merancang strategi untuk meningkatkan

khusus untuk berbagai tahap perubahan
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perilaku

(Marcus et

Prochaska et

al, 1992;.

al, 2008;..

untuk latihan

Kirk et

fisik dan penyebabnya,

serta strategi untuk mengatasi hambatan

al, 2007) ini adalah faktor yang sangat

individu, sampai

penting, seperti misalnya, peserta dalam

latihan

tahap perilaku kontemplasi dan tahap

penting.

persiapan

perlu

4. Kesimpulan

keamanan,

frekuensi

latihan

yang

menyadari
dan

masalah

Perubahan perilaku latihan fisik dan self-

untuk

efficacy latihan fisik bagi lansia yang

manfaat

berpartisipasi dalam behavior program

mendapatkan

pemahaman

adalah juga

intensitas

diperlukan

kesehatan. Peneliti telah

aspek

fisik

menetapkan tujuan

meningkatan

peserta

secara

signifikan

lebih

tinggi

dari

tentang

sebelum mereka berpartisipasi dalam

pentingnya latihan untuk meningkatkan

behavior program, juga self-efficacy

kesehatan mereka. Peneliti juga telah

secara significant meningkat. Sedangkan

memperkenalkan

kelompok kontrol tidak menunjukkan

dan

memberikan informasi latihan fisik kepada

perbedaan

peserta

mereka

tahapan perilaku dan self-efficacy yang

harus

menerima behavior program ditemukan

diidentifikasi dan membantu memotivasi

lebih tinggi daripada mereka yang tidak

peserta

menerima ( p <.05).

untuk

membuat

nyaman. Hambatan

untuk

Kemudian

individu

menjadi

lebih

diskusi hambatan

aktif.

yang

signifikan.Perubahan
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PEROLEHAN BELAJAR MAHASISWA DENGAN
PENDEKATAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK
Sujarwo
Universitas Muslim Nusantara [UMN] Al-Washliyah
email: Sujarwoumnaw@gmail.com
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perolehan belajar mahasiswa
dengan pendekatan pembelajarn sainstifik. Karenanya, kegiatan pembelajaran
sangat perlu dilakukan secara kooperatif melalui pembelajaran sainstifik antara
mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Kegiatan dimaksud
adalah dalam rangka mencari bahan/materi/referensi, mendiskusikan, menyusun
makalah, mempresentasikan dan evaluasi. Hal ini dilakukan setelah kelompok
mahasiswa
menerima topik materi dari dosen pengampu mata kuliah.
Terbentuknya kelompok kelompok belajar yang berjumlah tiga sampai empat
mahasiswa didalamnya tertumpu harapan dosen pengampu mata kuliah kepada
mahasiswa untuk perolehan belajar yang diharapkan. Hasil penelitian pada tahap
pertama ini ditemukan beberapa mahasiswa di beberapa kelompok tidak terlibat
secara aktif dalam aktivitas pembelajaran baik disaat perkuliahan maupun
setelah kegiatan perkuliahan. Karena itu, beberapa mahasiswa yang tidak aktif
tersebut tampak jelas kesulitan menyajikan dan menjawab pertanyaan yang
diberikan kepada mereka khususnya ketika dosen pengampu mata kuliah
memberikan pertanyaan seputar materi yang dicarinya untuk pemenuhan tugas
yang diberikan. Kenyataan ini tampak jelas didasarkan pada perolehan belajar
mahasiswa dalam bentuk lembar kerja hasil penugasan. Aktivitas belajar yang
dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan yang terjadi tidak terlihat intensitas yang
tinggi, hanya dilakukan beberapa kali yakni dua kali. Kesimpulan penelitian ini
adalah dari sebelas kelompok mahasiswa yang melakukan aktivas belajar yang
terdiri dari tiga sampai empat mahasiswa hanya dua kelompok saja yang
menunjukkan aktivitas belajar yang tidak maksimal sehingga berdampak pada
perolehan belajar tidak maksimal juga.
Kata Kunci: Belajar, Pembelajaran Sainstifik.
baru melalui keterlibatannya.
Proses tersebut tentu saja tidak
dilakukan secara individual
melainkan dilakukan secara
berkelompok.
Kegiatan
mahasiswa
secara
berkelompok
tentu
akan
meringankan “beban” secara
mental bagi setiap individual
(mahasiswa) sehingga setiap
mereka berpeluang besar
untuk menerima, menemukan

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pendidikan berperan penting
dalam mempersiapkan SDM
yang berdaya saing. Untuk itu,
pembelajaran yang diterapkan
adalah proses pembelajaran
secara kooperatif melalui
pedekatan sainstifik yang
melibatkan mahasiswa dalam
mencari, menemukan dan
mengkonstruksi pengetahuan
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pengetahuan baru yang belum
dimiliki. Eksplorasi kegiatan
yang dilaksanakan didasarkan
pada materi yang telah
diberikan
pada
setiap
kelompoknya. Ketika kegiatan
ini mereka lakukan dengan
penuh tanggung jawab dan
kerjasama yang baik diantara
mereka
maka
akan
memberikan dampak terhadap
perolehan
belajar
yang
terhadap
meningkatnya
pemahaman mereka yang
akhirnya akan menunjang
kualitas pada saat mereka
presentasi. Pemahaman yang
mereka miliki merupakan
hasil keterlibatan mereka
dengan
proses
kegiatan,
sehingga pemahaman tersebut
akan bertahan lama di
“memori” mereka.
Untuk memenuhi ekspektasi
ini, maka sangat diperlukan
kepedulian pengajar sebagai
pengendali
kegiatan.
Kepedulian tersebut tidak
hanya mengetahui kehadiran
mereka pada saat perkuliahan,
melainkan harus mengetahui
proses kerjasama yang baik
diantara mereka.
Namun demikian, ternyata
kegiatan yang diharapkan
tidak terjadi sebagaimana
mestinya.
Tidak
semua
mahasiswa dimasing-masing
kelompok
terlibat
dalam
proses kegiatan dimaksud,
sehingga perlu dilakukan
proses pembelajaran dengan
pendekatan saintifik.
1.2. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui perolehan
belajar mahasiswa dengan
pendekatan
pembelajarn
sainstifik.

1.3. Pendekatan Pemecahan
Masalah
Eksplorasi kegiatan yang
dilaksanakan didasarkan pada
materi yang telah diberikan
pada setiap kelompoknya.
Ketika kegiatan ini mereka
lakukan
dengan
penuh
tanggung jawab dan kerjasama
yang baik diantara mereka
maka
akan
memberikan
dampak terhadap perolehan
belajar
yang
terhadap
meningkatnya
pemahaman
mereka yang akhirnya akan
menunjang kualitas pada saat
mereka
presentasi.
Pemahaman yang mereka
miliki
merupakan
hasil
keterlibatan mereka dengan
proses kegiatan, sehingga
pemahaman tersebut akan
bertahan lama di “memori”
mereka.
Untuk memenuhi ekspektasi
ini, maka sangat diperlukan
kepedulian pengajar sebagai
pengendali
kegiatan.
Kepedulian tersebut tidak
hanya mengetahui kehadiran
mereka pada saat perkuliahan,
melainkan harus mengetahui
proses kerjasama yang baik
diantara mereka, sehingga
perlu
dilakukan
proses
pembelajaran
dengan
pendekatan saintifik.
2. Metode
Penelitian
dilakukan
secara
eksploratif
melalui
proses
pembelajaran.
Kelompokkelompok mahasiswa berjumlah
sebelas kelompok yang setiap
kelompoknya terdiri dari tiga
sampai empat orang. Setiap
mahasiswa dalam kelompoknya
memiliki tugas masing-masing.
Seluruh dan setiap kelompok
berkumpul bersama dengan pola
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tempat
duduk
membentuk
lingkaran. Setiap kelompoknya
berdiskusi
untuk
mencapai
kesepakatan
tugas.
Setiap
mahasiswa mencari materi tugas
baik menggunakan fasilitas yang
dimiliki secara pribadi maupun
yang tersedia di lingkungan
belajar/kampus. Kelompok yang
bersepakat menggunakan fasilitas
pribadi maka proses pengerjaan
tugas dilakukan di kelas sedangkan
kelompok
yang
bersepakat
menggunakan fasilitas yang ada
dan tersedia di lingkungan
belajar/kampus pengerjaan tugas
dilakukan di luar kelas dengan
ketentuan batas waktu yang
diberikan telah habis maka
kelompok mahasiswa tersebut
kembali keruangan kelas untuk
menyampaikan hasil aktivitas
belajarnya. Setiap aktivitas belajar
yang mereka lakukan direkam
melalui format kendali. Hasil
aktivitas belajar yang telah
dilakukan oleh masing-masing
kelompok diserahkan oleh dosen
pengampu mata kuliah.
3. Hasil dan Pembahasan
Setelah dilakukan pengumpulan
data penelitian mengenai aktivitas
belajar
mahasiswa
dengan
pendekatan
sainstifik
maka
diperoleh data perolehan belajar
mahasiswa. Data diperoleh setelah
dilakukan evaluasi hasil penugasan
yang dilakukan mahasiswa. Data
diperoleh diantaranya adalah data
mengenai
siapa
saja
yang
melakukan aktivitas belajar di luar
jam
perkuliahan,
dimana
mahasiswa belajar dan mencari
bahan
untuk
pemenuhan
penugasan dan kapan mahasiswa
belajar dan mencari bahan untuk
pemenuhan penugasan.

Dari perolehan data sebagaimana
dimaksud di atas, maka yang akan
dibahas disini adalah data hasil
pemenuhan penugasan yang akan
disajikan secara kualitatif yang
menggambarkaan
perolehan
belajar mahasiswa.
Dari sebelas kelompok yang
dibentuk dan diberi materi
penugasan terdapat lima kelompok
yang menunjukkan proses mencari
bahan
untuk
pemenuhan
penugasan dilakukan hampir setiap
hari
dalam
satu
minggu.
Sedangkan dari enam kelompok
lainnya,
dua
kelompok
menunjukkan hanya dua hari saja
melakukan aktivitas belajar dalam
satu minggu. Sedangkan empat
kelompok lainnya menunjukkan
tiga sampai empat hari saja
melakukan aktivitas belajar dalam
satu minggu. Lima kelompok yang
menunjukkan proses mencari
bahan
untuk
pemenuhan
penugasan dilakukan hampir setiap
hari dalam satu minggu adalah
kelompok satu, tiga, enam,
sembilan dan sebelas. Sedangkan
dua kelompok yang menunjukkan
hanya dua hari saja melakukan
aktivitas belajar dalam satu
minggu adalah kelompok empat
dan delapan serta empat kelompok
lainnya yang menunjukkan tiga
sampai empat hari saja melakukan
aktivitas belajar dalam satu
minggu adalah kelompok dua, lima
tujuh dan sepuluh.
Merujuk pada intensitas belajar
dan bukti fisik hasil kegiatan yang
dilakukan pada tiap-tiap kelompok
menunjukkan
karakter
yang
berbeda beda. Kelompok yang
menunjukkan proses mencari
bahan
untuk
pemenuhan
penugasan dilakukan hampir setiap
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hari dalam satu minggu memiliki
jumlah halaman atau lembar kerja
yang dihasilkan lebih dari tiga
sampai empat lembar kerja.
Sedangkan
kelompok
yang
menunjukkan tiga sampai empat
hari melakukan aktivitas belajar
dalam satu minggu memiliki
jumlah halaman atau lembar kerja
yang dihasilkan lebih tiga lembar
kerja. Sedangkan dua kelompok
yang menunjukkan hanya dua hari
melakukan aktivitas belajar dalam
satu minggu memiliki jumlah
halaman atau lembar kerja yang
dihasilkan dibawah tiga lembar
kerja.
Ditinjau dari sisi materi yang
dihasilkan ditiap-tiap kelompok.
Kelompok satu, tiga, enam,
sembilan dan sebelas menunjukkan
penyusunan hasil penugasan sesuai
sistematika yang diarahkan dengan
komposisi uraian materi terdapat
tiga
variabel. Masing-masing
variabel diuraikan mulai dari
definisi
konseptual,
definisi
operasional, indikator sampai pada
terbentuknya tabel instrumen.
Umumnya,
instrumen
yang
dihasilkan adalah lembar observasi
pembelajaran anak usia dini.
4. Kesimpulan
Dari hasil penugasan ditiap-tiap
kelompok, tingginya intensitas
aktivitas belajar yang telah
dilakukan menunjukkan perolehan
belajar yang sesuai dengan yang
diharapkan. Sebaliknya, rendahnya
intensitas aktivitas belajar yang
terjadi menunjukkan hasil yang
belum sesuai dengan yang
diharapkan.
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DILEMA DAN PENGARUH BAHASA THAI DALAM PANTUN
MELAYU DI PATANI, SELATAN THAI
Phaosan Jehwae
Fatoni University Thailand
Abstrak
Hampir setiap bangsa memiliki kesusasteraan mereka sendiri, begitu juga dengan bangsa Melayu
di Patani. Kesusasteraan yang tersebar luas dalam masyarakat Melayu di Patani mengalami
pemerosatan dan kemunduran khususnya setalah Patani jatuh di bawah kerajaan Thai (Siam) yang
sangat anti terhadap bangsa, bahasa dan sastera Melayu. Pantun merupakan salah satu bentuk
kesusasteraan yang berkembang di Patani. Pantun merupakan jenis puisi yang lahir daripada
kreativiti masyarakat Melayu yang mencerminkan adat resam, budaya dan agama. Kesusasteraan
Melayu (pantun) di Patani penuh dilema dan perkembangannya berbeza jauh daripada negara
Melayu yang lain. Dengan pelbagai dasar politik yang dilancarkan oleh kerajaan Thai
menyebabkan terjadi asimilasi dan pengaruh bahasa Thai dalam kesusasteraan Melayu. Pantun
mulai dipengaruhi oleh bahasa Thai sehingga kemurnian pantun tercemar. Mereka menggunakan
kosa kata bahasa Thai secara berleluasa, ditambah pula kurangnya pendedahan terhadap bahasa
Melayu. Situasi yang mendukacitakan ini dapat difahami dengan melihat status bahasa Melayu
dalam sistem pendidikan di negara Thai. Bahasa Melayu terpinggir kerana sengaja dipinggirkan.
Kertas kerja ini akan mendedahkan dilemma dan kesinambungan puisi Melayu di Patani. Mungkin
dengan adanya pengaruh kosa kata Thai akan terjejas kesinambungan puisi Melayu di Patani dan
pada akhirnya kesusasteraan Melayu (pantun) akan terkubur dan hilang di masyarakat Melayu
Patani.patani

1. Pendahuluan

Dalam setiap upacara dan acara baik

1.1. Latar Belakang

keagamaan

Kesusasteraan Melayu (Pantun) di Patani

(keramaian), sastera menjadi menu wajib

merupakan catatan pengelaman hidup

baik di peringkat kecil-kecilan ataupun

manusia. Kesusasteraan ialah ciptaan seni

peringkat

yang

merupakan

disampaikan

melalui

bahasa.

mahupun

kepestaan

besar-besaran.
salah

satu

Pantun
cabang

Bahasa dan sastera merupakan dua

kesusasteraan Melayu yang tersebar luas

komponen yang berbeza yang telah

dalam

menjadi satu. Masyarakat Patani tidak

Pantun merupakan jenis puisi yang lahir

membezakan antara bahasa dan sastera.

daripada kreativiti masyarakat Melayu

Apabila bicara tentang sastera di Patani

yang mencerminkan adat resam, budaya

secara

akan

dan agama. Kesusasteraan tidak dapat

membicarakan tentang bahasa Melayu

dipisahkan daripada masyarakat Melayu

dan dasar pendidikan di Thailand. Bahasa

di Patani sehingga sastera merupakan

dan sastera Melayu sudah menjadi darah

sebahagian keyakinan dan kehidupan

daging masyarakat Melayu di Patani.

orang Melayu Patani. Walaupun orang-

tidak

langsung
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kalangan

masyarakat

Patani.

orang Melayu Patani sudah kehilangan

pelbagai

negeri

dan

bertambah teruk konflik dan tragedi yang

mengamalkan Melayu tetapi orang Patani

berlaku sehingga bertambah pula rakyat

masih

dan

yang

berkerajaan

teguh

dengan

bahasa

dan

dasar

pihak

itu,

semakin

kerajaan

Masyarakat

cubaan yang telah menimpa dalam

membenci kerajaan Thai dan terus-

perjalanan memperjuangkan jati diri,

menerus

masyarakat Melayu masih tetap dapat

hujungnya. Kerajaan Thai tidak melihat

menepis arus badai tersebut sehingga

kesusasteraan

lebih dari 100 tahun Patani di bawah

Selatan Thai sebagai sebuah anugerah

pemerintahan yang bukan Melayu Islam.

kesenian yang kaya-raya. Kerajaan Thai

Dalam

akan

tidak melihat sastera masyarakat asli

tentang

tempatan sebagai sebuah jalan dalam

dilema dan pengaruh bahasa Thai dalam

menyelesaikan pelbagai konflik yang

kesusasteraan Melayu (Pantun) di Patani.

berlaku

2. Dilema

korban yang tidak berdosa. Kerajaan Thai

kerja

membahasakan

secara

ini,
teliti

Kesusasteraan Melayu di

konflik

Patani

mati.

kesusastraan Melayu. Pelbagai badai dan

kertas

Melayu

yang

hari

semakin

berlaku

tanpa

Melayu yang ada di

sehingga

memakan

banyak

Patani

sangat curiga terhadap bahasa dan sastera

Kesusasteraan Melayu sangat penting

Melayu dan bertindak memaksa untuk

bagi bangsa Melayu Patani kerana sastera

menghilangkan identiti bahasa Melayu di

merupakan jati diri dan identiti bangsa

Selatan Thai. Pelbagai dasar yang telah

Melayu Islam di Patani. Kerajaan Thai

diperlakukan kerajaan Thai terhadap

seharusnya

terhadap

masyarakat Melayu sebenarnya menjadi

perbezaan bahasa dan sastera yang wujud

duri yang menjadi punca konflik yang

dalam

berpanjangan di Selatan Thai.

berbangga

kalangan

masyarakatnya,

khususnya masyarakat di Selatan Thai.
Kerajaan

Thai

perlu

Kesan daripada dasar Siamisasi

memberikan

juga

menyebabkan

kerajaan

Thai

sokongan dan mengambil berat terhadap

mencurigai para penulis dan penyair

bahasa dan sastera Melayu di Patani.

Melayu sehingga ramai pengiat sastera di

Dasar Siamisasi yang pelopori oleh

tangkap. Ada sesetengah daripada mereka

Phibul Songkram dalam menyatukan

melarikan diri ke luar negara untuk

seluruh bangsa jajahannya dengan dasar 1

menyelamatkan diri dari penangkapan

Siam, satu bahasa dan satu budaya telah

dan pembunuhan oleh pihak kerajaan.

membunuh kekayaan seni budaya dan

Sampai dewasa ini, peminat sastera

keindahan kesusasteraan Melayu. Dengan

Melayu
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masih

merasa

takut

dan

menjauhkan diri dari dunia sastera. Kesan

tidak

daripada sejarah silam masih melekat

Aktiviti bahasa dan sastera yang masih

pada diri mereka sehingga mereka tidak

aktif di Patani hanya ada beberapa jenis,

berani untuk menulis. Hanya terdapat

iaitu Mokyong, Dikir Barat, Wayang

beberapa penulis sahaja yang masih

Kulit, Sajak, Pantun, dn Nasyed.

menulis aktif dalam bidang sastera

sebagus

negara

Melayu

lain.

Mokyong di Patani berbeza dengan

Melayu di Patani.

makyong yang berkembang di tempat

Media sangat terpengaruh dalam

lain kerana mokyong di Patani bukan

kemajuan bahasa dan sastera di Patani

merupakan

baik media cetak dan media eletronik.

persembahan tetapi lebih kepada sebuah

Walaupun

di

perubatan. Mokyong dimainkan untuk

Thailand cukup ramai tetapi sangat

berubat penyakit yang berkaitan dengan

sedikit terdapat media dalam bahasa

penyakit waris, yaitu penyakit yang tidak

Melayu. Sampai saat ini tidak akhbar,

dapat berubat oleh perubatan modern

majalah dan stesen televisyen swasta atau

tetapi penyakit terjadi kerana tidak

kerajaan

mengingati

jumlah

yang

umat

Melayu

menyiarkan

program

kesenian

waris

berbentuk

(nenek

moyang)

berunsurkan sastera Melayu sehingga

sehingga penyakit itu datang. Dengan

generasi muda Patani sudah mulai tidak

dimainkan mokyong, pesakit yang sudah

tahu jenis-jenis kesusasteraan Melayu. Di

lama sakit, bangun menari dan menyanyi.

Patani juga sangat sedikit bahan bacaan

Setelah itu, pesakit yang tenat tadi

dalam bidang sastera bahkan buku bacaan

sembuh seperti sediakala.

bahasa Melayu sudah berusia sangat uzur.

Wayang kulit dan dikir barat

Menjadi penulis atau pengiat sastera

biasanya dipersembahkan di majlis-majlis

Melayu tidak menjamin taraf kehidupan

pernikahan atau majlis sunatan (masuk

yang lebih baik bahkan menambah beban

Jawi). Sekarang ini, kesenian wayang

sebagai separatis yang dikaitkan dengan

kulit mulai menghilang di bumi Patani.

pejuang kemerdakaan Patani. Tambahan

Ada

pula, karya-karya sastera tidak diminati

kurangnya

peminat

dan tidak laku di pasaran.

dukungan

daripada

banyak

faktor,

salah
dan

satunya

tidak

kerajaan

Sekarang

ini

berminat membaca karya sastera tetapi

kumpulan

sahaja

suka mendengar dan melihat karya-karya

kumpulan mereka sangat daif sekali

sastera.

khususnya

dan

kegiatan

sastera masih ada dengan kualiti yang

dari

ada

Thai.

Masyarakat Melayu Patani tidak

Persembahan

hanya

ada

yang

segi

beberapa

tersisa

dan

pedanaan

(kewangan). Jika nasib mereka masih daif
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begini, mungkin tidak sampai 10 tahun

pantun yang berbentuk lisan. Pantun

kesenian ini akan terkubur di bumi

pernah menjadi

Patani.

Aktiviti ini masih hidup di sekolahDikir barat adalah salah satu

sekolah

Melayu

khususnya

bila

kesenian yang berasal daripada Patani.

mengadakan sukan warna atau sukan

Dikir barat bukan sekadar hiburan tetapi

peringkat mukim, wilayah dan lima

lebih dari itu. Dikir barat merupakan

wilayah

kesusasteraan yang unik dan gaya bahasa

bagaimanapun, kadar kualiti sajak dan

yang indah tetapi dikir barat yang asli

pantun sangat rendah kerana sudah

begitu sudah mulai terpupus juga. Dikir

beberapa puluh tahun tidak ada penulis

barat sekarang bukan dikir barat lagi

dan ahli dalam bidang tersebut. Sajak-

tetapi cenderung kepada lagu dangdut

sajak yang tersebar juga merupakan sajak

atau irama India. Masalah terparah yang

cuplikan bukannya sajak karya anak

terjadi sekarang adalah pengaruh bahasa

Patani

Thai dalam seni kata dikir barat sehingga

berkembang juga banyak dipengaruhi

keaslian dikir barat mulai pudar. Dikir

oleh kosa kata bahasa Thai sehingga

barat yang tersisa sekarang adalah sebuah

merusakkan

kesenian yang tidak ada jati diri dan

bahasa Melayu itu sendiri.

Selatan

sendiri.

Thai.

Pantun-pantun

kemurnian

pantun

Walau

yang

dan

menggunakan bahasa rujak sehingga

Berikut adalah beberapa contoh

kesenian dikir barat yang asli mulai

pengaruh dan penggunaan bahasa Thai

memudar.

dalam pantun dua kerat yang berkembang

C. Pengaruh

Bahasa Thai

di Patani.

Dalam

1

Pantun Di Patani
Pantun adalah suatu seni ekspresi yang
diolah

daripada

pengelaman,

naowarat saropun

iaitu

jual kerat beli tepun

perbuatan, perasaan dan fikiran. Pantun
menyajikan

pengelaman

itu

dengan

Perkataan Naowarat dan Saropon adalah

menggunakan bahasa sebagai medium

nama

orang

dalam

bahasa

Thai.

sehingga boleh menimbulkan pengertian

Naowarat ialah nama artis perempuan

bagi pembaca dan pendengar. Pantun

yang sangat terkenal di era tahun 70 an

masih wujud di Patani tetapi karya tulis

dan sampai sekarang masih terkenal.

sudah jarang dijumpai. Pantun yang

Sedangkan Saropun merupakan artis

masih hidup dan berkembang adalah

lelaki yang terkenal di zaman itu. Mereka
berdua selalu menjadi pasangan di dalam
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pelbagai adegan layar lebar ketika itu.

bernama Ligor dan merupakan salah satu

Pantun tersebut di atas sangat popolar

wilayah jajahan Sri Wijaya. Pantun ini

dalam kalangan kanak-kanak ditambah

adalah jenis pantun dua kerat yang

dengan

penduduk

bersifat perbandingan. Pantun juga sangat

Melayu di Patani adalah menorah getah.

popolar dalam kalangan pelajar-pelajar

Pantun ini termasuk dalam pantun dua

sekolah Melayu khususnya dalam aktiviti

kerat yang bersifat jenaka.

pentas yang beraroma lelucuan. Pantun

pekerjaan

utama

2

ini juga boleh dijadikan teki-teki dalam

see merah buwoh betik

kalangan kanak-kanak di Patani.

kecek banyok supo itik

Berikut adalah beberapa contoh

Perkataan see adalah perkataan asli

pengaruh dan penggunaan bahasa Thai

bahasa

dalam

Thai

yang

bererti

warna.

Perkataan see digunakan secara meluas
dalam

kalangan

masyarakat

Patani. Penggunaan kata

pantun

empat

kerat

berkembang di Patani.

Melayu

4

see terjadi

belanyo bining sangat mahal

kemungkinan besar kerana masyarakat

satuh ribu pun tak cukok

Melayu menganggapnya sudah menjadi

wairung loning sangat liya

bahasa Melayu kerana dalam kehidupan

dia pisah wi keno jekok

seharian

mereka

senantiasa

5

menggunakan kata tersebut. Masyarakat

sedak sunguh palo kepok

Melayu Patani lebih terbiasa dengan

tigo keping pun tak cukok

perkataan see, mungkin juga mereka

sedap sungguh gi nadpok

tidak

tahu

menggunakan

perkataan

tiga kali keno pekok

warna. Mereka sangat asing dengan
perkataan warna, sedikit sahaja penduduk

6

Patani yang mengetahui penggunaannya.

ibu cacing dia liya

3

dia makae pulok tanoh

nok nai nakon

palo licing supo tokca

lua dale lego

sukhtirat hok Patimoh

Perkataan nok nai dan nakon semuanya

7

dalam bahasa Thai. Nok bererti luar, nai

jauh-jauh warna kuning

bererti dalam. Sedangkan Nakon adalah

masuk dekat wasa pening

nama tempat atau wilayah di berada di

penak dekat ngeno bekning

Selatan Thai. Wilayah Nakon dahulunya

cis tahi kucing
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yang

8

bahasa

Melayu

Patani

atau

sudah

pakai baju hak ada lai

digunakan secara meluas di masyarakat

nama dia Farisa

Patani sehingga para pelajar menganggap

pergi ngaji di mahalai

bahasa tersebut sudah menjadi Dialek

kelek rumah perut besar

Melayu Patani sehingga pantun tersebut
tercemar oleh pengaruh bahasa Thai.
Masyarakat

Pantun (4,5,6,7,8) tersebut di atas

Patani

lebih

mengenal

nadpok daripada temu janji, sukthirak

sangat popolar dalam kalangan pemuda

daripada

di Patani. Pantun tersebut meruapakan

daripada macam ini, lai daripada jalur,

pantun empat kerat yang bersifat lelucuan

mahalai daripada universiti.

dan nasihat. Perkataan wairung dalam

yang

tersayang,

bekning

Bagi masyarakat Patani, mereka

pantun tersebut berasal daripada bahasa

lebih

Thai yang bermaksud pemuda atau

perbendaharaan kata kata nama mahalai

remaja. Walau bagaimanapun wairung

daripada

sudah

daripada

universiti walaupun hakikatnya mereka

Patani.

mengetahui menggunakan kata nama

menjadi

perkataan

sebahagian

Dialek

Melayu

kerap

menggunakan

menggunakan

universiti.

sudah menganggap perkataan wairung

mahalai terjadi kemungkinan besar para

sudah menjadi perkataan dalam Dialek

pelajar keliru menganggapnya sudah

Melayu Patani. Jika ditanya golongan

menjadi bahasa Melayu kerana dalam

remaja atau pemuda Melayu di Patani,

kehidupan

mereka lebih mengenal wairung daripada

menggunakan kata nama tersebut. Kata

pemuda atau remaja bahkan golongan

nama universiti bukan merupakan kata

yang

masih

nama BM asli kerana kata tersebut

menggunakan perkataan wairung dalam

dipinjam daripada kata nama bahasa

pertuturan mereka. Begitu juga dengan

Inggeris. Kekerapan penggunaan kata

perkataan nadpok, sukthirak, bekning, lai,

nama

mahalai

universiti

berumur

dalam

merupakan perkataan

sahaja

pantun

tersebut

seharian

mahalai

pelajar

daripada

terjadi

kata

nama

Masyarakat Patani secara tidak langsung

sudah

Penggunaan

kata

nama

mereka

kata

nama

disebabkan

dasar

asli Thai yang

kerajaan Thai dalam bidang bahasa. Thai

terserat dalam bahasa Melayu di Patani.

menekankan dasar satu bahasa, iaitu

Kata nadpok, sukthirak, bekning, lai,

bahasa Thai sehingga menutup peluang

mahalai merupakan kata asli bahasa Thai

penggunaan

tetapi sudah menjadi sebahagian daripada

termasuk juga dengan BMS.
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bahasa-bahasa

yang

Selain perkataan yang digunakan

-Pada waktu siang kebanyakkan

dalam pantun yang telah disebut, masih

pelajar membeli nasi di kantin.

banyak lagi perkataan bahasa Thai yang

(BMS)

sering

digunakan

Melayu
perkataan

dan

dalam

telah

tersebut

masyarakat

Kata nama rongpayaban lebih

menganggapkan

kerap digunakan oleh masyarakat

tergolong

dalam

Patani daripada kata nama hospital.

bahasa Melayu Patani. Teliti beberapa

Hospital merupakan kata nama BMS

contoh perkataan pengaruh dan asimilasi

diserap daripada bahasa Inggeris.

bahasa Thai dalam bahasa Melayu Patani

Indonesia

tersebut:

Darussalam menggunakan kata rumah

1. *Amphe Saiburi ada sebuah

dan

sakit

Negara

sedangkan

Brunei

Malaysia

rongpayaban kristian dekat

menggunakan istilah hospital. Bagi

pantai.

para pelajar mereka lebih sering

-Ada sebuah hospital kristian di

menggunakan

daerah Saiburi dekat pantai.

rongpayaban daripada hospital ada

(BMS)

beberapa masyarakat Melayu Patani

2. *Seminar bahasa Melayu di rong

kata

nama

menggunakan istilah rumah sakit.

rem CS Pattani.

Masyarakat

-Seminar bahasa Melayu di hotel

menggunakan istilah rumah sakit

CS Pattani. (BMS)

kemungkinan

3. *Tanakarn sekolah Saiburi Islam

Melayu

Patani

terjadi

yang

disebabkan

pengaruh dari Indonesia atau Negara

Witya menjadi tempat berlatih

Brunei

Darussalam.

Majoritinya

bagi pelajar.

masyarakat

-Bank sekolah Saiburi Islam

menggunakan istilah rongpayaban.

Melayu

Patani

Witya menjadi tempat pelatihan
pelajar. (BMS)

6. *OBT memainkan peranan

4. *Saya ingin belajar di knak peek,

penting dalam kemajuan bahasa

sakha payaban.

Melayu di Patani.

-Saya ingin belajar fakulti

-Majlis pengurusan mukim

Perubatan, jabatan jururawat.

memainkan peranan penting

(BMS)

dalam kemajuan bahasa Melayu

5. *Pada waktu siang banyak pelajar

di Patani. (BMS)

beli nasi di rung a han.
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rawat, “naksuksa” daripada mahasiswa,

7. *Perbalahan di tiga wilayah

“kamkarn” daripada ahli jawatan kuasa.

sempadan Thai menyebabkan
praiseni selalu tutup.
-Perbalahan

di

sempadan

8. *Sala di pondok mok teh sudah

tiga

Thai

wilayah

lama ada.

menyebabkan

-Wakaf di sekolah Samardi sudal

pejabat pos selalu tutup. (BMS)

lama dibina. (BMS)

OBT dan praiseni dapat menjadi
kata

nama

tempat

dan kata

9. *Dekat pondok Comel ada nad

nama

malam setiap hari selasa.

panggilan, contohnya; saya menjadi OBT

-Dekat sekolah Comel ada pasar

di kampung Melor dan Aminah menjadi

malam setiap hari Selasa. (BMS)

praiseni di Kaphor. Maksud OBT dan

10. *Wat-wat di selatan Thai tidak

praiseni dalam ayat tersebut sebagai kata

ada tok ca.

nama pekerjaan sedangkan OBT dan

-Biara-biara di selatan Thai tidak

praiseni bermaksud majlis pengurusan

ada Sami. (BMS)

mukim dan pejabat pos. OBT dan

11. Pelajar harus kao tau di senam

praiseni kerana tidak ada dalam istilah

kila setiap hari.

BMS. Semua pejabat kerajaan hanya di

-Pelajar harus berbaris di padang

tulis dalam bahasa Thai.

bola setiap hari. (BMS)

Penggunaan

bahasa

Kata nama sala, nad, wat, senam

Thai dalam bahasa Melayu di Patani

kila merupakan kata nama asli bahasa

disebabkan

Thai tetapi kata nama ini sudah menjadi

penggunaannya.

perkataan

ketidaksengajaan
Mereka

mengangap

Bahasa

Melayu

Patani

atau

sudah

perbendaharaan tersebut sudah menjadi

digunakan secara meluas di masyarakat

bahasa Melayu kerana dalam percakapan

Melayu

harian mereka baik di sekolah mahupun

menganggap

di

selalu

menjadi bahasa Melayu. Masyarakat

Contohnya,

Patani mengangap perkataan tersebut

masyarakat Melayu Patani memanggil

juga menjadi BMS. Kata nama wat bukan

guru yang mengajar bahasa Melayu di

saja digunakan oleh masyarakat Patani

sekolah

“acarn”

tetapi digunakan oleh masyarakat di

seharusnya mereka harus memanggil

beberapa negeri di Malaysia seperti

cikgu. Mereka lebih faham dan lancar

Kedah, Perlis, Kelantan dan Teranggaru.

dengan sebuatan “payaban” daripada juru

Begitu

sekolah

menggunakannya.

dengan

mereka

panggilan
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Patani

juga

sehingga

bahasa

tersebut

perkataan

nad

mereka
sudah

yang

bermaksud pasar dalam BMS. Pasar bagi

-Ada 15 buah sekolah menengah

masyarakat di Patani sangat asing dan

swasta agama Islam di daerah

jarang digunakan. Hal ini disebabkan kata

Saiburi.(BMS)

nad sudah menjadi salah satu perkataan

15. *Sekolah Samardi terletak di

dalam bahasa Melayu Patani.

tambon Tabing, changwad

Setelah Patani berada di bawah

Fathoni.

kerajaan Thai, nama-nama jabatan dan

-Sekolah Samardi terletak di

institusi

mukim Tabing, wilayah Pattani.

kerajaan

telah

ditukarkan

daripada bahasa Melayu kepada bahasa

(BMS)

Thai dan tidak digunakan langsung

16. *Orang Melayu takut pergi ke

bahasa Melayu sehingga leksikal nama-

ronpak kerana tak pandai bahasa

nama jabatan dan institusi kerajaan

Thai.

dipinjam

-Orang Melayu takut pergi ke

secara

langsung.

Setelah

pengkaji memeriksa dan menganalisis

balai polis kerana tidak

hasil karangan para pelajar didapati

menguasai bahasa Thai. (BMS)

hampir

semua

pelajar

menggunakan

17. *sejak sekolah praktom orang

leksikal bahasa Thai yang berkaitan

Patani dipaksa belajar dalam

dengan

bahasa Thai.

nama-nama

jabatan

institusi

kerajaan. Perbendaharaan kata kata nama
bahasa

Thai

yang

termasuk

-Sejak sekolah rendah orang

dalam

Patani dipaksa belajar bahasa Thai.

kategori ini antaranya adalah amphe,
chanwad, praktomi, rongpak.

(BMS)

Berikut

18. *peringkat sekolah matyom orang

contoh penggunaan dalam ayat dan

Patani belajar di pondok kerana

penjelasannya.

boleh belajar agama dan saman.

12. *pemuda di mubang saya banyak

-peringkat sekolah menengah

yang makan air ketung.

orang Patani memilih belajar di

-Pemuda di kampung saya ramai

sekolah swasta agama Islam

yang minum air kutung. (BMS)

kerana dapat belajar agama dan

13. *sekolah Samardi terletak di

akademik. (BMS)

tambon Tabing.
-sekolah Samardi terletak di

Penggunaan kata nama tempat

mukim Tebing. (BMS)

dan panggilan berkaitan dengan kerajaan

14. *Di amphe Saiburi ada 15 buah

Thai

sekolah pondok.

dilakukan

hampir

masyarakat

Melayu Patani. Merka tidak mengetahui
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dan asing terhadap nama-nama tempat

terhadap kata rendah dan menengah

dan panggilan dalam BMS. Perkataan

khususnya

mubang, ada sebahagian

menunjukkan peringkat sekolah.

masyarakat

Melayu Patani masih menggunakan kata

apabila

digunakan

Penggunaan

untuk

perkataan

dalam

nama kampung tetapi kebanyakkan sudah

bahasa Thai dalam Dialek Melayu Patani

mulai menggunakan kata nama mubang.

mahupun

Kata mubung mulai digunakan oleh

diimpakkan oleh sistem pendidikan Thai

masyarakat Patani dalam percakapan

itu

kehidupan, contohnya mubung kito ni

Siamisasi

keno memhapos yasiptek. Ayat tersebut

penggunaan perkataan bahasa Thai dalam

tersebut

mubang

Dialek Melayu Patani. Apabila pelajar

digunakan mengantikan kata kampung.

yang berlatarbelakangkan Dialek Melayu

Kata mubung sudah mulai menjadi

Patani ini mempelajari BMS, tentulah

sebahagian daripada masyarakat Melayu

juga mereka terbawa-bawa menggunakan

Patani, walaupun kata kampung masih

perkataan dalam bahasa Thai. Rata-rata,

digunakan secara meluas. Selain kata

masyarakat

mubang,

berbahasa Thai.

menunjukkan

memanggil

masyarakat
nama

kata

Melayu
tempat

Patani

dalam

sendiri.

berkaitan

BMS

Secara

di

ringkas,

menyebabkan

Melayu

Patani

di

proses

terdapatnya

Patani

tahu

Bahasa Thai merupakan satu-

dengan kerajaan Thai dalam bahasa Thai.

satunya

masyarakat Melayu Patani menggunakan

pengajaran-pembelajaran

kata tambon, amphe, changwad, rongpak

tahun di sekolah rendah dan menengah

kerana mereka lebih mengenal kata nama

milik kerajaan. Bahasa Thai juga menjadi

tempat tersebut daripada mukim, daerah,

bahasa

wilayah,

BMS.

akademik dalam kalangan pelajar-pelajar

Walaupun dalam mempelajari BMS kata

sekolah pondok. Selain itu, bahasa Thai

nama tempat tersebut sudah didedahkan

juga menjadi bahasa komunikasi di

tetapi pengaruh politik dan media massa

pejabat-pejabat kerajaan. Bahasa Thai

sangat besar terhadap pemikiran para

tersebar

pelajar. Para pelajar selalu melihat dan

pelbagai media cetak mahupun dalam

mendengar kata nama tempat itu dalam

media eletronik. Masyarakat Melayu

B.Th. masyarakat Melayu Patani juga

Patani membaca surat khabar, majalah

menggunakan sekolah dalam BMS dan

hiburan, menonton drama atau filem dan

praktom dan matyom dalam bahasa Thai

mendengar radio dalam bahasa Thai.

kerana mereka tidak mengenal dan asing

Terdapat sedikit sahaja media cetak dan

balai

polis

dalam
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bahasa

pengantar

luas

pengantar

dalam

selama

mata

12

pelajaran

penggunaannya

dalam

eletronik dalam bahasa Melayu. Situasi

Melayu berstatus sebagai bahasa rasmi

inilah yang menyebabkan pengaruh Thai

dan bahasa pengantar dalam semua mata

dalam pantun Melayu berlaku.

pelajaran di Patani (seperti di Malaysia

4. Kesimpulan

atau di Brunei Darussalam). Bahasa

Disedari

bahawa

situasi

Melayu

pengaruh

„sedikit

diangkat‟

perbendaharaan kata bahasa Thai dalam

penggunaannya dalam konteks memberi

pantun Melayu masyarakat Melayu di

kepentingan politik kepada kerajaan Thai

Patani adalah impak daripada polisi

bagi menjamin kestabilan politik di

kerajaan Thai dalam mensiamisasi sistem

Selatan Thai. Walaupun dalam keadaan

pendidikan

mewajibkan

terhempit, perkembangan kesusasteraan

penggunaan bahasa Thai dalam semua

amnya dan pantun khasnya di Selatan

mata pelajaran. Ada beberapa sebab

Thai terus bertahan dan menampakkan

terjadinya pengaruh bahasa Thai dalam

masa depan yang sedikit cerah. Sebagai

pantun Melayu di Patani, iaitu pertama

contoh, bahasa Melayu juga mendapat

ialah kerana tidak ada perbendaharaan

tempat di beberapa buah universiti di

kata dalam Bahasa Melayu Standard,

Thailand. Dasar pendidikan Thai dan

kedua ialah perkataan bahasa Melayu

nilai ekonomi bahasa Thai menyebabkan

tersebut

secara langsung atau tidak langsung,

yang

sangat

asing

atau

jarang

digunakan dalam masyarakat Melayu

bahasa

Patani

masyarakat Melayu walaupun mereka

dan

ketiga

ialah

terjadi

Thai

biasa

digunakan

peminjaman istilah-istilah kata nama

berkomunikasi

dalam bahasa Thai secara langsung baik

Pendedahan

berkenaan dengan nama-nama penggilan

menyebabkan

maupun nama-nama tempat. Mereka

menggunakan bahasa

menggunakan Dialek Melayu Patani dan

bentuk dialek ibunda mereka, iaitu DMP.

penggunaan

sistem

Pelbagai dasar Siamisasi kerajaan Thai

pendidikan di sekolah-sekolah adalah

juga menyebabkan perkembangan bahasa

terbatas atau terhad. Guru-guru yang

dan

mengendalikan

pantun merosot.

BMS

dalam

kelas-kelas

bahasa

Melayu bukanlah dalam kalangan guruguru

mempunyai merit yang tinggi dalam
BMS.

Dasar

BMS

yang

masyarakat

kesusasteraan

sendiri.
terhad
Melayu

Melayu dalam

Melayu

termasuk
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PENGENDALIAN INFEKSI JAMUR PADA TANAMAN CABAI
DENGAN PEMANFAATAN BAKTERI KITINOLITIK
Sri Wahyuni1)
Bambang Hermanto2)
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washlliyah
costusyuni@yahoo.co.id
Abstrak
Permasalahan yang umum timbul dalam budidaya tanaman cabai adalah serangan
berbagai jamur. Jenis jamur yang kebanyakan menyerang tanaman cabai di Indonesia
antara lain adalah Cercospora capsici penyebab penyakit bercak daun, Colletotrichum
capsici dan Colletotrichum gloeosporioides menyebabkan penyakit patek atau antraknosa,
Fusarium sp menyebabkan penyakit layu. Umumnya para petani mengendalikan penyakit
tanaman dengan menggunakan pestisida kimia. Dimana kita ketahui pestisida kimia
banyak menimbulkan efek negative bagi lingkungan baik manusia,hewan maupun
tumbuhan oleh sebab itu, pemerintah sekarang mengglakkan pertanian yang organic,
salah satunya adalah pemanfaatan musuh alami salah satu diataranya yaitu Bakteri
Kitinolitik. Pemanfaatan bakteri ini diyakini dapat digunakan sebagai agen pengendali
hayati yang ramah lingkungan karena kemampuannya menghidrolisis kitin menjadi
derivate kitin yang merupukan penyusun dinding sel jamur. Tujuan jangka panjang
penelitian ini adalah untuk memperoleh isolat bakteri kitinolitik yang berpotensi
mengendalikan penyakit tanaman khususnya budidaya cabai. Selain itu, Target Khusus
dari penelitian ini adalah untuk memperoleh potensi agen pengendali yang tepat untuk
mengendalikan penyakit yang menyerang tanaman cabai baik secara invivo dan invitro.
Dalam Penelitian ini menggunakan dua metode antara lain Tahapan Invitro yang terdiri
dari Isolasi Bakteri Kitinolitik, Isolasi Jamur Tanaman Cabai, Uji Antagonisme Bakteri
Kitinolitik In vitro, Pengamatan Struktur Hifa Fungi Abnormal, Perbanyakan Suspensi
Bakteri dan Jamur. Sedangkan Tahapan In vivo antara lain Pengamatan Intensitas
Serangan dan Pengamtan Luas Serangan. Untuk Analisis Data, Data yang diperoleh
dianalisis dengan analisis sidik ragam dan dilakukan uji Duncan Multiple Range Test
(DMRT) untuk melihat jarak antar perlakuan.
Kata Kunci : Bakteri Kitinolitik, Invitro, Invivo
bumbu masak atau bahan campuran pada
berbagai industri pengolahan makanan
dan minuman, dan juga digunakan untuk
pembuatan obat-obatan serta kosmetik.
Selain itu cabai juga mengandung zat-zat
gizi yang sangat diperlukan untuk
kesehatan manusia. Cabai mengandung
protein, lemak, karbohidrat, kalsium (Ca),
fosfor (P), besi (Fe), vitamin-vitamin, dan
mengandung senyawa alkaloid seperti

1. Pendahuluan
1.1.Latar Belakang
Cabai merah (Capsicum annum L.)
adalah sayuran semusim yang termasuk
famili terung-terungan (Solanaceae).
Tanaman ini berasal dari benua Amerika,
tepatnya di daerah Peru, dan menyebar ke
daerah lain di benua tersebut. Cabai tidak
hanya digunakan untuk konsumsi rumah
tangga tetapi juga digunakan sebagai
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flavonoid,
esensial.
Di

capsolain,

dan

minyak

membasmi hama dan penyakit tanaman
cabe. Pestisida merupakan bahan kimia

Indonesia

produksi

cabai

yang

masih rendah dengan rata-rata nasional

bahan

potensi produksinya dapat mencapai 20
Keuntungan

yang

juga

dapat

bagi

manusia,

hewan

dalam penggunaannya,selain itu juga
dapat menimbulkan resistensi hama dan
penyakit.

dalam budidaya cabai tidak mudah
yang

tersebut

peliharaan, dan lingkungan bila salah

memenuhi

setiap saat tidak pernah surut, Tetapi

faktor

kimia

berbahaya

kebutuhan akan kebutuhan cabai yang

banyak

dan

pangan. Pestisida merupakan racun yang

besar sehingga banyak petani yang
untuk

hama

mencemari buah cabe sebagai produk

dihasilkan

dalam budidaya tanaman cabai sangat

berlomba-lomba

membunuh

penyakit tanaman cabe, namun disisi lain

hanya mencapai 5,5 ton/ha, sedangkan

ton/ha.

dapat

Upaya untuk mengurangi bahan

mempengaruhi

kimia/pestisida

kesuksesan dalam budidaya cabai, antara

salah

satunya

adalah

dengan pemanfaatan agen pengendali

lain adalah serangan hama dan penyakit

hayati. Pada umumnya jenis agen hayati

pada tanaman cabai jika tidak diatasi

yang dikembangkan adalah mikroba, baik

sejak awal akan menyebabkan gagal

yang hidup sebagai saprofit di dalam

panen.

tanah, air dan bahan organik maupun
Masalah

yang

umum

timbul

yang hidup di jaringan tanaman (endofit)

budidaya tanaman cabai adalah serangan
berbagai

jamur.

Jenis

jamur

yang bersifat menghambat pertumbuhan

yang

dan berkompetisi dalam ruang dan nutrisi

kebanyakan menyerang tanaman cabai di

dengan patogen sasaran, atau bersifat

Indonesia antara lain adalah Cercospora

menginduksi

capsici penyebab penyakit bercak daun,
Colletotrichum

capsici

penyakit

patek

tanaman

.

Pengendalian hayati menjadi alternatif

dan

yang

Colletotrichum gloeosporioides
menyebabkan

ketahanan

dipilih

karena

lebih

ramah

lingkungan dan tidak menimbulkan efek
atau

toksik.

antraknosa, Fusarium sp menyebabkan

Pemanfaatan

penyakit layu

mikroorganisme

dalam mengendalikan penyakit tanaman

Salah satu pengendalian yang

merupakan bidang yang relatif baru.

dapat dilakukan pada tanaman cabe

Pengendalian

adalah dengan penyemprotan pestisida.

tanaman

Penggunaan pestisida sangat efektif untuk

hayati

sering

jamur

penyakit

dilakukan

dengan

menggunakan mikroorganisme
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seperti

jamur

dan

bakteri.

pemanfaatan

Salah

mikroorganisme

satu

sel jamur menyebabkan bakteri kitinolitik

sebagai

ini,

dapat

digunakan

sebagai

agen

pengendali hayati adalah isolat bakteri

biokontrol jamur patogen karena dapat

kitinolitik. Bakteri ini sering digunakan

mendegradasi dinding sel jamur yang

sebagai agen pengendali hayati karena

tersusun atas kitin, yang merupakan

kemampuannya

sumber nutrisi dan agen parasitisme.

menghidrolisis

kitin

menjadi derivat kitin.
Beberapa

Kemampuan mikroorganisme tersebut
hasil

diharapkan dalam penelitian ini, aplikasi

penelitian

bakteri kitinolitik dapat digunakan untuk

melaporkan bahwa jenis mikroorganisme

mengendalikan pertumbuhan beberapa

yang dapat memproduksi enzim kitin

jamur yang menyerang tanaman cabai

seperti Pseudomonas putida 89-B27 dan
Serratia

marcescens

90-166

secara in vitro dan in vivo.

mampu

1.2 Tujuan

menekan patogen penyebab penyakit
antraknosa

pada

tomat

dan

Penelitian ini bertujuan untuk :

timun

Mengetahui

(Raupach et al., 1996), Pseudomonas sp.
strain

PSJN

pertumbuhan
Pseudomonas
mengendalikan

mampu

menekan

Botrytris

cinerea,

fluoresent
penyakit

isolat

bakteri

kitinolitik yang diisolasi dari tanah
sebagai pengendali hayati terhadap jamur
tanaman cabai secara in vitro dan in vivo.

dapat

lincat

potensi

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

yang

disebabkan oleh Ralstonia solanacearum

Pengetahuan tentang bakteri kitinolitik

pada tembakau, Bacillus mycoides dan

khususnya pada tanaman cabai masih

Bacillus

penyakit

sangat sedikit, baik dari jenis maupun

bercak daun Cercospora pada tanaman

kegunaannya. Peran bakteri kitinolitik

gula bit , Bacillus cereus BT8 dan BP24

yang banyak memberikan manfaat bagi

mampu mengendalikan penyakit pada

manusia dan lingkungan diantaranya

beberapa tanaman tomat, kentang dan

sebagai pengendali hama dan penyakit

pecan.

tanaman, karena memiliki kitinase untuk

pumilis

menekan

merupakan

mendegradasi jamur diperkirakan dapat

salah satu kelompok mikroorganisme

mengendalikan pertumbuhan beberapa

yang

jenis

Bakteri

relativ

kitinolitik

mudah

dikembangkan

jamur

pada

tanaman

sehingga akan lebih cepat melimpah jika

Keanekaragaman

dikembangkan dari biosfirnya. Aktivitas

diharapkan mampu mengendalikan jamur

kitinase yang dapat mendegradasi dinding

penyebab penyakit pada tanaman cabai.
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bakteri

cabai.

kitinolitik

2. Metodologi

interval seminggu. Pengamatan intensitas

2.1. Isolasi Bakteri Kitinolitik

serangan dimulai pada saat bercak sudah

Bakteri kitinolitik diisolasi dari

kelihatan

tetapi

pengamatan

dan

tanah beberapa lokasi di sumatera utara

perhitungan intensitas setelah sungkup

terutama daerah yang banyak sumber

dibuka.

bahan

organik

dan

Gejala yang diamati adalah gejala

perkebunan. Tanah dari berbagai sumber

bercak yang terjadi setelah inokulasi.

diambil dan dimasukkan ke dalam botol

Pengamatan dilakukan terhadap 5 tangkai

cup steril untuk di bawa ke laboratorium.

daun teratas. Anak daun yang diamati

Di laboratorium tanah yang diambil dari

adalah yang berda di bagian tengah. Daun

berbagai sumber dilakukan pengenceran

yang

sampai 10

-6

seperti

hutan

dan di tanam pada media

diamati

diberi

5)

selanjutnya dilakukan pewarnaan

Skala bercak terdiri dari :

dan

karakterisasi bakteri.

Skala 0

2.2. Isolasi Jamur Tanaman Cabai

daun

= tidak ada bercak pada

Skala 1
Isolat jamur diisolasi dari daun,

Skala 2

terinfeksi. Bagian yang bergejala di

direndam
hipoklorit
Jaringan

dalam
1%
yang

selama
steril

Skala 3

selanjutnya

larutan

menit.

dicuci

dengan

Skala 4

Skala 5

dimurnikan

= terdapat bercak pada

seluruh permukaan daun.

PDA. Jamur yang tumbuh diisolasi dan
biakan

= terdapat bercak daun ½

bagian

aquades dan ditumbuhkan pada media

semua

= terdapat bercak daun ¼

bagian

sodium

lima

= terdapat bercak daun 1/8

bagian

sterilisasi ke dalam larutan Alkohol 70%
detik

= terdapat bercak daun

1/16 bagian

buah cabai, akar dan batang yang

beberapa

Nilai

untuk

intensitas

serangan

dengan rumus :

mendapat satu koloni jamur.
2.3. Pengamatan Intensitas Serangan
IS =

Parameter yang diamati adalah

 n xv
N xV

x 100 %

intensitas jamur. Pengamatan intensitas
serangan

dimulai

seminggu

lalu

disesuaikan dengan skala bercak daun (0-

kitin. Isolat bakteri kitin yang diperoleh

selama

tanda

Keterangan:

setelah

IS: Intensitas serangan

inokulasi dan dilakukan 4 kali dengan
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ditentukan

K
o
d
e
I
s
o
l
a
t

V: skala ke-i
N: jumlah total daun setiap tanaman
V: skala tertinggi
2.4.Pengamatan Luas Serangan
Luas serangan ditentukan dengan rumus
:
n
A=
x 100 %
N

1

Keterangan:
A: luas serangan
n :

jumlah tanaman yang terserang

spesies patogen
N: jumlah seluruh tanaman yang diamati
2

2.5.Analisis Data
Data yang diperoleh
dengan

analisis

sidik

dianalisis

ragam

dan

dilakukan uji Duncan Multiple Range
Test (DMRT) untuk melihat jarak antar

3

perlakuan.
3. Hasil dan Pembahasan
Uji Invitro
3.1.Karaktersasi Bakteri Kitinase
Berdasarkan pengamatan uji Invitro yang
4

telah dilakukan diperoleh 5 isolat bakteri
yaitu dari sibolangit, Tahura, Tebing,
didapat hasil yang bervariasi seperti pada
tabel 1 berikut ini :

5
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at
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il n
g
P
B ut
ul ih
B
at b
as
B e
il
es ni
ar n
g
P
B ut
ul ih K
at b o
B e k
es ni us
ar n
g

Gram
Motilitas
Gelatin
Sitrat
Oksidase
Katalase
TSIA
Pati

n : jumlah daun pada skala ke-i

+ + + + + _ - +

- + + + + + - +

+ + + + + _ - +

_ _ + + + _ - -

_ + + + + _ - +

Dari Tabel 1 di atas diketahui bahwa 2

memberikan hasil positif dengan adany

isolat yaitu isolat 1 dan isolat 3 berbentuk

zona bening d sekitar koloni yang telah

bulat kecil sedangkan 3 isolat yaitu isolat

diinkubasi

2, 4, dan 5 berbentuk bulat besar. Warna

ditetesidengan beberapa larutan lugol

koloni juga bervariasi , satu isolat yaitu

pada

isolat 2 berwarnakrem, 4 isolat lainnya

menandakan

berwarna

sel

mampu menghidrolisis pati kecuali isolat

masing-masing isolat berbentuk basil

4. Pada uji gelatinase semua isolat

kecuali isolat 5 berbentuk kokus. Dan

menunjukkan

dalam pewarnaan gram isolat 1, isolat

mencairnya

terrmasuk

ditumbuhi

putih

bening.

gram

Bentuk

positif

karena

selama

permukaan

24

jam

kooni.

bahwa

hasil
media

ketika

Hal

isolat

ini

tersebut

positif
gelatin

mikroorganisme

dengan
yang
setelah

menunjukkan warna ungu pada saat uji

dimasukkan ke dalam kulkas selaama 30

pewarnaan

menit.

gram,

sedangkan

isolat

2,isolat 4 dan isolat 5 termasuk gram

Menurut

negatif.
Uji

Lay

(1994)

dan

Cappuccino & Sherman (1983), uji
yang

oksidase digunakan untuk melihat adanya

dilakukan adalah uji motilitas, uji gelatin,

enzim sitokrom oksidase edangkan uji

uji sitrat, uji oksidase, uji katalase, uji

kaalase

TSIA dan uji pati. Uji motilitas yang

katalase yang berfungsi dalam penguraian

dilakukan menunjukkan bahwa 5 isolat

H2O2 yang bersifat racun. Pada uji

bersifat motil yang ditandai dengan jejak

gelatin

pergerakan bakteri di dalam medium,

mikroorganisme dalam menghidrolisis

sedangkan 1 isolat lainnya tidak moti.

gelatin

Hasil uji sitrat yang ditandai dengan

mikroorganisme. Uji positif gelatinase

perubahan media dari hijau menjadi biru,

ditandai dengan medium gelatin ang tetap

mengindikasikan bahwa semua issolat

cair setelah dimasukkan ke dalam lemari

mampu menggunakan Na-sitrat sebagai

pendingin selama 30 menit, sedngkan uji

atu-satunya sumber karbon. Dari uji

positif sitrat ditandai dengan berubahnya

katalase dengan penambahan larutan

medium dari warna hijau menjadi biru

3%H2O2 mengindikasikan bahwa semua

karena terjadi penghilangan asam dan

isolat tidak memiliki enzim katalase yang

peningkatan PH dalam media.

ditandai

biokimia

dengantidak

sederhana

terbentuknya

gelembung udara disekitar koloni kecuali
pada isolat 2. Pada uji pati semua isolat
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membuktikan

dapat

dan

adanya

diketahui

sifat

enzim

kemampuan

patogen

galur

3.2.Diagnosis

awal

penyakit

di

Pada gejala lanjut
bercak meluas
dan
menyebabkan
ranting menjadi
kering dan mati.

lapangan
Berdasarkan

hasil

pengamatan

gejala penyakit di lapangan pada tanaman
cabai ditemukan ada penyakit bercak
daun yang diduga disebabkaan oleh

Menurut Semangun (2007), gejala

Cercospora sp.Penyakit busuk buah dan

bercak daun yang disebabkan oleh jamur

penyakit bercak ranting yang diduga

Cercospora sp adalah berupa bercak-

disebabkan

sp.

bercak bulat, kecil dan klorosis. Bercak

Gejala yang terlihat pada tanaman sampel

dapat meluas, pusatnya berwarna pucat

yang diamati pada tanman cabai yang

sampai putih, dengan tepi yang lebih tua

berpenyakit

daun

warnanya. Bercak-ercak yang tua dapat

cercospora, busuk buah antraknosa dan

berlubang. Apabila pada daun terdapat

bercak pada ranting seperti tabel 2 di

banyak bercak, daun cepat menguning

bawah ini :

dan gugur atau langsung gugur tanpa

oleh

adalah

Gejala Tanaman
Pada buah
terdapat bercak
berwarna
kecoklatan
sedikit berlekuk.
Pada ejala lanjut
buah berkerut
dan kering. Pada
buah yang
mengkerut
terdapat bintikbintik kecil yang
berwarna
kehitam-hitaman.
Pada daun
terdapat bulat
kecil dan
klorosis, bagian
tengah bercak
berwarna putih.
Bercak tua dapat
menyebabkan
daun berlubang.
Pada ranting
terdapat bercak
kecil berwarna
coklat kehitaman.

Colletotrichum

:

bercak

menguning lebih dahulu. Bercak sering

Diagnosis Awal

terdapat pada batang, tangkai daun,
maupun tangkai buah, tetapi bercak
sangat jarang timbul pada buah.
Hal ini juga dinyatakan oleh
Busuk buah
Antraknosa

setiadi

(2011)bahwa

gejala

penyakit

bercak daun cercospora ditandai dengan
adanya

bercak-bercaak

berwarna

kepucatan yang awalnya berukuran kecil,
akhirnya secara perlahan membesar. Pada
bagian pinggiran daun terdaapat bercak
berwarna lebih tua dari warna bercak
dibaagian tengahnya. Selain itu, sering
Bercak daun
Cercospora

terjadi sobekan di pussat sobekan di
pussat bercak tersebut. Jikaa sudah
seperti ini daun akan langsung gugur.
Walaupun

terkadang

tidak

langsung

gugur, tetapi berubaah warna menjdi

Bercak ranting
Colletotrichum
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kekuning-kuningan

sebelum

akhirnya

Hal ini juga dinyatakan oleh

gugur.

Martoredjo

(2010),

bahwa

gejala

Gejala penyakit laainnya pada

antraknosa mula-mula berupa bercak

tanaman cabaai terdapat pada cabang,

kecil yang selanjutnya dapat berkembang

ranting dan buah. Gejala awal padaa

menjadi lebih besar. Gejala tunggal

caabang dan rranting terdapat bercak

cenderung berbentuk bulat, tetapi karena

kecil yang berwarna kehitam-hitaman dan

banyaknya titik awal gejala maka gejala

sedikit

dengan

yang satu dengan yang lain sering bersatu

kecil

hingga membentuk bercak yang besar

tersebutakan meluas dan membentuk

dengan bentuk tidak bulat. Pada gejala

lingkaran konsentris. Gejala laanjut pada

yang sudah cukup besar, sering di bagian

cabang dan ranting akan mengakibatkan

tepinya coklat dan di bagian tengahnya

ranting mengering dan mati. Gejala wal

putih. Bercak ang terbentuk umumnya

pada buah sama eperti paada ranting,

agak cekung atau berlekuk dan dimulai

yaitu

yang

dari bagian tengahnya mulai terbentuk

berwarna kehitam-hitaman dan sedikit

aservulus jamur yyang berwarna hitam,

berlekuk,

yang biasanya membentuk lingkaran

berlekuk,

seiring

perkembangannnya

terdapaat

bercak

bercak

kecil

seiring

dengan

perkembangannya bercak kecil tersebut

yang berlapis.

akan melus dan membentuk lingkaran

3.3.Identifikasi Penyebab penyakit di

kosentris. Serangan lebih lanjut pada
buah

akan

mengkerut,

mengakibatkan
kering

dan

Laboratorium

buah

Berdasarkan

membusuk.

diduga

disebabkan

oleh

laboratorium, yang di dassarkan pada

jamur

karakteristik morfologi jamur pada hari

Colletotrichum sp.
Menurut

identifikasi

secara makroskopis dan mkroskopis di

Berdasarkan gejala di lapangan penyakit
ini

hasil

ke-7 setelah diinkubasi pada medium
Semangun

(2007),

PDA ditemukan 2 jamur patogen yaitu

serangan Colletotrichum sp mula-mula

Cercospora sp dan Colletotrichum sp.

membentuk bercak coklat kehitaman, lalu

Sebagai

meluas menjadi busuk lunak. Pada bagian

penyebab penyakit

tanaman

cabai. Hasil identifikasi karakteristik

tengah bercak terdapat kumpulan-titik-

makroskopis

titik hitam yang terdiri atas kelompok

penyebab

seta dan konidium jamur. Serangan yang

dan

mikroskois

penyakit

bercak

jamur
daun

Cercospora Yaitu warna miselium secara

berat dapat menyebabkan seluruh buah

makroskopis

mengering dan mengerut.
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putih

kusam,

arah

pertumbuhan ke samping dan ke atas,
struktur

mielium

agak

kasar,

Colletotri
chum sp

hifa

bercabang, tidak lurus dan berekat,
berwarna

agak

gelap,

konidiofor

sp menunjukkan adanya hambatan bakteri
kitinolitik dengan kedua jamur. Efek

mikroskopis yaitu Secara makroskopis

penghambatan

keabu-abuan

struktur

Sedangkan

secara

miselium

kemungkinan kitinase pada kelima isolat

hifa

lebih cepat disekresikan. Aadanya kitin

berwarna agak gelap dan tidak bersekat,
konidiofor

tidak

bercabang,

pada

konidia

antagonisme

kitinolitik

dalam

kelima

isolat

Isol
at 3

Isol
at 4

Isol
at 5

produksi

Ketika kitin yang ada di sekitar koloni

menghambat

sudah

terurai

bakteri

kitinase

akan

mengkolonisasi miselium fungi untuk

sp.

Isol
at 2

menyebabkan

untuk mendegradasi dinding sel fungi.

Cercospora sp dan Colletotrichum

Isol
at
Isol
at 1

media

kitinase isolat bakteri tersebut terpacu

berbentuk bulan sabit, tidak berssekat.
3.4.Uji

isolat

keberadaan kitin pada media, sehingga

kasar.

mikrosskopis

masing-masing

kitinolitik tersebut dipengaruhi juga oleh

sampai dengan hitam, arah pertumbuhan
kesamping,

3

yaitu Cercospora sp dan Colletotrichum

sp secara karakteristik makroskopis dan

putih

1.
83

bakteri kitinoitik dengan kedua jamur

Identifikasi jamur Colletotrichum

miselium

1.
24

Berdasarkan hasi uji antagonisme

bercabang dan berwarna aagak gelap.

waarna

0.
99

menguraikan kitin yang ada pada dinding
Jamur
Cercospor
a sp
Colletotri
chum sp
Cercospor
a sp
Colletotri
chum sp
Cercospor
a sp
Colletotri
chum sp
Cercospor
a sp
Colletotri
chum sp
Cercospor
a sp

sel fungi. Menurut Muharni (2009),

Zona hambatan
(mm) hari ke4
5
6
7
0
0
1. 1.
98 93
0. 0. 1. 3.
65 96 88 17
0
0. 0. 1.
60 94 00
0. 0. 1. 2.
62 87 71 89
0. 0. 1. 1.
60 95 00 98
0. 0. 1. 2.
61 95 85 98
0
0
1. 2.
37 37
0. 0. 1. 2.
64 84 77 88
0
0
2. 2.
31 49

kitinase

merupakan

mendegradasi

kitin

enzim
menjadi

yang
N-asetil

glukosamin.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
kesimpulan yaitu :
Hasil diagnosis awal di laapangan
menunjukkan

bahwa

penyakit

yang

menyerang tanaman cabai diperoleh dua
jenis

yaitu

penyakit

bercak

daun

cercospora dan busuk buah Antraknosa.
Jamur Cercospora sp ditandai dengan
warna
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miselium

putih kusam, arah

pertumbuhan

ke

samping,

Indonesia.
Gajah
Mada
University Press. Yogyakarta.
Setiadi, 2011. Bertanam Cabai di ahan
dan Pot. Penebar Swadaya.
Jakarta.

struktur

miselium agak kasar, hifa bercabang dan
bersekat,

konidiofor

berwarna

agak

gelap

bercabang
serta

dan

konidia

berbentuk tongkat. Jamur Colletotrichum
sp ditandai dengan warna miselium putih
keabu-abuan sampai dengan hitam, arah
Pertumbuhan ke samping, struktur
miselium kasar, hifa tidak bersekat,
konidiofor tidak bercabang serta konidia
berbenuk bulan sabit dan tidak bersekat.
Dari hasil uji antagonis bakteri kitinolitik
dengan kedua jamur diperoleh adanya
variasi hambatan yang bervariasi mulai
hari ke empat sampai hari ke tujuh. Untuk
penghambaatan Cercospora isolat ke 3
berbeda nyata dengan isolat lainnya yaitu
dari hari keempat sudah menunjukkan
aktivitas kititinolitik dibandingkan isolat
lainnya. Sedangkan untuk penghambatan
jamur Colletotrichum sp isolat ke 5
menunjukkan aktivitas kitinase yang
tinggi dibandingkan isolat lainnya.
Daftar Pustaka
Martoredjo,T. 2010. Ilmu Penyakit Pasca
Panen. Bumi Aksara. Jakarta.
Muharni. 2009. Isolasi dan Identifikasi
bakteri penghasil kitinase dari
sumber air panas Danau Ranau
Sumatera
Selatan.
Jurusan
Biologi FMIPA. Universitas
Sriwijaya. Sumatera Selatan.
Indonesia. Urnal Penelitian
Sains. Edisi Desember 09 : 1215
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Abstrak
Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk membantu guru Aliyah memperbaiki mutu
pembelajaran, meningkatkan profesionalitas, meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan
pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan apresiasi dan profesionalisme guru dalam
mengajar dikelas. Adapun metode yang digunakan adalah pelatihan pembuatan PTK, penulisan
PTK. Mitra dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah Madrasah Aliyah (MA) Swasta
Laboratorium IAIN SU Medan yang berada di Jalan Sutomo/IAIN No 1 Medan Kelurahan Gaharu,
Kecamatan Medan Timur dan MA Swasta AL-Washliyah Deli KM. 6 yang berada di JL. K.L. Yos
Sudarso KM. 6 Medan Deli. Target luarannya adalah modul Penelitian Tindakan Kelas (PTK),
tulisan ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di kedua sekolah mitra, publikasi dalam Jurnal,
Prosiding dan Seminar Nasional/Internasional.
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Tulisan Ilmiah

1.

IAIN SU Medan Jalan IAIN/Sutomo no.

Pendahuluan

1 Medan yang pada kenyataanya belum

1.1. Latar Belakang
Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

pernah mencoba dan melakukannya. MA

merupakan kegiatan penelitian yang tidak

Swasta Al-Washliyah Deli Km. 6 yang

hanya

memecahkan

berjumlah 12 orang guru, terdiri 4 kelas

masalah, akan tetapi sekaligus mencari

dan 138 siswa dengan jumlah guru yang

dukungan ilmiahnya. PTK merupakan

telah sertifikasi 7 orang sementara MA

bagian penting dari upaya pengembangan

Lab UIN SU Medan yang terdiri dari 10

profesional guru karena PTK mampu

kelas dengan jumlah murid 245 orang

membelajarkan guru untuk berfikir kritis

dan jumlah guru 40 orang dan yang telah

dan sistematis, mampu membiasakan dan

di sertifikasi 22 orang. Dari tingkat

membelajarkan guru untuk menulis serta

kuantitas guru yang telah disertifikasi

membuat catatan (Suharjono, 2006).

sudah

berupaya

untuk

mencapai

setengah

dari

keseluruhan.

Keprofesional guru inilah yang

Beberapa

belum terbangun dari guru-guru MA

hambatan

dan

pemecahan dalam melaksanakan PTK

Swasta Al-Washliyah Deli Km. 6 JL. KL.

yang terjadi dikalangan guru adalah

Yos Sudarso Km. 6 Tg. Mulia Kec.

(Suyatno, 2011) : (1) Malas Melakukan,

Medan Deli dan Madrasah Aliyah Lab
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Oleh

karena

guru

pernah

dilakukan. Dengan melakukan penelitian

sebelumnya,

maka masalah-masalah aktual yang di

terkadang muncul rasa malas melakukan.

hadapi oleh guru pada mata pelajaran

PTK belum menjadi kewajiban penuh

yang diampunya, guru tersebut langsung

sehingga guru sedikit ogah-ogahan. (2)

dapat melakukan tindakan-tindakan untuk

Merasa Tidak Bisa, Ketika mendengar

memperbaiki atau meningkatkan praktek-

PTK lalu terbayang ketebalan laporan,

praktek

guru menyerah seperti kalah perang. (3)

berhasil agar menjadi lebih baik dan

Buta Masalah, Guru tersebut merasakan

efektif.

melaksanakan

tidak

PTK

pembelajaran

yang

kurang

bahwa di kelasnya tidak ada masalah

Berdaskan uraian di atas, situasi

karena memang tidak pernah tahu akan

dan kondisi mitra dapat dikelompokkan

masalah

Takut

dalam dua aspek yaitu (1) guru harus

Diketahui Belangnya, PTK itu syaratnya

dilatih supaya mampu melihat kesalahan

harus kolaboratif atau kerja sama dengan

dan

guru lain. Nah, saat guru lain itu

perbaikannya. (2) guru harus dilatih

membantu, guru yang bersangkutan takut

menulis dan menghasilkan karya ilmiah.

ketahuan keburukannya. (5) Jalan Pintas

1.2 Permasalahan Mitra

pembelajaran.

(4)

kekurangan

dikelas

serta

dan Instan, Guru tipe ini tidak peduli

Masalah yang dihadapi MAS Al-

PTK bermanfaat bagi kinerja dirinya atau

Washliyah Deli Km. 6 dan MA LAB

tidak. Yang penting baginya, ada PTK

IAIN SU Medan adalah kurangnya

atas namanya dan tidak melalui jalan

kemampuan

susah-susah. (6) Hasilnya Itu-Itu Saja,

membuat/menulis PTK, disebabkan latar

Ratusan PTK yang ada hasilnya sama,

belakang guru yang masih honorer (guru

yakni dari kasus itu ke itu saja.

swasta) jadi sering menganggap PTK itu

guru

dalam

Menata kelas agar berfungsi nyata

belum penting. Selain itu guru-guru juga

sebagai pusat kegiatan belajar siswa

belum pernah mendapatkan pelatihan

merupakan

faktor

untuk

penelitian Tindakan Kelas (PTK) baik

mewujudkan

kegiatan

yang

dari dinas pendidikan maupun dari

kondusif. Penelitian Tindakan Kelas

sekolah sendiri, belum ada guru yang

(PTK) merupakan salah satu cara yang

pernah menulis PTK di MAS Al-

dapat

untuk

Washliyah Deli Km. 6 dan MA LAB

memahami apa yang terjadi di kelas dan

IAIN SU Medan padahal sudah mayoritas

untuk

guru yang telah mendapatkan tunjangan

digunakan

utama

oleh

mengetahui

pemecahan

masalah

belajar

guru

bagaimana
yang

cara
dapat

profesi (sertifikasi).
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Setelah dilakukan survey awal

komputer dengan baik. Setiap guru telah

kesekolah mitra dan wawancara dengan

memiliki laptop.

kepala sekolah, beberapa orang guru dan

1.4 . Tinjauan Pustaka

siswa dapat diidentifikasi permasalahan
nyata

yang

dihadapi

oleh

Modul

sekolah

tindakan

tersebut, yaitu :

kelas

draft

penelitian

dirancang

untuk

membantu guru mengenali

1. Bagaimana cara
minat

dan

guru

membuat

meningkatkan

untuk

masalah

tertarik

penelitian

dan

rencana

masalahperbaikan

pembelajaran. Modul PTK ini disusun

tindakan

sebagai

kelas?

panduan

untuk

pelaksanaan

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi

2. Bagaimana

strategi/tindakan

guru-guru.

guru untuk mengatasi anak-anak

Untuk

yang bermasalah di kelas?
3. Bagaimana

melaksanakan

PTK,

dibutuhkan perencanaan (planning) yang

cara

agar guru

matang setelah kita tahu ada masalah

mampu

membuat

penelitian

dalam pembelajaran kita. Perencanaan itu

tindakan

kelas

dan

menjadi

harus

diwujudkan

dengan

adanya

sebuah karya ilmiah?

tindakan (acting) dari guru berupa solusi

1.3 Solusi yang ditawarkan

dari tindakan sebelumnya. Lalu kemudian

Melihat permasalahan tersebut perlu

diadakan pengamatan (observing) yang

dibuat sebuah kegiatan yang menjadikan

teliti tentang proses pelaksanaannya.

guru-guru berminat dan tertarik untuk

Setelah diamati, barulah guru dapat

melakukan penelitian tindakan kelas.

melakukan refleksi (reflecting) dan dapat

Kegiatan

berupa

menyimpulkan apa yang telah terjadi

tentang

dalam kelasnya.

tersebut

pelatihan/workshop,

simulasi

Penelitian Tindakan Kelas.

Untuk itu

Keempat langkah utama dalam

perlu dibuat suatu modul dan draft

PTK yaitu merencanakan, tindakan,

penelitian tindakan kelas yang dirancang

mengamati, dan refleksi merupakan

untuk

mengenali

satu siklus. Akan diulang setiap tahapan

rencana

selanjutnya pada siklus II. Pelatihan yang

dapat

dilakukan oleh guru di lanjutkan menjadi

dilaksanakan di dua sekolah tersebut

sebuah karya ilmiah khususnya dalam

karena guru-guru sudah sebagian besar

bidang pendidikan.

membantu

masalah-masalah
perbaikannya.

guru
dan

Hal

tersebut

disertifikasi dan mampu mengoperasikan

2. Metode
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Penelitian

tindakan kelas (class

research)

dapat menggunakan

Dalam rangka kegiatan ini, MA

data kuantitatif dan kualitatif, cukup

Swasta Al-Washliyah KM 6. Tj. Mulia

menggunakan

tetapi

dan MA Swasta Laboratorium IAIN SU

tindakan yang dilakukan dapat berulang-

Medan bersedia menyediakan tempat

ulang sampai menghasilkan perubahan

workshop

menuju arah perbaikan.

lainnya dan guru-guru peserta pelatihan

action

Ada
digunakan

satu

empat
dalam

kelas,

metode

yang

juga

pelaksanaan

beserta

bersedia

pribadinya

sarana

pelengkap

membawa

masing-masing.

laptop
Sehingga

pengabdian masyarakat ini yaitu tutorial,

semua kegiatan pengabdian masyarakat

workshop I, simulasi dan workshop II.

ini akan dilakukan di kedua sekolah

Pengabdian masyarakat ini direncanakan

tersebut.

akan dilaksanakan 1 tahun. Adapun

Penelitian Tindakan kelas yang

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan

akan dilakukan ini difokuskan kepada

secara garis besar adalah sebagai berikut:

guru kelas yang mengajar sesuai bidang
ilmunya. Guru yang akan dilibatkan dari

Tabel 1. Rencana Kegiatan
Kegiatan

Tutorial

Workshop
I

Simulasi

Workshop
II

MA Swasta Al-Washliyah Km. 6 Tg.

Deskripsi Kegiatan
- Membagikan modul
PTK
- Presentase tentang
Penelitian Tindakan
Kelas.
- Diskusi dan Tanya
jawab penelitian
tindakan kelas
- Pengumpulan Data
Masalah yang terjadi di
kelas
- Merumuskan masalah
- Merumuskan hipotesis
tindakan
- Membuat Rencana
tindakan
- Peserta mempraktekkan
rencana tindakan per tim
(selanjutnya turun ke
lapangan mengambil
data)
- Presentasi hasil tindakan
- Analisis Data
- Menyusun Laporan
Hasil Penelitian

Mulia berjumlah 10 orang dan MA
Swasta Laboratorium IAIN SU Medan
juga berjumlah 10 orang.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 MITRA Madrasah Aliyah (MA)
Swasta Laboratorium IAIN SU Medan
Pada tanggal
dilaksanakan

tutorial

membagikan

modul

masing-masing

20 April Telah
PTK
PTK

guru.

dengan
kepada

Selanjutnya

presentasi apa itu Penelitian Tindakan
Kelas. Beberapa hal yang menjadi bahan
diskusi :
1. Erwita Hafni Rangkuti, SP (Guru
Kimia)
Apa fungsi/peran PTK dikelas?
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Jawab : untuk memperbaiki mutu

Semua

pembelajaran

menuliskan

2. Syahrudi, SS., S.PdI (Guru Bahasa

masalah

sudah

masing-masing

penyebabnya,yaitu internal siswa dan

feedback

(umpan

balik)

eksternal.

penelitian tindakan kelas (PTK) ini

3.2

bagi kita guru-guru swasta?
Jawab

pelatihan

dikelas untuk selanjutnya dilihat factor

Inggris)
Apa

peserta

:

secara

umum

MITRA

Madrasah

Aliyah

(MA) Swasta AL-Washliyah Deli
PTK

KM. 6

bermanfaat bagi guru sertifikasi

Pada tanggal

12 April Telah

yang sudah impassing, secara khusus

dilaksanakan

tutorial

memperbaiki masalah-masalah baik

membagikan

modul

guru dan siswa yang terjadi dikelas

masing-masing

serta melatih guru sebagai peneliti

presentasi apa itu Penelitian Tindakan

yang mampu melahirkan tulisan dan

Kelas. Beberapa hal yang menjadi bahan

karya ilmiah

diskusi :

3. Sarifah Radiah, S. Ag (Guru Q.

PTK
PTK

guru.

dengan
kepada

Selanjutnya

1. H. Mahmuda Anwar S.HI., S.PdI

Hadits)

(Guru Fiqh)

Apakah Penelitian tindakan kelas

Apakah mungkin saya guru yang

bisa

sudah

dilakukan

untuk

materi

Q.Hadits?

berumur

bisa

melakukan

PTK?

Jawab : PTK bisa dilakukan untuk semua

Jawab : Bisa, tidak ada batasan umur

rumpun pelajaran dikelas

untuk melakukan PTK

Selanjutnya guru dilatih dalam

2. Siti Sahuri, S.Pd (Guru Bahasa

Workshop I untuk penulisan PTK yang

Inggris)

diawali

Apakah PTK bisa

dengan

memunculkan

memperbaiki

permasalahan-permasalahan yang terjadi

akhlak siswa?

dikelas :

Jawab : tujuan utama yang kita kejar

Guru matematika : siswa belum mampu

adalah hasil pembelajaran siswa

menterjemahkan

meningkat, kalau PTK kita sudah

soal

kontekstual

kedalam bentuk model matematika
Guru

Q.

Hadits:

siswa

berhasil berarti akhlak bisa juga
selalu

berubah

beranggapan belajar Q. Hadits adalah

3. Dewi

ilmu menghafal Al-Quran saja

Raihana,

S.Pd

(Guru

Matematika)
Kapan PTK ini bisa dilakukan?
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Jawab : kapan saja bisa dilakukan

Semua peserta pelatihan sudah

tetapi khusus untuk kelas yang perlu

menuliskan

diberikan tindakan.

dikelas untuk selanjutnya dilihat factor

Selanjutnya guru dilatih dalam

masalah

masing-masing

penyebabnya,yaitu internal siswa dan

Workshop I untuk penulisan PTK yang

eksternal.

diawali

Berikut rincian hasil yang diperoleh

dengan

memunculkan

permasalahan-permasalahan yang terjadi

dalam Workshop I :

dikelas :
Guru matematika
mampu

: siswa belum

memecahkan

masalah-

masalah matematika
Guru B. Indonesia :
membaca

keterampilan

pemahaman

siswa

masih

kurang

Selanjutnya

peserta

mempersiapkan

juni 2016 di MA Laboratorium

IAIN

instrument

(RPP,

LAS,

LK)

yang

dan 28 juli 2016 di MA Al Washliyah

diperlukan

untuk

turun

kelapangan

telah dilakukan workshop II untuk

melakukan tahapan siklus I dan siklus II

melatih bagaimana hasil dari siklus I dan

pada bulan april-juni. Pada tanggal 20

siklus II.

No

Guru Bid. Studi

1.

Matematika

2.

B. Indonesia

Refleksi
Memperbaiki
lembar kerja
siswa
Melakukan
pendampingan
disetiap

Hasil siklus I
60 % secara
klasikal mencapai
KKM
65 % secara
klasikal mencapai
KKM
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Hasil Siklus II
74 % secara klasikal
mencapai KKM
80% secara klasikal
mencapai KKM

Q. Hadits

65 % secara
klasikal mencapai
KKM

Akidah Akhlak

60% secara
klasikal mencapai
KKM

Ekonomi

67 % secara
klasikal mencapai
KKM

6.

Kimia

60% secara
klasikal mencapai
KKM

7.

Fisika

65 % secara
klasikal mencapai
KKM

3.

1.

5.

pendahuluan dan

pembahasan yang diuraikan di atas,

kegiatan pengabdian pada masyarakat
yang dilaksanakan pada d ua sekolah

IAIN SU DAN MA ALWASHLIYAH

guru

terlaksana dengan baik.
peserta

pelatihan

telah

melakukan penelitian tindakan kelas
dikelas

masing-masing

dan

80% secara klasikal
mencapai KKM
73% secara klasikal
mencapai KKM
80% secara klasikal
mencapai KKM

Suyatno. 2011. Hambatan Guru Saat
Melaksanakan
PTK.
http://garduguru.blogspot.com/2011/0
5/hambatan-guru-saatmelaksanakan.html, diakses Minggu,
08 Mei 2011
Trianto. (2010) . Mendesain Model
Pembelajaran
Inovatif-Progresif.
Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.

mitra yaitu MA LABORATORIUM

Para

82% secara klasikal
mencapai KKM

Sani, Ridwan Abdullah & Sudiran. 2012.
Meningkatkan
Profesionalisme
Guru melalui Penelitian Tindakan
Kelas. Bandung : Citapustaka
Media Perintis.

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

DELI KM-6

80% secara klasikal
mencapai KKM

Kunandar, 2012. Langkah Mudah Penelitian
Tindakan
Kelas
Sebagai
Pengembangan Profesi Guru. Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada.

4. Kesimpulan
Berdasarkan

kelompok
Melakukan
strategi karya
kunjung ke
kelompok lain
Metode
pembelajaran
dirubah dari
berpasangan
menjadi
berkelompok
Melakukan
pendampingan
disetiap
kelompok
Memperbaiki
Lembar Kerja
siswa
Setiap
kelompok di
sediakan media
pembelajaran

mampu

menuliskannya menjadi karya ilmiah
PTK. . Rata- rata kemampuan yang
dicapai para guru adalah 78 %.
Daftar Pustaka
Arikunto, Suhardjono, dan Supardi. 2006.
Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta:
PT. Bumi Aksara
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PERUMUSAN RANCANGAN SOSIALISASI PENCEGAHAN
DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA
DI FAKULTAS HUKUM UMSU
Ramlan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ramlan_mosya71@yahoo.com
Abstrak
Kejujuran, integritas dan orisinalitas merupakan unsur utama yang perlu ditanamkan pada diri
mahasiswa dalam kegatan akademis. Prilaku yang menjunjung tinggi nilai keilmuan harus menjadi
barometer bagi mahasiswa dalam seiap kegiatan keilmiahannya baik dalam pembuatan tugas
kuliah maupun pada penyelesaian tugas akhirnya berupa penulisan skripsi. Skripsi harus memiliki
nilai kualitas dalam hal keaslian, objektivitas, dan kejujuran. Justru kadar keilmiahan seseorang,
diukur dari keberaniannya mengakui gagasan orang lain. Keaslian bukan berarti semua ide,
gagasan, dan pengetahuan yang disampaikan seseorang dalam skripsinya tersebut, semuanya
berasal dari pemikirannya sendiri, melainkan lebih pada kejujuran dalam mengemukakan
tulisannya. Jika ada kata, kalimat, paragraf, ide, gagasan, atau pendapat yang dimunculkan dalam
tulisanya tersebut adalah milik orang lain, maka etika ilmiahnya adalah: mencantumkan sumber
dengan jujur dan objektif di mana ia mendapatkan kutipan tersebut.Namun persoalan yang
mengemuka di dunia akademik kampus, begitu ringannya mahasiswa dalam menjiplak, menyalin
dan mengakui karya orang lain untuk kepentingannya sendiri. Kenyataan ini diperparah lagi
belum adanya keseriusan kampus .dalam pencegahan dini, dan sanksi tegas bagi pelaku-pelaku
plagiat. Panduan penulisan skripsi memang ada, tapi tidak disertai dengan rambu-rambu
bagaimana seharusnya menulis suatu karya ilmiah yang benar,dan terlepas darii anasir-anasir
yang salah.
Kata kunci : Plagiarisme, sosialisasi, plagiator

Pendahuluan

dalam dunia akademik. Tidak ada teks

1.1 Latar belakang

atau karya ilmiah yang murni karya

1.

Pengetahuan yang ada dan kita

seseorang. Setiap karya ilmiah apakah

kembangkan, tidak ada yang independen.

berupa laporan penelitian, buku, atau esei

artinya semua pengetahuan pasti diwarnai

selalu dipengaruhi apa yang pernah

oleh ide pihak lain. Namun bukan berarti

dipikirkan, dituliskan atau disampaikan

kita menyalin utuh apa yang dipikir, yang

orang

dikonsep oleh orang lain Apa yang kita

senantiasa dituntut untuk menjunjung

ketahui dan apa yang kita buat saat ini,

tinggi nilai-nilai ilmiah seperti teliti,

sedikit

oleh

cermat, jujur, serta menghargai pikiran,

pengetahuan, pikiran atau pendapat orang

pendapat, jerih payah dan pengorbanan

lain yang dikonstruksi di masyarakat

orang lain. Dengan demikian, setiap

secara kolektif. Hal yang sama terjadi

pikiran, pendapat, atau gagasan orang lain

banyak

dipengaruhi
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lain.

Seorang

yang

cendekia

yang mempengaruhi atau yang digunakan

kaidah umum yang dapat diterima di

untuk memperkuat pendapat kita, harus

kalangan akademisi, sudah merupakan

senantiasa

kebutuhan

kita

berikan

penghargaan

yang

dengan menyebutkan sumbernya secara

direalisasikan

tepat,

Namun

akurat dan memadai sesuai

mendesak
suatu

demikian,

ketentuan yang berlaku. Bila hal itu tidak

pengembangan ilmu

bisa

lingkup

dilakukan,

kita

akan

termasuk

teoritis

institusi.

penerapan

dan

khususnya dalam

sering

dinodai

pelanggaran

pencontekan, atau bahkan perampokan

mahasiswa, dosen, peneliti maupun tenaga

pikiran, gagasan, atau karya orang lain.

kependidikan, yaitu dengan melakukan

Tindakan seperti itu dapat dikategorikan

tindakan plagiat. Maraknya plagiat yang

sebagai

oleh

dilakukan oleh para mahasiswa, dosen,

beberapa ahli hukum dapat dikategorikan

peneliti maupun tenaga kependidikan di

sebagai tindakan pidana.

pendidikan tinggi akan dihadapkan pada

plagiat

yang

Menjaga orisinalitas karya tulis

persoalan

klasik,

dilakukan

oleh

melakukan tindakan pemalsuan, penipuan,

tindakan

yang

untuk

yaitu

oleh

kurangnya

terutama bagi mahasiswa yang merupakan

pemahaman dan pengetahuan etika dalam

calon

pendidikan, serta lemahnya budaya anti

intelektual

menekankan

pada

pentingnya integritas akademik. Hal ini
sejalan

dengan

visi

plagiat.

Universitas

Adapun yang merupakan keharusan

Muhammadiyah Sumatera Utara untuk

bagi program studi untuk memberikan

menghasilkan

rambu-rambu

sarjana

yang

memiliki

ketegasan,

setelah

kedalaman akhlak, kemandirian ilmu,

mahasiswa diberikan petunjuk tentang

ketajaman

nurani,

kaedah mengutip yang memenuhi etika

kecakapan melahirkan ide, dan keluasan

keilmuan. Beberapa batasan atau larangan

wawasan.berfikir..

itu,

menurut peneliti, yang harus ditulis dalam

untuk

buku pedoman penulisan skripsi : 1)

yang

penyalinan mentah-mentah dari suatu

universitas

nalar,

merasa

memformalkan

kepekaan

Oleh

karena

terpanggil
nilai-nilai

menghormati karya akademis dengan

paper

membentuk sistem penulisan akademis

sumbernya. Termasuk di kategori satu ini

yang benar sejak dini, ketika mahasiswa

bila plagiat dilakukan lebih dari 50% dari

baru memasuki tahun pertamanya di

teks aslinya. Pada kategori ini banyak

jenjang perguruan tinggi. Penyusunan

bagian dari paper asli di salin tanpa tanpa

petunjuk penulisan akademik yang benar,

referensi sama sekali, 2) penyalinan

terutama yang tidak menyimpang dari

mentah-mentah dalam porsi yang masih
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tanpa

menyebut

besar

tanpa menyebut sumbernya, 3)

penyalinan

beberapa

tulisan

Ilmu Hukum UMSU, yang berjumlah 90

seperti paragraf, kalimat, gambar atau

orang, dapat dirangkum pandangan dan

tabel tanpa menyebutkan sumbernya, 4)

pemahaman

penulisan kembali suatu halaman atau

plagiat. Adapun indikator yang di jadikan

paragraf tanpa menyebut acuan yang asli.

rumusan dasar bagi model sosialisasi yang

Beberapa kata atau kalimat bisa dirubah

akan peneliti jadikan model sosialisasi

urutannya, tapi tanpa penyebutan sumber

plagiat, dan sebagai acuan permanen

aslinya tetap di sebut plagiat, 5) jika teks

mahasiswa mahasiswa fakultas hukum

yang

UMSU,

disalin

elemen

Negara dan Hukum Administrasi Negara

sudah

menyebutkan

mereka

terdiri

terhadap

dari

1)

konsep

pandangan

sumbernya, tetapi cara pengungkapannya

mahasiswa tentang prilaku plagiat yang

kurang benar. Misalnya tidak meletakkan

marak

tanda kutip di kalimat yang teks aslinya

motivasi apa yang menyebabkan plagiat

tidak diubah, atau penyalinan kalimat

marak di kalangan mahasiswa, 3) media

yang dengan hanya mengubah urutan atau

dan 4) metode yang efektif dilakukan bagi

hanya mengganti sejumlah kata saja, 6)

sosialisasi plagiat kepada mahasiswa.

menyebut sumber dengan jelas, 7) jika

Adapun tujuan khusus dalam kajian riset

mengutip kalimat persisnya jangan lupa di

ini, menindaklanjuti permasalahan urgen

berikan tanda kutip, dan 8) bagian yang

di atas, dirumuskannya suatu peraturan

dikutip bisa di tulis ulang lagi dengan cara

yang permanen tentang unsur, jenis, etika,

pengungkapan yang berbeda tetapi tetap

format, sanksi bagi tindakan plagiarisme

menjaga makna yang sama. Hal ini bukan

di kampus UMSU.

berarti

kita

hanya

membalik-balik

susunan kata atau hanya mengganti

di

kalangan

mahasiswa,

2)

2. Metode
2.1 Model Research and Development

dengan kata yang lain yang artinya sama.

Penelitian

ini

dilaksanakan

Selanjutnya konsekuensi yang memuat

menggunakan

tentang bentuk-bentuk sanksi, juga tidak

Development dan dengan metode survey.

diatur

Model

seperti

Teguran,

Kewajiban

Model

Research

and

Reseacrh

and

Development

mengganti kerugian materi, Skorsing,

merupakan dasar untuk mengembangkan

Pemberhentian.

produk yang akan dihasilkan dengan

Pemecatan

sebagai

mahasiswa.

melalui beberapa langkah berupa kajian

Dari penyebaran angket kepada
mahasiswa semester VI

literatur,

Prodi Hukum

Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata
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2.2 Teknik Pengumpulan Data dan

3. Hasil dan Pembahasan

Instrumen

3.1Pengaturan

1. Angket : menjaring pandangan, sikap,

Permendiknas No 17 Th 2010?

pengetahuan

mahasiswa

fakultas

plagiarisme

pada

Berdasarkan Permendiknas No. 17

hukum UMSU sekitar plagiarisme baik

tahun 2010, pengertian plagiat yaitu:

dari sisi normatif maupun aplikasinya.

a. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja

2. Studi Dokumentasi : Melakukan studi
dokumentasi terhadap

atau tidak sengaja dalam memperoleh

materi upaya

atau mencoba memperoleh kredit atau

hukum yang telah ditetapkan fakultas

nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan

hukum bagi pencegahan dini plagiator

mengutip sebagian atau seluruh karya

skripsi

dan/atau karya ilmiah pihak lain yang

mahasiswa

di

lingkungan

fakultas hukum UMSU.

diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa
menyatakan sumber secara tepat dan

2.3 Populasi
Seluruh mahasiswa semester 8
Fakultas hukum UMSU yang berjumlah

memadai.
b. Plagiator adalah orang perseorangan

600 orang, dari 13 kelas..

atau kelompok orang pelaku plagiat,

2.4 Sampel

masing-masing bertindak untuk diri

Sampel

diambil

berdasarkan

sendiri, untuk kelompok atau untuk dan

Sample purposif atau pengambilan sampel
berdasarkan tujuan (Sugiyono, 2009).

atas nama suatu badan.
c. Pencegahan plagiat adalah tindakan

Alasan pemilihan sampel ini dikarenakan :

preventif

a.Yang

Pimpinan

dijadikan

sampel

hanya

yang

dilakukan

oleh

Perguruan Tinggi yang

mahasiswa yang telah lulus mata kuliah

bertujuan agar tidak terjadi plagiat di

metode penelitian di semester 7;

lingkungan perguruan tingginya.

b. Berdasarkan data di fakultas hukum,
hanya

sekitar

10%

-15

%

d.

saja

Penanggulangan

plagiat

adalah

tindakan represif yang dilakukan oleh

mahasiswa semester 7 yang sudah siap

Pimpinan

untuk membuat skripsi, dikarenakan

menjatuhkan sanksi kepada plagiator di

banyak

masih

lingkungan perguruan tingginya yang

melakukan perbaikan nilai, judul belum

bertujuan mengembalikan kredibilitas

disahkan dll;

akademik

diantara

mereka

perguruan

tinggi

yang

bersangkutan (Pasal 1ayat 1 – 4)

3. Berdasarkan kriteria dan tujuan di atas,
maka jumlah sampel hanya sekitar 60

Perguruan Tinggi dengan

Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :

orang atau angka maksimal 90 orang.
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a.

Mengacu dan/atau mengutip istilah,

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti

kata-kata

melakukan

dan/atau

kalimat,

data

imaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4),

tanpa menyebutkan sumber dalam

secara berurutan dari yang paling ringan

catatan

sampai dengan berat.

kutipan

dan/atau

tanpa

d.

rancangan

sosialisasi

pencegahan dini plagiator skripsi

acak

dan/atau

mahasiswa yang dapat dijadikan

kalimat, data dan/atau informasi dari

rujukan bagi mahasiswa fakultas

suatu sumber tanpa menyebutkan

hukum UMSU?

istilah,

kata-kata

dalam

kutipan

Secara sederhana sosialisasi adalah

dan/atau tanpa menyatakan sumber

sebagai sebuah proses seumur hidup yang

secara memadai;

berkenaan

Menggunakan

catatan

sumber

dengan

cara

individu

gagasan,

mempelajari hidup, norma, dan nilai sosial

pendapat, pandangan, atau teori tanpa

yang terdapat dalam kelompoknya agar

menyatakan sumber secara memadai;

dapat berkembang menjadi pribadi yang

Merumuskan

dapat diterima oleh kelompoknya (Hedi

dengan

kata-kata

dan/atau kalimat sendiri dari sumber

e.

3.2Rumusan

Mengacu dan/atau mengutip secara

sumber

c.

sebagaimana

dan/atau informasi dari suatu sumber

menyatakan sumber secara memadai;
b.

plagiat

Sasrawan, 2013)

kata-kata dan/atau kalimat, gagasan,

Sosialisasi menunjuk pada semua

pendapat, pandangan, atau teori tanpa

faktor dan proses yang membuat setiap

menyatakan sumber secara memadai;

manusia menjadi selaras dalam hidupnya

Menyerahkan suatu karya ilmiah yang

di tengah-tengah masyarakat. Seorang

dihasilkan

anak

dan/atau

telah

dikatakan

telah

melakukan

dipublikasikan oleh pihak lain sebagai

sosialisasi dengan baik, apabila ia bukan

karya ilmiahnya tanpa menyatakan

hanya menampilkan kebutuhannya sendiri

sumber secara memadai (Pasal 2 ayat

saja,

1).

kepentingan dan tuntutan orang lain.

tetapi

juga

memerhatikan

Plagiator di perguruan tinggi adalah:

Pengertian sosialisasi secara umum dapat

a.

satu atau lebih mahasiswa;

diartikan sebagai proses belajar individu

b.

satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga

untuk mengenal dan menghayati norma-

kependidikan atau;

norma serta nilai-nilai sosial sehingga

satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga

terjadi

kependidikan bersama satu atau lebih

berperilaku sesuai dengan tuntutan atau

mahasiswa (Pasal 3)

perilaku masyarakatnya.

c.
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pembentukan

sikap

untuk

3.

3.2.1 Pola sosialisasi
Pola sosialisasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sosialisasi
represif

(repressive

Surat Dirjen Dikti No. 190/D/T/2011
tentang Validasi Karya Ilmiah

4.

socialization)

Surat Dirjen Dikti no. 3298/D/T/99
tentang Upaya pencegahan tindakan

menekankan pada penggunaan hukuman

plagiat

terhadap

dari

Berdasarkan kajian deskriptif, maka

sosialisasi represif adalah penekanan pada

dirumuskan rancangan sosialisasi dengan

penggunaan materi dalam hukuman dan

substansi

imbalan. Penekanan pada komunikasi

Plagiarisme

kesalahan.

Ciri

lain

:

a)

Ruang

Lingkup

yang bersifat satu arah, verbal dan berisi

1. Mengutip kata-kata atau kalimat

perintah, penekanan sosialisasi terletak

orang lain tanpa menggunakan

pada pimpinan fakultas dan keinginan

tanda

seluruh civitas akademika fakultas, dan

menyebutkan identitas sumbernya.

peran

pimpinan

kampus

sebagai

kutip

dan

tanpa

2. Menggunakan gagasan, pandangan

significant other. Pola sosialisasi ini

atau

berada dalam lingkungan formal, yaitu

menyebutkan identitas sumbernya.

melalui

lembaga

yang

berwenang

teori

orang

3. Menggunakan

lain

fakta

tanpa

(data,

melakukan sosialisasi dalam aturan yang

informasi) milik orang lain tanpa

bersifat internal.

menyebutkan identitas sumbernya.

Pelanggaran

terhadap

Etika

4. Mengakui

Akademik: bisa berbentuk pelanggaran:

tulisan

orang

lain

sebagai tulisan sendiri.

Mencuri kata, kalimat, alinea, atau bab

5. Melakukan parafrase (mengubah

dari sebuah tulisan atau buku yang

kalimat orang lain ke dalam

merupakan hasil karya orang lain tanpa

susunan kalimat

menyebut sumbernya. Pelanggaran paling

mengubah

sering di temukan di tugas akhir (skripsi,

menyebutkan identitas sumbernya.

thesis dan disertasi ).

sendiri

idenya)

tanpa
tanpa

6. Menyerahkan suatu karya ilmiah

Produk hukum yang terkait:

yang dihasilkan dan /atau telah

1.

Permendiknas no. 17 tahun 2010

dipublikasikan oleh pihak lain

tentang

seolah-olah sebagai karya sendiri.

pencegahan

dan

penanggulangan plagiat di PT
2.

Surat

Dirjen

Dikti

b) Tipe Plagiarisme.
No.

1. Plagiarisme Kata demi Kata (Word

1311/D/C/2010 tentang Pencegahan

for word Plagiarism). Penulis

dan Penanggulangan Plagiat

menggunakan kata-kata penulis
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lain (persis) tanpa menyebutkan

melakukan plagiat, khususnya yang terjadi

sumbernya.

dilingkungan akademik. Sanksi tersebut

2. Plagiarisme

atas

sumber

adalah

sebagai

berikut

(Pasal

70):

(Plagiarism of Source). Penulis

Lulusan

menggunakan gagasan orang lain

digunakannya untuk mendapatkan gelar

tanpa

akademik,

memberikan

pengakuan

yang

karya

profesi,

ilmiah

yang

atau

vokasi

yang cukup (tanpa menyebutkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

sumbernya secara jelas).

Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan

3. Plagiarisme
(Plagiarism
Penulis

Kepengarangan

dipidana dengan pidana penjara paling

Authorship).

lama dua tahun dan/atau pidana denda

sebagai

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua

of
mengakui

pengarang karya tulis karya orang

ratus juta rupiah).

lain.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010

4. Self Plagiarism. Termasuk dalam
tipe

ini

adalah

telah mengatur sanksi bagi mahasiswa

penulis

yang melakukan tindakan plagiat. Jika

mempublikasikan satu artikel pada

terbukti melakukan plagiasi maka seorang

lebih dari satu redaksi publikasi.

mahasiswa

Dan mendaur ulang karya tulis/

sebagai berikut:

akan

memperoleh

sanksi

karya ilmiah. Yang penting dalam
self

plagiarism

adalah

1. Teguran

bahwa

2. Peringatan tertulis

ketika mengambil karya sendiri,

3. Penundaan

maka ciptaan karya baru yang
dihasilkan

harus

4. Pembatalan nilai
5. Pemberhentian dengan hormat dari

Karya lama merupakan bagian
dari

dihasilkan.

karya

baru

Sehingga

status sebagai mahasiswa

yang

6. Pemberhentian

pembaca

hormat

akan memperoleh hal baru, yang

dengan

status

sebagai

7. Pembatalan ijazah apabila telah

karya tulis yang menggunakan

lulus dari proses pendidikan.

karya lama.

Berdasarkan

3.3 Sanksi plagiarisme

2003 mengatur sanksi bagi orang yang

dari

tidak

mahasiswa

benar-benar penulis tuangkan pada

Undang-Undang No. 20 Tahun

sebagian

hak mahasiswa

memiliki

perubahan yang berarti. Artinya

kecil

pemberian

hasil

angket

maka

materi sosialisasi juga mengangkat

1)

pemikiran mahasiswa hukum tentang jenis
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prilaku keilmuan yang masuk kategori

(materi, motivasi, metode dan

plagiat, 2) motivasi, 3) metode dan 4)

media).

media
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Dari penyebaran angket kepada
mahasiswa semester VI

Prodi Hukum

Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi Negara
Ilmu Hukum UMSU, yang berjumlah 90
orang, dapat dirangkum pandangan dan
pemahaman

mereka

terhadap

konsep

plagiat. Adapun indikator yang di jadikan
rumusan dasar bagi model sosialisasi yang
akan peneliti jadikan model sosialisasi
plagiat, dan sebagai acuan permanen
mahasiswa mahasiswa fakultas hukum
UMSU,

terdiri

dari

1)

pandangan

mahasiswa tentang prilaku plagiat yang
marak

di

kalangan

mahasiswa,

2)

motivasi apa yang menyebabkan plagiat
marak di kalangan mahasiswa, 3) media
dan 4) metode yang efektif dilakukan bagi
sosialisasi plagiat kepada mahasiswa.
4. Kesimpulan
a. Permendiknas no 17 tahun 2010
merumuskan

plaiarisme sebagai

perbuatan yang melanggar hukum.
b. Rancangan materi sosialisasi bagi
pencegahan

dini

mahasiswa
substansi

plagiarisme

meliputi
(

ruang

a)
lingkup

plagiarisme, tipe plagiarisme, dan
sanksi plagiarisme), b) strategi
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PENGEMBANGAN MANAJEMEN MUTU DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DAN SWASTA DI MEDAN:
MODEL DAN STRATEGI
Sar Joni Herri1), Samsul Bahri2)
Darwin Surbakti3)
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
Makalah ini menganalisis pengelolaan Peningkatan Mutu Sekolah MenengahAtas Negeri dan
Swasta di Medan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor : kepemimpinan kepala sekolah, budaya
sekolah, dan kompetensi guru. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini dilakukan di 10 SMA (6 SekolahNegeridan 4 Sekolah Swasta) di Medan, dengan
kepala sekolah,guru, serta siswa sebagai responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan
wawancara . Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pengembangan mutu sekolah harus
berjalan seiring dengan peningkatan efektivitas kepemimpinan sekolah, pengembangan budaya
sekolah, dan pengembangan kompetensi guru, yang pada gilirannya dapat bersinergi dengan
pembangunan secara keseluruhan kualitas sekolah.
Kata kunci : Peningkatan Mutu Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah , Budaya Sekolah ,
Kompetensi Guru

1. Pendahuluan

dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu,

1.1. Latar Belakang

dibutuhkan

Aspek

pengembangan

menduduki

posisi

mutu

sekolah

penting

dalam

pengelolaan

lembaga

pendidikan yang juga berkualitas.Sejalan
dengan

semangat

desentralisasi

manajemen lembaga pendidikan seperti

pemerintahan, maka pengelolaan sekolah

SMA

Kota

menengah atas juga harus mengalami

pendidikan

perubahan.Perubahan tersebut merupakan

negeri

Medan.Setiap

dan

swasta

lembaga

di

terbentuk oleh orang-orang, menggunakan

reformasi

jasa mereka, mengembangkan keterampilan

sekolah.Sekolah yang semula serba diatur

mereka,

untuk

dan dikendalikan pemerintah, pada masa

berkinerja tinggi, dan menjamin mereka

kini sekolah diberikan kepercayaan untuk

untuk terus memelihara komitmen pada

mengelola

organisasi merupakan faktor yang sangat

Manajemen sekolah menuntut kemampuan

penting dalam pencapaian tujuanorganisasi

sekolah agar responsif yang ditujukan pada

(Suharsaputra, 2010).SMA di Kota Medan

isu mutu dengan menyediakan kerangka

memiliki pelanggan-pelanggan yang harus

kerja untuk mencapai efisiensi alokasi

dilayani dengan pelayanan berkualitas,

sumber-sumber

mendorong

mereka

yaitu pelayanan pendidikan yang sesuai
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dalam

sendiri

(self

dan

manajemen

management).

memberdayakan

masyarakat

dalam

proses

pembuatan

keputusan.

jugadikembangkan system Gugus Kendali
Mutu

(Quality

Control

Circle)

serta

Sumber daya manusia di SMA yang

mengupayakan terjaminnya kesejahteraan

bermutu mengutamakan orang yang telah

dan kesempatan pengembangan karier yang

berpengalaman dan ditunjang oleh adanya

jelas.

keunggulan dalam kemampuan intelektual,
moral,

keimanan,

Secara umum, mutu mengandung makna

ketakwaan,

disiplin,

derajat atau tingkat keunggulan suatu

keluasan

wawasan

produk (hasil kerja/upaya) baik berupa

kependidikan, kemampuan pengelolaan,

barang maupun jasa, baik yang tangible

terampil, kreatif, memiliki keterbukaan

(nyata) maupun yang intangible (tidak

professional dalam memahami potensi,

nyata).

karakteristik dalam masalah perkembangan

pengertian mutu, dalam hal ini mengacu

peserta didik, mampu mengembangkan

pada

rencana studi, dan konseling peserta didik

pendidikan. Kualitas dapat mengacu pada

serta memiliki kemampuan meneliti dan

sesuatu

mengembangkan kurikulum, serta memiliki

keinginan konsumen. Dengan demikian,

penguasaan agama dan ketaatan dalam

pengertian mutu secara umum adalah

beribadah

Dengan

kesesuaian dengan standar, kesesuaian

mampu

dengan

tanggung

jawab,

maupun

demikian,

amaliah.

individu

mengintegrasikan nilai-nilai
dalam

setiap

mata

agama ke

pelajaran

Dalam

proses

konteks

pendidikan

yang melebihi

harapan

pendidikan

dan

hasil

kepuasan dan

stakeholder

atau

pemenuhan janji yang telah diberikan.Mutu

yang

pendidikan

merupakan

diajarkannya dan mampu menciptakan

pencapaian

budayasekolah yang agamis.

kompetensi lulusan yang telah ditetapkan

tujuan

sebagian

pendidikan

dan

Meskipun telah dilakukan seleksi secara

sesuai rencana strategis dalam pencapaian

ketat, namun berdasarkan pengalaman,

tujuan.Pencapaian tujuan ini menyangkut

dalam prakteknya sering dialami kesulitan

aspek masukan, proses, dan keluaran serta

untuk mendapatkan SDM kependidikan

nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan

dengan standar kriteria tersebut.Untuk

kesempurnaan.

menanggulangi hal tersebut SMA negeri

Pengukuran

mutu

sekolah

berbeda

dan swasta perlu melakukan pembinaan

dengan pengukuran mutu pada organisasi

dan pengembangan SDM, khususnya guru

dalam bentuk lain. Mutu sekolah harus

melalui pelatihan, penataran, lokakarya,

diarahkan

pendidikan lanjutan dan pembinaan terpadu

keinginan

melalui kegiatan professional.Selain itu

(expectation)
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kepada

kebutuhan

(wanting),

dan

yang

bermuara

(need),
harapan
pada

kepuasan siswa sebagai tujuan dari adanya

mengkoordinasikan berbagai faktor lain

mutu sekolah yang merupakan penjaminan

dalam organisasi.

penetapan arah mutu pendidikan, sehingga

keberhasilan,

diharapkan pada suatu saat nanti seluruh

mundurnya

sekolah memiliki mutu yang berstandar

ditentukan

unggul.

Definisi

Sebagaimana dikemukakan oleh

Dengan kata lain,

kegagalan
suatu

oleh

atau

maju

organisasi

faktor

kepemimpinan

sangat

kepemimpinan.
telah

banyak

Creech (1996:6), lima pilar TQM adalah:

dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan

Organisasi, Pimpinan, Produk, Proses, dan

perspektif individual dan gejala yang

Komitmen.

paling menarik perhatiannya. Goetsch&

Lebih

lanjut

diungkapkan

bahwa

Davis (1997: 192) melihat kepemimpinan

program TQM harus memenuhi empat

sebagai suatu peran keseluruhan yang di

kriteria agar dapat mencapai kesuksesan

dalamnya

dalam implementasi. Pertama, program

ability to inspire people to make a total,

tersebut harus didasarkan pada kesadaran

willing and voluntary commitment to

akan pentingnya peningkatan mutu dalam

accomplishing or exceeding organizational

proses produksi. Kedua, program tersebut

goals”.Sebaliknya, Arnold & Feldman

harus

yang

(1986: 120) melihat kepemimpinan sebagai

pentingnya

sikap yang lebih mengarahkan (directive in

mutu pada cara karyawan diperlakukan,

nature), “leadership involves the exercise

diikutsertakan

diberikan inspirasi.

of influence on the part of the leader over

Ketiga, harus didasarkan pada pendekatan

the behaviour of one or more other

desentralisasi

people”.

memiliki

kuatuntuk

sifat

humanis

menerjemahkan

dan

yang

memberikan

kewenangan di semualini, terutama garis

manajer

menunjukkan

“the

Gibson,et al (2006) mendefinisikan

depan, sehingga antusias keterlibatan dan

kepemimpinan

tujuan

menggunakan suatu gaya memengaruhi dan

bersama

Sedangkan

menjadi

kriteria

kenyataan.

keempat,

harus

diterapkan secara menyeluruh, sehingga
semua visi dan misi, prinsip, kebijakan,

sebagai

usaha

tidak memaksa untuk memotivasi individu
dalam mencapai tujuan.
Robbins

dan

Judge

Sementara itu,
(2007:356)

strategi, serta aktivitas akan pentingnya

mendefinisikan

peningkatan mutu tercapai.

berikut: “ability to influence a group

Kepemimpinan (leadership) merupakan
salah

satu

faktor

dalamorganisasiyang
menggerakkan,

kepemimpinan

sebagai

toward the achievement of a vision or set of

utama

goals” (Kepemimpinan adalah kemampuan

mendinamisasi,

untuk memengaruhi suatu kelompok guna

mengarahkan,

dan
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mencapai sebuah visi atau serangkaian

dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada

tujuan yang ditetapkan).Dalam penelitian

para siswanya.

ini kepemimpinan didefinisikan sebagai

Merujuk pada pemikiran Schein (2010),

proses untuk memengaruhi orang lain

di bawah ini disebutkan karakteristik

untuk memahami dan setuju dengan apa

budaya organisasi di sekolah, yaitu (1)

yang perlu dilakukan dan cara-cara tugas

observed behavioral regularities; (2) norms;

itu dilakukan secara efektif, serta proses

(3) dominant value; (4) philosophy; (5)

untuk memfasilitasi upaya individu dan

rules dan (6) organization climate. Keenam

kolektif untuk mencapai tujuan bersama

karakteristik

(Yukl, 2006). Definisi ini digunakan karena

budaya

mencakup upaya tidak hanya memengaruhi

komprehensif dan mudah digunakan dalam

dan memfasilitasi pekerjaan kelompok atau

kehidupan sehari-hari di sekolah.

organisasi yang sekarang, tetapi juga dapat
digunakan

untuk

memastikan

tersebut

organisasi

menggambarkan

di

sekolah

secara

Istilah kompetensi merupakan peleburan

bahwa

dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya

semuanya dipersiapkan untuk memenuhi

kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang

tantangan di masa depan.

diwujudkan

Secara umum, penerapan konsep budaya

perbuatan.Dengan kata lain kompetensi

organisasi di sekolah sebenarnya tidak jauh

merupakan perpaduan dari penguasaan

berbeda dengan penerapan konsep budaya

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap

organisasi

yang

lainnya.

Kalaupun

terdapat

dalam

direfleksikan

dalam

bentuk

kebiasaan

perbedaan mungkin hanya terletak pada

berpikir dan bertindak dalam melaksanakan

jenis nilaidominan yang dikembangkannya

tugas/ pekerjaannya.Dapat juga dikatakan

dan karakteristik dari para pendukungnya.
Berkenaan

dengan

bahwa kompetensi merupakan gabungan

pendukung budaya

dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan,

organisasi di sekolah, Stolpdan Smith

sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan

(1994:2)

menyatakan

commonly

held

beliefs

bahwa
of

“the

teachers,

students, and principals.”Nilai-nilai yang

harapan

yang

mendasari

karakteristik

seseorang untuk berunjuk kerja dalam
menjalankan tugas atau pekerjaan guna

dikembangkan di sekolah, tentunya tidak

mencapai standar kualitas dalam pekerjaan

dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah

nyata.Jadi kompetensi adalah seperangkat

itu sendiri sebagai organisasi pendidikan,

pengetahuan, keterampilan dan perilaku

yang memiliki peran dan fungsi untuk

yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai

berusaha mengembangkan, melestarikan
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oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-

2. Metode

tugas profesionalnya.

Prosedur yang dikembangkan dalam

Kompetensi juga dapat diartikan sebagai
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai

penelitian Tahap II ini dapat disajikan
sebagai berikut.

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan
berpikir dan bertindak. Dengan demikian,
kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru
akan menunjukkan kualitas guru yang
sebenarnya

(Direktorat

Depdiknas,

2003:13).

kompetensi

menurut

Kependidikan
Sementara

itu,

Kepmendiknas

045/U/2002 adalah “seperangkat tindakan
cerdas,

penuh

tanggung

jawab

yang

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk
dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan

tugas-tugas

di

bidang
Gambar 1. Prosedur Tahap II

pekerjaan tertentu”.
Artikel

ini

merupakan

hasil

Pelaksanaan

dari

penelitian

ini

sudah

penelitian tahap kedua.Pada tahap kedua

dilakukan mulai bulan Januari – Juli 2016,

sudah dilakukan (1) pengembangan model

mulai dari pelaksanaan awal, penelusuran

dan strategi manajemen pengembangan

pustaka,

mutu pendidikan di SMA sesuai hasil

pengembangan

analisis kuantitatif dan kualitatif; (2)

instrumen penelitian, dan pengambilan

analisis

strategi

data. Data diambil dari 10 SMA Negeri

mutu

dan Swasta di Kota Medan, yaitu:SMA

pendidikan di SMA; (3) penyempurnaan

Negeri 2 Medan, SMA Negeri 5 Medan,

model

manajemen

SMA Negeri 7 Medan, SMA Negeri 10

pengembangan mutu pendidikan di SMA

Medan, SMA Negeri 17 Medan, SMA

tahap awal; (4) penerapan model secara

Negeri 20 Medan, SMA BrigjendKatamso I

terbatas (di beberapa SMA Negeri dan

Medan, SMA Al-Washliyah 3 Medan,

Swasta), (5) penerapan model secara lebih

SMA Swasta Letjen Haryono M.T., dan

luas; dan (6) penyempurnaan model dan

SMA Ar-Rahman.

teoretis

manajemen

dan

model

dan

pengembangan

strategi

strategi tahap lanjutan.
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seminar

proposal
proposal,

penelitian,
pembuatan

Data yang diambil adalah data berupa

dan Membangun jejaring, dengan

hasil wawancara dengan kepala sekolah

responden guru.

dan tiga orang guru setiap sekolah.Dengan



Budaya

demikian terdapat 10 kepala sekolah dan 30
guru

sebagai

responden

wawancara,

Artifakdanlingkunganbelajar, Norma
yang berkembang, Nilai Dominan,

Dalam proses wawancara, semua peneliti

Filosofi Sekolah, dan Penegakan

terjun ke lapangan dibantu olehdua orang

Aturan Sekolah, dengan responden

pewawancara lain yang telah dilatih oleh

kepala sekolah dan guru.

peneliti untuk menjaring data.



Kompetensi

Adapun data yang diambil di sekolah

dan

kepemimpinan kepala sekolah, budaya

(X3)

dengan

Pembelajaran,

Isi/Materi,

Praktik Pembelajaran, dan Tanggung

sekolah, dan kompetensi guru.Secara rinci,

Jawab

materi data wawancara adalah sebagai

Profesi

Guru,

dengan

responden kepala sekolah, guru, dan

berikut.

siswa.

Manajemen

Mutu

Sekolah

(Y)

dengan indikator: Kepemimpinan
Profesional, Fokus pada Belajar dan
Pembelajaran,
Bersama,

Visi

dan

Tujuan

Pembelajaran

yang

Bertujuan, Harapan yang Tinggi
Prestasi,

Pembelajar,

Komunitas

Akuntabilitas,

Lingkungan

Belajar,

Data yang telah terkumpul dianalisis
lebih lanjutmenggunakananalisis SWOT
untuk melihat cara sekolah menanggapi
tantangan dan ancaman serta memperkuat
kapasitas

dengan

dan

mutu

sekolah

dan

mengeliminasi kelemahan yang ada.
3. Hasil dan Pembahasan

dan

responden kepala sekolah dan guru.


Guru

indikator: Fokus pada Peserta Didik

berkaitan dengan data mutu sekolah,

pada

(X2)

denganindikator:

dilengkapi oleh wawancara dengan siswa.



Sekolah

Hasil wawancara di 10 SMA Negeri dan
Swasta di Kota Medan, dengan responden
kepala sekolah, guru, dan siswa diuraikan

Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)

ke

dengan indikator: Memiliki Visi dan

berkaitan dengan kepemimpinan kepala

Tujuan, Disiplin Diri yang Tinggi,

sekolah, budaya sekolah, dan kompetensi

Berbasis

guru.

Nilai,

Kepemimpinan,

Pemberdayaan
Kesadaran

diri

dalam keterampilan kepemimpinan,

dalam

Berkaitan

empat

dengan

dinyatakan bahwa:
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aspek

utama

mutu

yang

sekolah

 Kepemimpinan kepala sekolah yang
profesional

 Visi dan tujuan bersama sudah

sudahtercermindariciri-

tampak pada upaya kepala sekolah

cirinya:

dalam mensosialisasikan visi, misi,

Kepalasekolahdinyatakanpemimpin

dan tujuan sekolah kepada warga

yang ideal bila mampu membawa

sekolah.

misi kelompoknya ke arah yang baik

dimulai pada awal pelajaran baru.

dantetapteguhmerangkulsemuaanggot

 Pembelajaran yang Bertujuan sudah

akelompok.

Kepala

sekolah

Sosialisasi ini biasanya

tercermin

dari

adanya

upaya

merupakan pimpinan yang ideal dan

beberapa sekolah dalam mengacu

cerdas.

menjalankan

pada 8 standar nasional pendidikan,

tugasnya, seorang pemimpin yang

yaitu Standar Kompetensi Lulusan,

ideal akan mampu berfikir luwes dan

Standar

memiliki

Pendidikan, Standar Pendidik dan

Dalam

ide-ide

segar

keberlangsungan
sekolah.
inisiatif

untuk

kepentingan

Tenaga

Kepala sekolah memiliki

Sarana

yang

tinggi

untuk

Isi,

Standar

Kependidikan,
dan

Pengelolaan,

Prasarana,
Standar

Proses

Standar
Standar

Pembiayaan

menjalankan visi, misi, dan tujuan

Pendidikan, dan Standar Penilaian

sekolah.

Pendidikan.

Kepala sekolah memiliki

tanggung jawab yang tinggi terhadap

 Harapan yang Tinggi pada Prestasi

keterlaksanaan dan pencapaian tujuan
sekolah.

sudah tampak dari upaya guru dalam

Kepala sekolah memiliki

meningkatkan proses pembelajaran di

sifat jujur, dapat dipercaya, dan rela

kelas,

berkorban untuk kepentingan warga

pembelajaran

sekolah.

dan

prioritas dari kepala sekolah terhadap

beberapa

 Komunitas

dimulai dari saat penerimaan murid

membuat

model

evaluasi

Pembelajaran

sudah

tampak dari adanya beberapa sekolah

baru, pembagian kelas, pemantapan

dalam

kurikulum, penjadwalan, persiapan

evaluasi

seperti

pembelajaran.

belajar dan pembelajaran. Fokus ini

pembelajaran,

perencanaan

dan metode pembelajaran di kelas,

relatif sudah tercermin dari adanya

pendukung,

dari

silabus dan RPP, penerapan model

 Fokus pada Belajar dan Pembelajaran

fasilitas

dimulai

membangun

jejaring

komunitas pembelajar, antara guru

proses

dan siswa, siswa dan siswa, orang tua

belajar,

dan sekolah.

sampai pada pembagian rapor.
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 Akuntabilitas sekolah sudah cukup

kepala

sekolah

sudah

memiliki

dilaksanakan oleh sekolah dengan

kompetensi yang relatif tinggi dalam

cara transparansi program sekolah

mengelola sekolah.

dan

kepada

dinyatakan bahwa beberapa kepala

siswa,

sekolah juga memiliki kompetensi

pendanaan

komite

dan

sekolah

orang

tua

kewirausahaan.

khususnya penggunaan dana BOS.

 Kepala sekolah dinilai sudah cukup

 Lingkungan belajar pada umumnya
dinilai

sudah

memadai

mendukung

adanya

dalam

baik dalam kepala sekolah dalam

proses

membangun jejaring atau kerjasama,
kemitraan

pembelajaran yang cukup ideal.

 Visi, misi, dan tujuan sekolah dinilai

Berkaitan

sekolah

dengan

budaya

sekolah

 Lingkungan belajar yang diharapkan

dan

itu sudah didukung oleh seluruh

penggunaan dana sekolah, termasuk

warga sekolah, mulai dari lingkungan

peningkatan prestasi belajar siswa

belajar

secara keseluruhan.
sekolah

luar

dinyatakan bahwa:

sudah tercapai, dilihat dari target dan

 Kepala

pihak

tua).

sekolah dinyatakan bahwa:

program

dengan

(masyarakat, dunia usaha, dan orang

Berkaitan dengan kepemimpinan kepala

realisasi

Secara khusus

fisik

maupun

non-fisik

(keamanan dan kenyamanan dalam
dinilai

sudah

belajar).

memiliki standar disiplin yang tinggi,

 Norma-norma yang dikembangkan di

yang ditularkankepadaseluruhwarga

sekolah

sekolah. Hal ini sangat tampak jelas

terutama

penegakan

di beberapa SMA Swasta.

terkait

dengan

pada

siswa,

disiplin

seperti Berdoa ketika akan memulai

 Kepemimpinan sekolah dinilai sudah

dan

mengakhiri

pelajaran,

berbasis nilai, terutama nilai-nilai

Menghormati Bapak dan Ibu guru,

luhur Pancasila, agama, dan budaya

Mengikuti

setempat.

sungguh-sungguh.

Nilai-nilai

diterapkan

di

dalam

tersebut
proses

belajar

pembelajaran.
 Kepala
memiliki

pelajaran

atau

dengan

Tidak

pulang

malas

tanpa

izin

sebelum pelajaran berakhir, Berlaku

sekolah

dinilai

keterampilan

sudah

sopan dalam pergaulan antar teman,

yang

Melaksanakan program sekolahatau
OSIS,

dibutuhkan sekolah. Dalam hal ini,
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Melaksanakan

program

kebersihan, ketertiban, keindahan,

Hal

ini

didukung

oleh

adanya

kekeluargaan dan keamanan sekolah,

kompetensi guru yang mencakup

Menjaga nama baik sekolah dengan

kompetensi pedagogik, kompetensi

perilaku yang baik, Tidak terlambat

profesional, kompetensi sosial, dan

masuk sekolah, Mengenakan pakaian

kompetensi kepribadian.

ketentuan,

 Kompetensi guru terhadap isi materi

Mengerjakan pekerjaan rumah, Tidak

pelajaran dinilai sudah cukup baik.

menggunakan

Hal ini dapat dilihat dari persentase

seragam

sesuai

perhiasan

yang

berlebihan, dan Tidak merokok di

guru

sekolah.

sertifikasi.

 Seperti

yang

sudah

yang

sudah

mendapatkan

 Praktik pembelajaran dinilai sudah

disebutkan

sebelumnya, nilai-nilai dominan yang

relatif baik.

dianut dan dilaksanakan sekolah itu

dengan sebagian besar siswa yang

berkaitan

merasa

dengan

Pancasila,

nilai-nilai

pendidikan

Hal ini ditunjukkan

puas

karakter,

pembelajaran

pendidikan agama, dan nilai-nilai

dilaksanakan.

luhur setempat.

yang

praktik

selama

 Peningkatan profesionalisme

 Filosofi sekolah dinyatakan sangat
melandasi

dengan

gerak

guru

dinyatakan sudah cukup baik. Hal ini

langkah

dapat dilihat dari adanya upaya

sekolah. Di sekolah negeri, filosofi

sebagian guru dalam meningkatkan

tersebut

profesionalitasnya

mengacu

dan

ini

pada

filosofi

dengan

cara

Kemendikbud, sedangkan di sekolah

mengikuti pendidikan lanjut dan

swasta

berbagai

ditambah dengan filosofi

penegakan disiplin siswa dan filosofi

4. Kesimpulan

 Penegakan aturan sekolah bagi guru

Penelitian

maupun siswa dinilai sudah berjalan

mengenai

Manajemen

Pengembangan Mutu SMA Negeri dan

sebagaimana peraturan yang berlaku

Swasta di Kota Medan: Model Dan

di setiap sekolah.
dengan

workshop,

seminar, sertaterlibat di MGMP.

keagamaan.

Berkaitan

pelatihan,

kompetensi

Strategi

guru

menghasilkan

beberapa

sebagai

berikut.

kesimpulan

dinyatakan bahwa:

Pengembangan

 Kompetensi guru sudah bisa fokus

mutu

sekolah

perlu

berjalan seiringan dengan peningkatan

pada peserta didik dan pembelajaran.

efektivitas
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kepemimpinan

kepala

sekolah, pengembangan budaya sekolah,
dan pengembangan kompetensi guru,
yang pada gilirannya dapat bersinergi
dengan pengembangan mutu sekolah
secara keseluruhan.Beberapa indikator
yang lemah dalam setiap aspek yang
diteliti itu perlu dieksplorasi lebih lanjut,
terutama

yang

berkaitan

akuntabilitas

dan

pembiayaan

sekolah,

dengan

transparansi
dalam

upaya

membangun jaringan dan kemitraan
dengan

stakeholders,

dan

dalam

peningkatan kompetensi guru terhadap
materi pembelajaran.
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FORMULASI pH MEDIA PERTUMBUHAN MISELIUM JAMUR
TIRAM (Pleurotusostreatus) PADA BERBAGAI LIMBAH
PERKEBUNAN DAN PERTANIAN
Siti Mardiana1), Ellen Lumisar Panggabean2)
Retno Astuti Kuswardani3)

Universitas Medan Area
dianauma2301@yahoo.com
Abstrak
Media tanam jamur tiram merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan,
selain dari jenis isolate dan faktor lingkungan. Faktorlingkunganyang harus dipenuhi, antara lain,
suhu, sinar, kelembaban, dan pH media. Akan tetapi komposisi bahan limbah perkebunan dan
pertanian sangat berbeda, yang menyebabkan dekomposisi pH mengalami penurunan sehingga
perlu diberi perlakuan agar sesuai dengan persyaratan media tumbuh jamur Tiram. Oleh karena
itu perlu dilakukan formulasi media untuk kesesuaian pH media tersebut.Penelitian ini berjudul
FormulasipH Media Pertumbuhan MiseliumJamur Tiram (PleurotusOstreatus) pada Berbagai
Limbah Perkebunan dan Pertanian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuian pH
pada limbah pertanian dan perkebunan sebagai media tumbuh jamur tiramdanmendapatkan
formulasi terbaik dan tepat dalam memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan sebagai media
tumbuh jamur tiram.
Penelitian ini terdirimerupakan penelitian tahappertama dari dua tahap kegiatan penelitianyang
dilaksanakan dalam dua Tahun, Tahap pertama iniadalah proses pembuatan dan pengolahan
media tumbuh dari berbagai limbah pertanian dan perkebunan sebagai bahan tumbuh jamur tiram
dengan mengatur pH sebagai syarat tumbuh jamur agar bias memenuhi persyaratan media tumbuh
jamur tiram. Penelitian dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang.
Kata Kunci: Media pertumbuhan, pH limbah perkebunan dan pertanian, jamur tiram (Pleurotus
ostreatus)

1. Pendahuluan

ditemukan tumbuh di batang-batang kayu

1.1. Latar Belakang

lunak yang telah lapuk seperti pohon karet,

Jamur tiram mempunyai nilai ekonomi

damar, kapuk atau sengon yang tergeletak

yang tinggi dan prospektif sebagai sumber

di

pendapatan

(Sumarsih,2010).

terlindung dari cahaya matahari. Pada fase

Peningkatan hasil pertanian biasanya akan

pembentukan miselium, jamur tiram putih

diikuti

limbah

memerlukan suhu 22-28oC dan kelembapan

pertanian. Sebagai catatan, hampir 70%

60-80%. Pada fase pembentukan tubuh

hasil

materi

buah memerlukan suhu 16-22oC dan

nonproduksi dan setelah proses pengolahan

kelembapan 80-90% dengan kadar oksigen

akan menjadi limbah (Widiyastuti, 2009).

cukup dan cahaya matahari sekitar 10%

Secara alami jamur tiram putih banyak

(Parjimo dan Andoko, 2007). Sebagai

petani

dengan

pertanian

bertambahnya

merupakan
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lokasi

yang

sangat

lembab

dan

contoh, pada budidaya jamur tiram putih

dan

sebagai alternatif campuran serbuk

yang menggunakan serbuk gergaji yang

gergaji.

dikemas menjadi baglog sebagai media
pertumbuhannya.
Berdasarkan
beberapa

Berdasarkan

survei

Limbah

pertanian dan perkebunan yang semakin
hasil

pembudidaya

survey

jamur

ke

banyak lambat laun akan menimbulkan

ternyata

masalah besar bagi lingkungan disekitarnya

kesemunya mengunakan serbuk gergaji

dimana

produksi

campuran dedak dan kapur ditambah

mencapai

dengan air. Menurut Chazali dan Pratiwi

Sumatera Utara (Sianipar, dkk, 2008).

(2009), komposisi atau formula media

Pemanfaatan

tanam jamur tiram putih adalah serbuk

perkebunan selama ini kurang maksimal

gergaji 100 kg, dedak 10 kg dan kapur

hanya digunakan sebagai campuran pakan

sebagai sumber mineral 0,5 kg. Sebagai

ternak dan bahan bakar sehingga menjadi

sumber mineralnya dapat juga digunakan

sumber

abu sekam padi, dimana abu sekam padi

indonesia sendiri kususnya Sumatera Utara

mempunyai kandungan utama silika yang

merupakan propinsi yang memiliki luasan

tinggi. Silika merupakan salah satu unsur

areal perkebunan dan pertanian yang cukup

hara yang menguntungkan bagi tanaman.

luas yaitu 410.400,42 ha pertanian dan

486

limbah

ton/ha

di

limbah

pencemaran

perkebunan
perkebunan

pertanian

dan

lingkungan.

Di

Penggunan serbuk gergaji kayu

perkebunan rakyat. Sedangkan lahan yang

dalam budidaya jamur tiram yang dapat

dimanfaatkan PTPN dan PT swasta sebagai

dari dipabrik pengolahan kayu akan timbul

perkebunan 329.589,89 ha, total luasan

masalah apabila dimasa yang akan datang

lahan

serbuk

sumatera sendiri 739.990,31 ha (Sumatera

gergaji

sukar

di

dapatkan.

perkebunan

dan

pertanian

di

Berkurangnya cadangan serbuk gergaji

Dalam Angka, 2013).

lambat laun akan berdampak pada petani

dan

budidaya jamur tiram. Untuk mengatasi

banyak lignoselulosa pada serat tumbuhan

terjadinya kelangkaan serbuk gergaji di

seperti

masa yang akan datang ada beberapa

kandungan

alternatif yang dapat digunakan sebagai

campuran media tumbuh jamur tiram

media

dikarenakan banyak mengandung selulosa.

tanam

jamur

tiram

yaitu

pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit,

perkebunan

kayu

sendiri

dan
tersebut

Penelitian

Limbah pertanian
mengandung

sejenisnya,

dimana

berguna

dalam

sebelumnya

budidaya

batang jagung, tongkol jagung, limbah kulit

jamur tiram mengunakan limbah industri

durian, limbah industri perkebunan teh, dan

teh dengan penambahan dedak dalam

limbah industri tebu (ampas dan blotong)

pertumbuhan jamur tiram. Hasil penelitian
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menunjukan bahwa penambahan dedak dan

jamur

dibandingkan

tanpa

lama pelapukan memberikan pengaruh

LLKS.

Sedangkan

pengunaan

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan

sawit belum digunakan sebagai media

produksi jamur tiram putih (Pleurotus

tumbuh jamur, dimana pelepah sawit dalam

ostreatus L.) pada media limbah industri

perkebunan merupakan limbah perkebunan

teh. Perlakuan penambahan dedak sampai

yang dapat dibilang banyak dan melimpah.

30 % dalam media dihasilkan pertumbuhan

Selain pelepah sawit limbah pabrik gula

vegetatif tercepat walaupun tanpa melalui

juga belum maksimal digunakan sebagai

proses pelapukan, sedangkan berat basah

media

tubuh buah dan diameter tudung tubuh

dikomsumsi masyarakat. Sedangkan limbah

buah tertinggi dihasilkan pada perlakuan

jerami padi sendiri sudah dimanfaatkan

tanpa penambahan dedak dan 1 hari

sebagai media tumbuh jamur merang

pelapukan (Gusnimar, 2011).

(jamur kancing) dan limbah kulit durian

tumbuh

Jamur

pemakaian
pelepah

yang

dapat

Hasil penelitian Hartini (2012) yang

juga belum maksimal dimanfaatkan oleh

meneliti mengenai pemanfaatan batang

masyarakat, dimana produksi limbah kulit

jagung sebagai media tanam pada budidaya

durian juga melimpah untuk di Sumatera

jamur merang. Hasil penelitian tersebut

utara.

menunjukan bahwa perlakuan penambahan

Berdasarkan latar belakang diatas

batang jagung pada media jamur 0,68

maka

kilogram berpengaruh terhadap parameter

pertumbuhan

jamur

tiram

bobot segar badan buah paling tinggi yaitu

memanfaatkan

limbah

pertanian

76,11 g rata-rata selama lima kali panen.

memiliki potensi sebagai media tumbuh

Hasil

(2010)

jamur dengan metode pengolahan media

penambahan tongkol jagung dengan 90 %

terlebih dahulu. Namun Komposisi bahan

pada

tiram

limbah Perkebunan dan pertanian sangat

menghasilkan bobot segar badan buah

berbeda, sehingga untuk menjadi media

paling tinggi yaitu 177, 968 gram selama 3

tumbuh jamur Tiram perlu dilakukan

kali panen gram per baglog.

formulasi media untuk kesesuaian pH

penelitian

media

Ardiansyah

tanam

jamur

akan

dilakukan

penelitian
dengan
yang

Pada penelitian Endrawanto dan E.

media tersebut, dimana pH merupakan

Suwadji (2000) pengunaan tandan kosong

syarat utama dalam budidaya jamur tiram

sawit dan lumpur limbah sawit dalam

untuk dapat tumbuh. pH media tumbuh

budidaya jamur kuping, menjukkan bahwa

jamur

penggunaan

campuran

sedangkan bahan limbah yang berdeda dan

media TKS cukup baik untuk menghasilkan

pH bahan yang berbeda terlebih diwaktu

LLKS

sebagai
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tiram

berada

padakisaran

6-7,

pengomposan selama tiga hari sebelum

Serbuk Gergaji 25 %, A3 : Serbuk Gergaji

inokulasi

bibit jamur Tiram. Dengan

50 % dan A4 : Serbuk Gergaji 75%.

demikian

dalam

dilakukan

penelitian

Formulasi

Pertumbuhan

Miselium

ini

akan

Ph

Media

Jamur

Tiram

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Formulasi Media Tumbuh Jamur
Tiram (pH)

(Pleurotusostreatus)Pada Berbagai Limbah

Jamur tiram

dapat

tumbuh

di

Perkebunan Dan Pertanian.

dataran rendah sampai ketinggian sekitar

2. Metode

600 meter dari permukaan laut diatas lokasi

Penelitian dilakukan dilakukandua

yang memiliki kadar air sekitar 60% dan

Penelitian tahap pertama adalah

derajat keasaman atau pH 6–7. Jika tempat

proses pembuatan dan pengolahan media

tumbuhnya terlalu kering atau kadar airnya

tumbuh dari berbagai limbah pertanian dan

kurang dari 60%, miselium jamur ini tidak

perkebunan

dari

bisa menyerap sari makanan dengan baik

formulasi limbah sebagai bahan tumbuh

sehingga tumbuh kurus. Sebaliknya, jika

jamur

perlakuan

kadar air dilokasi tumbuhnya terlalu tinggi,

menggunakan komposisi pembuatan media

jamur ini akan terserang penyakit busuk

tumbuh

akar, (Parjimo dan Agus Andoko, 2007).

tahap.

serta

tiram.

uji

kombinasi

Semua

jamur

yang

secara

umum

digunakan, seperti kapur dan bekatul.
Komposisi

umummedia

Berdasarkan hasil penelitian yang
jamur

dilakukan pada pengamatan pH awal dari

terdiri dari 100 kg serbuk limbah pertanian

masing-masing

dan perkebunan, bekatul 10 kg (10 % berat

media tumbuh berbeda, seperti limbah

bahan) dan kapur sebagai sumber mineral

ampas tebu (P1) pH = 6; Limbah Blotong

disesuikan dengan formulasi agar pH sesuai

(P2) pH = 2; Limbah Jerami (P3) pH = 6;

dengan syarat tumbuh jamur tiram.

Limbah

Pelepah

memiliki

pH

Metode penelitian tahap pertama
dilakukan

secara

deskkriptif

pengamatan

pertumbuhan

terhadap

media

pH

limbah.

melalui
miselium

limbah

=

sebagai

Kelapa
6;

bahan

Sawit(P4)

Limbah

Batang

Jagung(P5) pH = 6 dan Limbah Teh (P6)
pH = 6.

Adapun

Secara umum limbah dilakukan

perlakuan media tumbuh yaitu factor

fermentasi dengan komposisi awalselama 3

pertama (P) terdiri dari P1 :Ampas Tebu,

hari. Komposisi atau formula media tanam

P2 : Blotong Tebu, P3 : Sekam Padi, P4 :

jamur tiram putih adalah serbuk gergaji 100

Serbuk Pelepah Sawit , P5 : Batang Jagung,
P6 : Serbuk Teh,. Faktor Kedua (A) yaitu

kg, dedak 10 kg (10%) dan kapur sebagai
sumber mineral dan meningkatkan pH 0,5

A1 : Tanpa serbuk gergaji (0%), A2 :
191

kg (0.5%) (Chazali dan Pratiwi, 2009).
Fermentasi limbah pada penelitian ini
dilakukan selama tiga hari dan terjadi
penurunan pH, oleh karena itu perlu

P6A1

5,5

6,5

7

P6A2

7

7

7

P6A3

6,5

6,5

7

P6A4

6

6,5

7

Tabel 2. Data Formulasi Media Tumbuhn

penambahan kapur untuk sebagian media

Jamur Tiram

limbah agar pH mencapai kisaran 6Bobot bahan

P0A1

15 kg

10

0,5

P0A2

15 kg

10

0,5

P0A3

15 kg

10

0,5

P0A4

15 kg

10

0,5

Selama

P1A1

15 kg

10

0,5

Permentasi Media Tumbuh Jamur

P1A2

15 kg

10

0,5

P1A3

15 kg

10

0,5

P1A4

15 kg

10

0,5

7.Adapun data perubahan pH media dari
masing-masing perlakuan terlihat pada
Tabel 1, sedangkan komposisi penambahan
kapur terlihat pada Tabel 2.
Tabel

%

Perlakuan

1.

Nilai

pH

Media

tiram
pH Media

bekatul

% Kapur

P2A1

15 kg

10

4

Hari 1

Hari 2

Hari 3

P2A2

15 kg

10

3

P0A1

7

6,5

7

P2A3

15 kg

10

2

P0A2

6,5

6,5

7

P2A4

15 kg

10

1

P0A3

6,5

6,5

7

P3A1

15 kg

10

1

P0A4

7

6,5

7

P3A2

15 kg

10

0,75

P1A1

6

6,5

7

P3A3

15 kg

10

0,5

P1A2

6,5

6,5

7,5

P3A4

15 kg

10

0,5

P1A3

6,5

7

7.5

P4A1

15 kg

10

1

P1A4

6

6,5

7.5

P4A2

15 kg

10

1

P2A1

2

5

6

P4A3

15 kg

10

1

P2A2

4

5

6,5

P4A4

15 kg

10

1

P2A3

5

6,5

6,5

P5A1

15 kg

10

0,5

P2A4

5

6,5

6,5

P5A2

15 kg

10

0,5

P3A1

6,5

5,5

6,5

P5A3

15 kg

10

0,5

P3A2

7

6

6,5

P5A4

15 kg

10

0,5

P3A3

6,5

5

6,5

P6A1

15 kg

10

0,5

P3A4

7

6,5

7

P6A2

15 kg

10

0,5

P4A1

5

6

6,5

P6A3

15 kg

10

0,5

P4A2

5

6

7

P6A4

15 kg

10

0,5

P4A3

5,5

6

7

P4A4

6

6,5

7

P5A1

7

7

7

P5A2

7

7

6,5

fomulasi media, bahwa pH pada media dari

P5A3

7

7

7

limbah blotong tebu, limbah jerami padi

P5A4

6,5

7

6,5

Perlakuan

Berdasarkan
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hasil

pengamatan

dan limbah pelepah kelapa sawit pada

metabolisme bal menunrunkan pH pada

penamabahan kapur 0.5 % masih terlalu

fermentasi bahan organik.

rendah sehingga dilakukan penambahan
kapur

untuk

menaikkan

pH

sampai

Terbukti pada penelitian ini bahan
limbah yang mengalami penurunan pH

mencapai 6-7. Penambahan kapur pada

pada

limbah blotong tebu pada perlakuan P2A1

mengandung sukrosa diantaranya Blotong

sebanyak 4 % dari berat bahan, P2A2

tebu dan pelepah kelapa sawit serta diikuti

sebanyak 3 %, P2A3 sebanyak 2 % dan

dengan

P2A4 sebayak 1%. Pada limbah jerami

Permentasi

penambahan kapur untuk P3A1sebanyak

budidaya jamur tiram untuk memudahkan

1% dari berat bahan, P3A2 sebanyak 0,75

dalam pengambilan nutrisi bagi jamur

%, P3A3 sebanyak 0,5% dan P3A4 tetap

tersebut.

yaitu

perombakan

0,5%.

Sedangkan

Pada

limbah

bahan

Limbah

kenaikan

suhu

sendiri

Hal

banyak

sebesar

dilakukan

ini

dan

yang

dikarenak
peremahan

500C.
dalam

terjadi
selulosa,

pelepah kelapa sawit kesemua kombinasi

hemiselulosa dan lignin pada bahan limbah.

dilakukan penambahan kapur sebanyak 1%

Hal ini sesuai dengan pendapat Sumarsih

dari berat bahan, pada limbah yang lain

(2010) yang mengatakan bahwa jamur

seperti teh, ampas tebu dan batang jagung

tiram menggunakan sumber karbon yang

masih mengunakan komposisi awal yaitu

berasal dari bahan organik yang diuraikan

0,5% kapur. Penambahan kapur yang

menjadi

melebihi

kemudian

standar

%,dikarenakan

sebesar

diserap

masuk

sederhana
ke

dalam

miselium jamur. Kemampuan menguraikan

limbah yang berbeda yaitu kandungan

senyawa organik ini menyebabkan jamur

sukrosa yang lebih tinggi pada bahan

dapat tumbuh pada berbagai bahan yang

limbah tersebut, sehingga saat proses

mengandung karbohidrat atau senyawa

penguraian (pengkomposan), pH menjadi

karbon organik lainnya. Sumber karbon

lebih rendah. Hal ini sesuai dengan

yang dapat diserap masuk ke dalam sel

penelitian Yuspardyanto yunus dan Elok

merupakan senyawasenyawa yang bersifat

Zubaidah (2015) menyatakan penurunan

larut seperti monosakarida atau senyawa

pH bahan organik diwaktu permentasi

sejenis gula, asam organik, asam amino dan

dikarenakan kandungan sukrosa yang tinggi

senyawa sederhana lain.

bahan

kandungan

0.5

karbon

dasar

pada

jenis

awal

senyawa

organik

tersebut

dan

Keuntungan dilakukannya proses

meningkatkan bakteri asam laktat sehingga

pelapukan media pada penelitian ini adalah

akumulasi asam yang dihasilkan melalui

untuk
organik
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menyederhakan senyawa-senyawa
yang

terdapat

dalam

media

sehingga mudah dicerna oleh jamur. Hal ini

3.2 Laju Pertumbuhan Miselium Jamur

sesuai dengan pendapat Chazali dan Pratiwi

Tiram Putih

(2009) bahwa pelapukan

berlangsung

Pengamatan

dengan baik bila terjadi kenaikan suhu

miselium

sekitar 50oC. Diperkuat oleh pendapat

pengamatan

Widiyastuti

maksimal

(2009)

bahwa

pelapukan

yang

laju

diperoleh

minggu
terlihat

pertumbuhan
sampai

kedua
pada

belum
Gambar

bertujuan untuk mengaktifkan mikroflora

1.Berdasarkan gambar yang terlihat hampir

termofolik, misalnya bakteri dan fungi yang

semua perlakuanmengalami pertumbuhan

akan merombak selulosa, hemiselulosa

miselium yanghampir sama, adapun data

serta lignin sehingga lebih mudah dicerna

pertumbuhan selama 2 minggu setelah

oleh jamur. Selama proses pelapukan akan

inokulasi dapat dilihat pada Tabel 3.

timbul

panas

yang

akan

mematikan

organisme pesaing yang merugikan bagi
pertumbuhan jamur.
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Gambar 1. Pertumbuhan miselium pada komninasi perlakuan
Tabel 3. Data Pertumbuhan Miselium

P4A2

12,30

4,88

Jamur tiram Putih

P4A3

12,73

5,05

P4A4

11,40

4,53

P5A1

4,53

1,80

P5A2

8,67

3,44

Perlakuan

Rataan

Persentasi

P0A1

9,79

3,88 P5A3

8,68

3,45

P0A2

9,79

3,88 P5A4

8,30

3,29

P0A3

9,34

3,71 P6A1

16,37

6,50

P0A4

9,95

3,95 P6A2

9,73

3,86

P1A1

10,13

4,02 P6A3

8,47

3,36

P1A2

9,87

3,92 P6A4

9,13

3,63

P1A3

9,73

3,86

P1A4

10,00

P2A1

8,13

3,97 pertumbuhan miselium pada minggu kedua
3,23 setelah inokulasi belum menunjukkan nilai

P2A2

8,67

3,44

P2A3

8,47

3,36

P2A4

3,20

1,27

P3A1

3,07

1,22

P3A2

6,73

2,67

P3A3

3,93

1,56 nilai 6,53 %,

P3A4

10,07

4,00 pelepah kelapa sawit 50% + serbuk gergaji

P4A1

10,73

4,26 50%) dengan nilai 5,03%, dan perlakuan

Berdasarkan Tabel 3. terlihat laju

laju yang maksimal, namun beberapa
perlakuan menunjukkan pertumbuhan lebih
tinggi

dari

seluruh

perlakuan,

yaitu

perlakuan P6A1 (100 limbah teh) dengan
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perlakuan P4A3 (serbuk

P4A2 (serbuk pelepah kelapa sawit 25% +

sawit lebih cepat sehingga pertumbuhan

serbuk gergaji 75%) dengan nilai 4,88 %.

miselium juga cepat. Kandungan unsur hara

Untuk perlakuan lain memiliki persentasi

yang dikandung oleh pelepah kelapa sawit

laju pertumbuhan hampir sama dengan

sebagai media tumbuh jamur tiramakan

kontrol yaitu dengan P0 (100% sebuk

analisis lebih lanjut.Pengamatan 2 minggu

gergaji).

setelah inokulasi

Pertumbuhan yang lebih baik pada
minggu ke 2 setelah inokulasi, media
limbah the dan serbuk pelepah kelapa sawit
dikarenakan bahan dasar limbah tersebut
memiliki nutisi dan unsur hara yang baik
sesuai kebutuhan fase vegetatif, sebagai
media pertumbuhan miselium jamur.Hal ini
sesuai dengan penelitian Gusnimar (2011)
bahwa penggunaan media jamur dari
limbah industri teh,

menghasilkan hasil

pertumbuhan vegetatif tercepat walaupun

(serbuk jerami padi 100%) yaitu 1,22 %,
perlakuan P3A2 (serbuk jerami padi 75%
+ serbuk Gergaji 25%) yaitu 1,27dan
perlakuan P5A1 (Serbuk Batang jagung
100%)

1,88,

menghasilkan

kondisi baglog yang banyak mengandung
air sehingga membunuh miselium jamur
Tiram putih.
4. Kesimpulan
1.

Formulasi

pH

media

dengan

penambahan kapur agar sesuai dengan
syarat tumbuh jamur yaitu pada kisaran

berat basah tubuh buah dan diameter

pH

tudung tubuh buah tertinggi dihasilkan

6-7,

untuk

limbah

blotong

diperlukan kapur yang lebih banyak

pada perlakuan tanpa penambahan dedak

yaitu 1.0 % - 4 % dari berat bahan

dan 1 hari pelapukan. Kandungan unsur

karena

hara pada limbah teh sendiri masih dalam

pH blotong yang rendah.

Kemudian penambahan kapur juga

proses analisis sesuai dengan perlakuan

diperlukan untuk limbah jerami sebesar

yang terbaik akan kebutuhan jamur tiram

0.5 % - 1.0 %, dan limbah kelapa sawit

selama pertumbuhannya

sebesar 1.0 %,

Perlakuan serbuk pelepah kelapa

sedangkan untuk

limbah lainnya sama dengan jumlah

sawit yaitu P4 yang juga menunjukkan

formula awal media yaitu 0.5 %

pertumbuhan miselium yang lebih baik,

kelapa sawit yang lebih remah sehingga

yaitu

pertumbuhan yang rendah dikarenakan

tanpa melalui proses pelapukan, sedangkan

disebabkan pada media serbuk pelepah

pada perlakuan P3A1

beratbahan.
2.

Laju pertumbuhan berdasarkan data
pengamatan, terbaik pada limbah teh,

memudahkan miselium merombak unsur

dan pelepah kelapa sawit. Sedangkan

hara yang dikandung serbuk pelepah kelapa
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terendah pada limbah jeramipadi dan
batang tebu
Daftar Pustaka
Ardiyansah,
A.
(2010). Pemanfaatan
Tongkol Jagung Sebagai Media
Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (
Pleurotus
Ostreatus).
(Undergraduate thesis, Duta Wacana
Christian
University,
2010).
Retrieved
from
http://sinta.ukdw.ac.id
Baharuddin, Muh.Taufik Arfah, dan
Syahidah. 2005. Pemanfaatan Serbuk
Kayu Jati (Tectona Grandis L.) Yang
Direndam Dalam Air Dingin Sebagai
Media Tumbuh Jamur Tiram
(Pleurotus Comunicipae). Jurnal
Perennial, 2(1) : 1-5
Chazali, S. dan P. S. Pratiwi. 2009. Usaha
Jamur Tiram Skala Rumah Tangga.
PenebarSwadaya. Jakarta
Endrawanto dan E. Suwadji. 2000. Kul Tiv
Asi Jamur Kuping (Auricularia sp.)
Dalam Media TandanKosong Kelapa
Sawit Dan Serbuk Gergaji Basil
Iradiasi. Risalah PertemtJan Ilmiah
Penelilian
dan
Pengembangan
Teknologi IsOlop dan Radias. Batam,
Jakarta.
Gusnimar, 2011. Pengaruh Penambahan
Dedak Dan Lama Pelapukan Media
Limbah Industri Teh Terhadap
Pertumbuhan Dan Produksi Jamur
Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus L.).
Skripsi Jurusan Biologi Fakultas
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Andalas. Padang
http://repository.usu.ac.id, 2012, papan
partikel dari serat alami, 15 Maret
2015.
Lidianti, V. (2012). Pemanfaatan Ampas
Tebu Sebagai Media Pertumbuhan
Jamur
Merang
(volvariella

Volvacea). (Undergraduate thesis,
Duta Wacana Christian University,
2012).
Retrieved
from
http://sinta.ukdw.ac.id
Mardiana, S., Ellen L.P. dan Yayan S.
2014.
Effektifitas Pemberian
Limbah Pertanian Kering terhadap
Pertumbuhan dan Produksi Jamur
Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus
L.).
Universitas Medan Area.
Medan.
Mattjik,A.A., M. Sumertajaya. 2006.
Perancangan
Percobaan
dengan
Aplikasi SAS dan Minitab. Bogor:
IPB Press.
Nyoman.2005. Budidaya Jamur Tiram
Mudah dengan Media Murah. http //
www. cybertokoh. Com / news /
jamur. htm. Diakses Senin, 7 Juli
2008.
Parjimo dan Agus Andoko, 2007. Budidaya
jamur, jamur kuping dan jamur
Tiram, Agro Media Pustaka. Jakarta
Sianipar, J., Leo P. Batubara Dan Andi
Tarigan. 2011. Analisis Potensi
Ekonomi Limbah Dan Hasil Ikutan
Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai
Pakan Kambing Potong. Loka
Penelitian Kambing Potong-Sungei
Putih, Galang- Sumatera Utara.
Siswono, 2003. Jamur tiram untuk
antikolesterol.
http://jamur
pangan.co.id
Sumatera Dalam Angka. 2013. Sumber
Daya Alam Propinsi Sumatera Utara.
Sumatera Utara, Medan.
Yuliani, F. 2011. Pertumbuhan Dan
Produksi Jamur Merang (Volvariella
volvaceae) Yang Ditanam Pada
Media Jerami, Blotong Dan Ampas
Tebu Dengan Berbagai Frekwensi
Penyiraman.
Staf
Pengajar
KOPERTIS WIL. VI dpk pada
Fakultas Pertanian UMK Kudus

197

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN ETNIS
TIONGHOA MENJADI NASABAH PADA BANK SYARI’AH
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG MEDAN)
Suhaila Husna Samosir1)
Yahya Siagian2)
Universitas Muslim Nusnatara (UMN) Al Washliyah
Abstrak
Umumnya Perbankan Syariah terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok Muslim. Masyarakat
Muslim seolah-olah enggan menjadi nasabah konvensional yang sifat bisnisnya menghalalkan
bunga (sistem riba). Padahal pasar etnis Tioghoa harus diperhatikan karena memiliki potensi
ekonomi yang cukup besar, juga jumlahnya yang cukup signifikan. Penelitian ini membahas
tentang faktor yang mempengaruhi ethis tionghoa menjadi nasabah bank syariah, yaitu melihat
apa sebenarnya yang menjadi faktor yang paling dominan. Untuk menjawab permasalahan ini
digunakan teknik analisis regresi berganda yang memberikan gambaran secara deskriptif dari
analisis hasil pengolahan data. Penelitian ini menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahanpermasalahan diatas. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah reputasi. Hasil penelitian
statistik akan diuji secara Uji yang akan dilakukan adalah Uji T statistik.Untuk mendukung hasil
Penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan alat statistik
program SPSS 17. for windows.
Kata Kunci : ReputasiKeputusan Etnis Tionghoa menabung di Bank SUMUT Syari’ah
1.Pendahuluan

diperlukan informasi.sampai sejauh mana

1.1 Latar Belakang

pemahaman masyarakat terhadap kinerja

Jasa perbankan merupakan salah satu

perbankan syariah.

bentuk pelayanan yang diberikan oleh suatu

Dalam upaya penciptaan efisiensi

organisasi. Sebagai salah satu bentuk jasa

operasional dan daya saing bank syariah

keuangan

terhadap

perlu diperhatikan pencapaian economies of

kepercayaan masyarakat, maka bank-bank

scale dan economies of scope dari perbankan

tersebut mendapat jaminan dari pemerintah,

syariah.Dalam kaitannya dengan hal ini

sehingga para nasabah merasa aman dan

perluasan

nyaman dalam menyimpan uangnya dibank-

memberikan perhatian pada pasar rasional

bank tersebut tanpa rasa takut.

dan masyarakat Etnis Tionghoa menemukan

yang

sangat

rentan

Perbankan syariah berkembang pesat

operasional

dengan

juga

Sebagaimana kita ketahui, hingga

perbankan

saat ini pengembangan perbankan syariah

melalui UU No. 7 Tahun 1992, yang

semata-mata masih terfokus pada pasar

kemudian dirubah dalam Undang-Undang

spiritual, yakni kelompok Muslim dan seolah

No. 10 Tahun 1998.

hanya

Untuk mengetahui minat masyarakat untuk

Muslim di mana mereka enggan untuk

bertransaksi

menjadi nasabah bank konvensional dengan

dengan

tentang

pasar

relevansinya.

terutama sejak ditetapkannya dasar-dasar
hukum

cakupan

perbankan

syariah
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diperuntukkan

bagi

masyarakat

bisnisnya yang menghalalkan sistem riba

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak

(bunga). Padahal, dalam konteks Indonesia,

(akad).

pasar masyarakat Etnis Tionghoa juga perlu

Berdasarkan teori tersebut, terbentuk

diperhatikan karena selain memiliki potensi

faktor yang mungkin dapat mempengaruhi

ekonomi yang cukup besar, juga jumlahnya

keputusan Etnis-Etnis Tionghoa bertransaksi

cukup

di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

signifikan,

bila

menilik

kondisi

demografis masyarakat Indonesia, terlihat

3. Metode

persebaran yang kurang merata, dimana

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

terdapat wilayah-wilayah yang didominasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank

masyarakat Etnis Tionghoa non Muslim dan

Sumut

dari

Indonesia,

beralamat di Jalan Letjen S. Parman Medan,

produktivitas ekonomi didominasi oleh etnis

dan waktu penelitian ditaksir sekitar 3bulan,

keturunan Etnis Tionghoa.

mulai Juni 2016 sampai dengan Agustus
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juta

masyarakat

Sistem kapitalisme yang mengakar

Syariah

Cabang

Medan

yang

2016.

pada masyarakat Etnis Tionghoa berdasarkan

3.2 Populasi dan Sampel

pada unsur pengumpulan individualisme dan

Populasi dalam penelitian ini adalah

kekayaan, bercirikan kepemilikan individu.Di

seluruh nasabah penabung Bank Sumut

samping jiwa kapitalisme, dinyatakan bahwa

Syariah Cabang Medan sampaidengan

pebisnis Etnis Tionghoa pun memiliki sikap

April2015 berjumlah 312 nasabah.

yang kurang menyukai kerjasama.
Dalam

sistem

Menurut Sanusi (2013:101) “Adapun

perbankan,

sistem

jumlah sampel dalam penelitian ini

kapitalis tersebut diterapkan pada bank

adalah

konvensional yang didasarkan pada adanya

diambil

bunga (interest), keuntungan dan kerugian

Slovin”, yaitu :

dimiliki salah satu pihak. Dalam jangka

n=

panjang,

dimana :

perbankan

konvensional

yang

mengadopsi sistem kapitalis tersebut, akan

N =jumlah populasi

segelintir orang yang memiliki kapital besar.
dengan

rumus

n = jumlah sampel

menyebabkan penumpukan kekayaan pada

Berbeda

berdasarkan

d = galat pendugaan ( tingkat galat 14%)

perbankan

konvensional, perbankan syariah menerapkan

n=

sistem bagi hasil yang berprinsip keadilan

maka dari jumlah populasi diatas adalah

dan

dalam

312, maka jumlah sampel yang akan

perbankan syariah diterapkan pula adanya

diteliti sebanyak 44 nasabah yang dipilih

sistem

kesederajatan.Selain

kerjasama

keuntungan

itu,

(musyarakah),

usaha

dibagi

artinya

(

)(

)

secara acak (sample random sampling)

menurut
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nasabah

4..Hasil dan Pembahasan

pribumi

atau

masyarakat

Hasil perhitungan dinyatakan bahwa

sepempat.

Jawaban kuesioner yang diperoleh dari 44

Daftar Pustaka

responden yaitu :

Arikunto,Suharsimi.
2010.
Prosdur
Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek. Graha Ilmu. Yogyakarta.

4.1 Hubungan antara Faktor Reputasi
dengan Keputusan Etnis Tionghoa
menjadi Nasabah pada Bank SUMUT
Syariah

Kartajaya, Hermawan dan Syakir Sula,
Muhammad.
2006.Syariah
Marketing. PT. Mizan Pustaka,
Bandung:

Reputasi Keputusan

Kotler,

Spearma
n's rho Correlati 1.000
Reputasi on
Coefficie
nt
Sig. (2.
tailed)
N
44
Keputu Correlati
**
.496
san
on
Coefficie
nt
Sig. (2.000
tailed)
N
44

**

.496

Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2003.
Manajemen Perbankan Teori
dan Aplikasi, BPFE. Yogyakarta

.000
44

Munarwan, Haikal, 2011.Resep Sukses
Bisnis Ala Orang Cina: Berguru
Kaya Pada Para Konglomerat
Cina,
Cetakan
1,
Araska,.Yogyakarta.

1.000

.

Sanusi, Anwar, 2013. Metodologi Penelitian
Bisnis, Salemba Empat, Jakarta .

44

Setyosari.2012. Metode Penelitian
Pendidikan dan Pengembangan.
Prenada Media. Jakarta.

Correlation is significant at the 0.01
5. Kesimpulan

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Bisnis.
Alfabeta.Bandung .

a. Bank merupakan sarana simpan pinjam
yang terdiri dari bank konvesional dan
bank syari’ah.
b. Tidak hanya bank konvensional saja
yang

dikenal

dimata

masyarakat,

reputasi bank syari’ah juga dikenal
dikalangan masyarakat terlebih etnis
tionghoa sehingga mereka tertarik
untuk

menjadi

nasabah

di

bank

syari’ah
c. Bahwa reputasi suatu bank sangat
mempengaruhi nasabah untuk menjadi
nasabah baik itu nasabah dari golongan
etnis

tionghoa

maupun

Philip.
2004.
Manajemen
Pemasaran, Terjemahan Hendra
Teguh, Benyamin Molan dan Rony
A. Rusli. Jilid 2. Jakarta: Index
Kelompok Gramedia,

nasabah200

POLITIK HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 110/PUU-X/2012
Agus Adhari1)
Syahminul Siregar2)
1,2)

Universitas Pembangunan Panca Budi
Abstrak

Anak merupakan warisan bangsa yang menjadi penerus generasi di masa mendatang, keberadaan
anak sebagai manusia tidak terlepas dari tindakan-tindakan yang dilarang menurut negara. Tindakan
pidana yang dilakukan oleh anak menjadi permasalahan sampai hari ini, baik cara mencegahnya
hingga upaya penanggulangannya melalui sistem peradilan pidana anak. Perkembangan sistem
peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menjadi dasar dari perubahan paradigma menghukum anak menjadi
pemberian kesempatan untuk memperbaiki (restoratif) keadaan yang ditimbulkan dari tindak pidana
yang dilakukan oleh anak tersebut. Mediasi dalam diversi yang diterapkan dalam sistem peradilan
pidana anak menjadi kekhususan sistem diversi Indonesia dibandingkan negara lain. Ketentuan ini
sesuai dengan Sila keempat yaitu permusyawaratan mufakat yang menjadi cara bangsa indonesia
mengambil keputusan. Cita hukum dalam perubahan sistem peradilan pidana anak adalah
memberikan kesempatan pada anak untuk dapat memperbaiki diri dan dengan memperbaiki keadaan
dalam suatu mediasi antar pelaku dan korban sehingga memberikan kemanfaatan diantara
keduabelah pihak. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang
membatalkan Pasal 96 tentang sanksi bagi penegak hukum yang tidak menerapkan diversi, Pasal 100
tentang sanksi bagi hakim yang tidak membebaskan terdakwa anak saat habis batas waktu
pemeriksaan dan Pasal 101 tentang sanksi bagi pejabat pengadilan yang tidak memberikan salinan
putusan pada terdakwa anak pada saat putusan diucapkan menjadikan semangat dan cita politik
hukum sistem peradilan pidana anak menjadi tidak tercapai. padahal ketentuan sanksi dalam Pasal
96, 100 dan 101 adalah semangat dari paradigma baru sistem peradilan pidana anak dalam hal
penerapan nilai sila keempat yaitu musyawarah mufakat. Dengan adaya putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, keberadaan mediasi dalam diversi sistem peradilan pidana anak menjadi
kehilangan tujuan dan hanya menjadi opsional saja dalam impelentasinya. Hal ini akan berdampak
pada tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri yang merupakan cita hukum dalam sistem peradilan
pidana anak.
Kata Kunci: Politik Hukum, Diversi, Putusan MK No 110/PUU-X/2012

1. Pendahuluan

dalam setiap masyarakat, baik masyarakat

1.1. Latar Belakang

tradisional maupun masyarakat modern.

Hukum

dibuat,

tumbuh

dan

Pelanggaran

berkembang dalam masyarakat dengan

dikenakan

tujuan

untuk

masyarakat

agar

terhadap
sanksi,

hukum

sebagaimana

akan
sifat

mengatur

kehidupan

hukum yang memaksa. Proses penjatuhan

tercipta

ketertiban,

sanksi

tersebut

dinamakan

penegakan

ketengangan, kedamain dan kesejahteraan

hukum (Law Enforcement). Penegakan

dalam masyarakat. Hukum selalu berada

Hukum
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pada

hakikatnya

adalah

perlindungan kepentingan manusia yang

Oleh sebab itu, Indonesia membagi

merupakan pedoman tentang bagaimana

dua sistem peradilan pidana khusus orang

sepatutnya manusia bertindak.

dewasa

Untuk

memberikan

dan

khusus

anak,

dan

keamanan

menggunakan dua jenis sanksi pidana

kepada setiap warga negara diperlukan

sekaligus, yaitu pidana (straf) dan tindakan

adanya tindakan aparat penegak hukum

(Matregels). sebagai bukti bahwa anak

dengan

melaksanakan

hukum

merupakan kasus khusus yang tidak dapat

terhadap

pelaku

pidana.

disamakan dengan orang dewasa.

proses
tindak

Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun

tindak pidana berada dalam satu sistem

1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya

yang

yang

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

berhubungan yang disebut dengan sitem

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris

Pidana Anak yang berlaku efektif Juli

disebut Criminal Justice System.

2014, sehingga ketentuan penyelenggaraan

terdiri

dari

subsistem

Indonesia dengan berbagai jenis

pidana anak harus merujuk pada Undang-

permasalahan hukum yang ada, yang
semuanya

begitu

membentuk

suatu

berkesinambungan

kompleks

Undang Nomor 11 Tahun 2012.

dan

Adapun batas usia anak yang dapat

mata

rantai

yang

dipidana

dan

tidak

dapat

Mahkamah

sesuai

dengan

Konstitusi

No

Putusan
1/PUU-

diputuskan, sehingga menceritakan kisah

VIII/2010 yang juga telah diadopsi dalam

tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini,

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

karena berbagai tekanan hidup, mereka

Anak adalah anak yang telah berusia 12

atau anak sering terjebak melakukan hal-

Tahun dan belum mencapai 18 Tahun.

hal yang melanggar norma hukum yang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35

hidup dalam masyarakat. Anak yang

tahun

kurang atau tidak mendapat perhatian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

secara fisik, mental maupun sosial sering

tentang Perlindungan Anak, ketentuan usia

berperilaku dan bertindak anti sosial yang

anak adalah 18 Tahun termasuk yang

merugikan

dan

masih berada dalam kandungan, sehingga

masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-

proposisi kata anak dalam disertasi ini

anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

adalah merujuk pada Undang-Undang

Dan sampai Tahun 2014, terdapat 2891

tersebut.

dirinya,

keluarga,

anak yang berstatus Anak Pidana di

2014

tentang

Perubahan

atas

Terobosan Undang-Undang Sistem

Indonesia.

Peradilan
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Pidana

Anak

adalah

diberlakukannya Diversi pada kasus-kasus

yang dikenal dengan “The Beijing Rules”.

anak, dan penerapan asas restorative

Adapun isi dari The Beijing Rules tersebut

justice yang tidak ada pada Undang-

adalah memberikan kewenangan pada

Undang Pengadilan Anak. Sehingga dapat

penegak hukum untuk mengambil tindakan

dikatakan upaya penyempurnaan sistem

kebijakan dalam menangani kasus pidana

peradilan anak telah mengalami kemajuan

anak dengan tidak memgambil jalan

yang

upaya

formal, antara lain menghentikan atau

menyelamatkan anak yang berhadapan

tidak meneruskan atau mengembalikan

dengan hukum dari jerat pidana, layaknya

anak kepada masyarakat atau melakukan

tindakan yang dilakukan pada orang

pelayanan sosial.

signifikan,

dalam

dewasa.

Pasca

disahkannya

Undang-

Kendati peraturan-peraturan yang

Undang Nomor 11 Tahun 2012, Ikatan

telah dipaparkan di atas telah memberikan

Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan

upaya perlindungan terhadap anak yang

judicial review terhadap pasal 96, 100 dan

berhadapan

namun

101 Undang-Undang Sistem Peradilan

beberapa permasalahan masih tersisa untuk

Pidana Anak dengan alasan pasal tersebut

dapat

mengintervensi

dengan

dilakukan

hukum,

perbaikan.

Adapun

indenpendensi

hakim

masalah tersebut adalah penerapan diversi

dalam bertugas. Mahkamah Konstitusi

pada

dengan

melalui Putusan Nomor 110/PUU-X/2012

hukum. Diversi merupakan penyelesaian

membatalkan Pasal 96, 100 dan 101.

kasus anak di luar persidangan. Pasal 1

Adapun bunyi pasal yang dibatalkan

angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan

adalah sebagai berikut:

Pidana

Pada Pasal 96 “Penyidik, Penuntut
Umum, dan Hakim yang dengan sengaja
tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).” Adapun
ketentuan yang di atur dalam Pasal 7 ayat
(1) tersebut adalah ” Pada
tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
perkara Anak di pengadilan negeri wajib
diupayakan Diversi”.
Jadi pasca dibatalkankannya Pasal 96

anak

yang

Anak

berhadapan

mendefinisikan

diversi

sebagai pengalihan penyelesaian perkara
Anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana. Marlina
mendefinsikan Diversi sebagai sebuah
tindakan

atau

perlakuan

untuk

mengalihkan atau menempatkan pelaku
tindak pidana anak keluar dari sistem
peradilan pidana.
Ide diversi sendiri lahir dari United

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Nations Standart Minimum Rules for The

Anak, maka penyidik, penuntut umum dan

Administration ofe Juvenile Justice atau
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hakim

yang

melakukan

dengan
upaya

sengaja
diversi

dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun”. Adapun ketentuan dalam
Pasal 62 di atas adalah “(1) Pengadilan
wajib memberikan petikan putusan pada
hari putusan diucapkan kepada Anak
atau Advokat atau pemberi bantuan
hukum
lainnya,
Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum; (2)
Pengadilan wajib memberikan salinan
putusan paling lama 5 (lima) hari sejak
putusan diucapkan kepada Anak atau
Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Penuntut Umum”.
Pembatalan pasal 101 meniadakan

tidak
tidak

mendapatkan sanksi apapun.
Kemudian
pasal
100
yang
dibatalkan berbunyi; “Hakim
yang
dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan
Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun.”Adapun isi ketentuan pasal 35 ayat
(3) adalah “Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
berakhir dan Hakim belum memberikan
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.” Kemudian Pasal 37 (3) berbunyi
“Dalam hal jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
telah berakhir dan Hakim Banding
belum memberikan putusan, Anak wajib
dikeluarkan demi hukum.” Ketentuan
Pasal 38 (3) berbunyi “Dalam hal jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim
Kasasi belum memberikan putusan,
Anak wajib dikeluarkan demi hukum”.
Konsekuensi atas batalnya Pasal

hukuman bagi pejabat pengadilan yang
tidak memberikan salinan putusan pada
hari putusan diucapkan. Masalah yang
lahir dari hal ini adalah putusan tidak
diberikan pada hari putusan diucapkan
melainkan di kemudian hari. Hal ini dapat
menimbulkan pemalsuan hukuman atau
dirubahnya sanksi, karena salinan putusan
belum dapat diterima oleh para pihak,

100 adalah, anak yang telah habis masa

termasuk anak, pengacara dan pembimbing

pemeriksaannya, namun tidak dibebaskan

kemasyarakatan.

demi hukum, dan hal ini sengaja dilakukan

Terdapat tiga hal penting yang

oleh hakim, maka hakim tersebut tidak

dihapuskan

oleh

Putusan

Mahkamah

dapat dihukum. Ada permasalahan dari

Konstitusi yang menjadi dasar berubahnya

dihapuskannya aturan tersebut, yaitu batal

arah pengaturan sistem peradilan pidana

demi hukum karena lewat waktu tidak

anak:

berlaku dalam hukum acara peradilan

1. Penegak hukum yang dengan sengaja

anak, tentu anak adalah pihak yang paling

tidak melakukan diversi pada kasus

dirugikan dalam hal ini.

anak, tidak mendapatkan

Kemudian Pasal terakhir yang
dibatalkan Mahkamah Konstitusi adalah
Pasal 101 yang berbunyi “Pejabat
pengadilan yang dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 dipidana

apapun.

hukuman

2. Dalam hal jangka waktu pemeriksaan
telah berakhir, dan hakim belum juga
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memutuskan,

anak

tidak

dapat

Setiap orang yang diajukan ke

dibebaskan demi hukum.
3. Pejabat

pengadilan

depan sidang pengadilan pidana tujuannya
yang

tidak

adalah

untuk

membuktikan

memberikan salinan putusan pada saat

perbuatan

hari

mendapatkan

dipertanggung jawabkan dan pengenaan

sanksi. Padahal jika putusan langsung

sanksi hukum pidana yang tepat kepada

diberikan

maka

orang

kepastian

hukum

diucapkan

tidak

akan
bagi

menjamin
anak

yang

dilakukan

tersebut.

dapat

Sesorang

mepertanggungjawabkan

berperkara.
Dari

yang

apakah

dapat

perbuatannya

apabila ia mempunya kesalahan sehingga
hal

terdapat

perbuatannya patut dicelakan kepada orang

hipotesa, dimana politik hukum sistem

tersebut. Seseorang dikatakan mempunyai

peradilan

kesalahan apabila:

pidana

ini,

maka

anak

mengalami

kemunduran lazimnya seperti yang diatur

1. Orang tersebut mempunyai kemampuan

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

bertanggungjawab,

1997 tentang Pengadilan anak dimana

jiwanya normal;

kewajiban diversi hanya bersifat opsional

dengan

Tujuan dari penelitian ini adalah
antara

masalah

yang

buatannya

berupa

(dolus) atau kealpaan

(culpa);
3. Tidak ada alasan pemaafan atau tidak

nyata dalam taraf implementasinya.
untuk

per

kesengajaan

amanat Undang-Undang dengan kondisi

Pendekatan

keadaan

2. Hubungan batin antara si pembuat

tanpa penekanan yang jelas.

untuk menemukan sinkronisasi

karena

ada alasan menghapus kesalahan.

memecahkan

digunakan

Roeslan Saleh menyatakan bahwa

adalah

kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat

pendekatan statutary approach dengan

tindak pidana, karena dilihat dari segi

melihat perbandingannya terhadap case

masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat

studi yang ada.

lain jika tidak ingin melakukan perbuatan

2. Metode
Jenis penelitian yang digunakan

tersebut. Dari pernyataan ini maka ada tiga

dalam adalah Library research dengan

komponen, yaitu “dapat dicela”, “dilihat

metode analisis putusan untuk memperoleh

dari segi masyarakat”, dan “dapat berbuat

hasil. Hasil penelitian dianalisis secara

lain”.

deskriftif analisis.

1. “Dapat

dicela”

mempunyai

dua

pengertian, pertama dapat dicela berarti

3. Hasil dan Pembahasan

dapat

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Anak
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dipertanggungjawabkan dalam

hukum pidana. Dalam hal ini diberi

dipertimbangkan bahwa memang pada

makna dalam hubungannya dengan

tempatnya meminta pertanggungjawaban

fungsi preventif hukum pidana. Kata

atas tindak pidana yang dilakukannya.

dapat di sini menandakan bahwa celaan

Alf

Ross

menyatakan

bahwa

apat hilang jika pembuat mempunyai

pertanggungjawaban tidak hanya berarti

alasan penghapusan kesalahan. Kedua,

rightfully sentenced, tetapi juga rightfully

dapat dicela pula diartikan sebagai

accused.

dapat dijatuhi pidana. Hakim dapat saja

pertama-tama merupakan keadaan yang

menjatuhkan

hakim

ada pada diri pembuat ketika melakukan

seseorang

tindak pidana,juga berarti menghubungkan

tindakan,

atau

dapat saja menyatakan

Pertanggungjawaban

pidana

terbukti

melakukan

tindak

pidana

antara keadaan pembuat dengan perbuatan

dengan

kesalahan,

tetapi

tidak

dan sanksi juga sepatutnya dijatuhkan.

menjatuhkan pidana terhadapnya;
2. “Dilihat
merupakan
normatif

dari

segi

masyarakat”

dalam hukum pidana disebut sebagai

penilaian

subjek tindak pidana. Menurut Muladi dan

penegasan
terhadap

Seseorang yang mempertanggungjawabkan

kesalahan.

Pada

Barda Nawawi Arief pengertian subjek

subjek manusia, ada tidaknya kesalahan

tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa

tidaklah ditentukan bagaimana dalam

yang

keadaan senyatanya batin terdakwa,

pembuat)

tetapi tergantung pada bagaimanakan

dipertanggungjawabkan. Pada umumnya

penilaian hukum mengenai keadaan

yang dapat dipertanggungjawabkan adalah

batin itu, apakah dinilai ada ataukah

si

tidak ada kesalahan;

demikian.1

bagi

pembuat

dan

pembuat,

3. “Dapat berbuat lain” berarti selalu
terbuka

melakukan

tindak
siapa

namun

pidana
yang

tidaklah

(si
dapat

selalu

Beranjak dari uraian pertanggung-

untuk

jawaban pidana di atas, maka menjadikan

menghindari terjadinya tindak pidana.

timbul

Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat

terhadap anak yang melakukan tindak

berbuat lain, selain melakukan tindak

pidana

pidana , menyebabkan dapat dilepaskan

sehingga

dari keadaan kesalahan.

jawabkan atas perbuatannya. Apakah anak

Mempertanggung

jawabkan

mesti

seseorang dalam hukum pidana bukan

orang

itu,

dapat
dia

pertanyaan,

mempunyai
harus

apakah

kesalahan

mempertanggung-

bertanggung-jawab

atas

berbuatannya, dan apabila bertanggung

hanya berarti sah menjatuhkan pidana
terhadap

beberapa

namun
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jawab

patut

maka

sanksi

dipertanggung-jawabkan,

pengenaan

penderitaan

apa

merupakan

pernyataan

yang

sepatutnya

dikenakan.

tindakan-tindakan

Pertanyaan ini perlu dilontarkan,

pernyataan

tetapi

tidak

pencelaan;

yang

(2)

merupakan

pencelaan

tetapi

bahwa tujuan peradilan anak menekankan

dimaksudkan

pada tujuan kesejahteraan anak. apabila

penderitaan; (3) tindakan-tindakan yang di

anak tetap dipertanggungjawabkan atas

samping

perbuatannya,
dijatuhkan

maka
haruslah

untuk

tidak

tidak

mengenakan

dimaksudkan

sanksi

yang

mengenakan

penderitaan,

beraspek

pada

merupakan

pernyataan

untuk

juga

tidak

pencelaan.

kesejahteraan anak. Dengan demikian,

Perbedaan punishment dan treatment tidak

pembicaraan tentang pertanggungjawaban

didasarkan

anak, tidaklah melepaskan pembicaraan

penderitaan, tetapi harus didasarkan pada

sanksi-sanksi

ada tidaknya unsur pencelaan.

mengandung

penekanan

pada aspek kesejahteraan anak. Dengan

pada

Sudarto

ada

tidaknya

melakukan

unsur

pembedaan

kata lain, sanksi yang dijatuhkan pada anak

antara pidana dan tindakan adalah sebagai

memperhatikan

pemidanaan di

berikut:

paedagogi menjadi unsur

“pidana

mana unsur

tujuan

utama.

adalah

(pengimbalan)
Pada sistem hukum pidana sanksi

pembalasan

terhadap

kesalahan

si

pembuat, sedang tindakan adalah untuk

hukum pidana secara garis besar jenis

perlindungan

sanksi

pidana

pembinaan atau perawatan si pembuat.

(punishment) dan tindakan (treatmenrt).

Jadi secara dogmatis, pidana itu untuk

Pengertian

tindakan

orang yang normal jiwanya, untuk orang

dikemukakan oleh para sarjana sebagai

yang mampu bertanggungjawab sebab

berikut. Alf Ross mengemukakan, bahwa

orang

“concept of punishment” bertolak dari

bertanggungjawab

adanya dua syarat atau tujuan yaitu: (1)

kesalahan

dan

pidana

mempunyai

kesalahan

hukum

pidana

pidana

ditujukan

penderitaan

adalah

dan

pada

terhadap

pengenaan

orang

yang

pernyataan

pencelaan

yang

terhadap

Di
Hoefnagels

dipandang sebagai punishment bila: (1)

berikut:

yang

tidak

mampu

tidak
orang

untuk

mempunyai
yang

tidak

tidak

mungkin

dikenakan tindakan”.

perbuatan si pelaku. Sesuatu tidaklah

tindakan-tindakan

dan

dipidana. Terhadap orang itu dapat

bersangkutan. (2) pidana itu merupakan
suatu

masyarakat

bertujuan
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lain

pihak

Hulsman

mengemukakan

dan

sebagai

“hakikat pidana adalah menyerukan untuk

satu

tertib (tot de orde reopen); pidana pada

dikombinasikan, yaitu:

hakikatnya mempunyai dua tujuan yakni

1. Care, guidance and supervision orders

untuk

mempengaruhi

tingkah

laku

sama

lain

mungkin

dapat

(perintah pengasuhan, pembimbingan

(gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian

dan pengawasan);

konflik (conflicttoplossing). Penyelesaian

2. Probation;

konflik ini dapat terdiri dari perbaikan

3. Community service orders (perintah

kerugian yang dialami atau perbaikan
hubungan

baik

yang

dirusak

pelayanan masyarakat);

atau

4. Financial Penalties, compensation and

pengembalian kepercayaan antar sesama

restitution

manusia.”

kompenjsasi,,,, dan restitusi);

Hoefnagels
“pemberian
proses

sanksi

menyatakan:
merupakan

pembangkitan

(sanksi

5. Intermediate

treatment

suatu

treatnment

orders

semangat

pembinaan

langsung

(encouragment) dan pencelaan (censure)

finansial,

and

other

(perintah

untuk

atau

tindakan

pembinaan lain);

untuk tujuan agar seseorang berorientasi

6. Orders

to

participate

counseling

norma

(perintah untuk berperan serta dalam

undang-undang

yang

berlaku.”

kelompok

Ketentuan sanksi pidana (pidana

similar

group

atau menyesuaikan diri dengan suatu
atau

and

in

konseling

activitiies

dan

tindakan

serupa);

dan tindakan) bagi anak tertuang dalam

7. Orders concerning faster care, living

SMRJJ (Diadopsi melalui Resolusi Majelis

communities

Umum PBB 40/33) dan The Tokyo Rule

settings

tentang United Nations Standard Minimum

masyarakat, hidup di tengah masyarakat

Rules

tindakan pendidikan lain);

for

(Diadopsi

Non-custodial
melalui

Measures

Resolusi

Majeliss

(perintah

educational

pembimbingan

yang lain).

1990). Ketentuan sanksi pidana dalam

Sedangkan sanksi terhadap anak

SMRJJ, terdapat dalam Rule 18 tentang

berdasarkan

“Berbagai

Minimum

penempatan

other

8. Other relevant orders (perintah relevan

Umum PBB 45/110 tanggal 14 Desember

tindakan

or

anak

United
Rules

Nations
for

Standard

Non-custodial

(Various disposition measures)”. Di dalam

Measures (The Tokyo Rule), diatur dalam

Rule

Rule 8 tentang Sentencing desposition.

18

ditegaskan

berbagai

bentuk

tindakan penempatan tersebut, di mana

Rule

8.1

pengadilan
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mengatur
berwenang

bahwa

pejabat

di

dalam

menetapkan sanksi Non-custodial yang

10.

Penahanan rumah (house arrest);

beragam dengan mempertimbangan (a)

11.

Pembinaan non-lembaga lain (any

kebutuhan

pembinaan

pelaku;

(b)

other

perlindungan masyarakat dan kepentingan

mode

of

non-institutional

treatment);

korban, sedangkan Rule 8.2 mengatur

12.

Dan

kombinasi

dari

tindakan-

tentang pejabat pembinaan dapat saja

tindakan di atas (some combination of

menetapkan berbagai jenis sanksi yang

the measures listed above).

berupa:

3.2 Hambatan Penerapan Mediasi Pada

1. Sanksi verbal yang berupa pemberian

Diversi Sistem Peradilan Anak

nasihat

baik

(admonition),

keras/pencercaan

teguran

(reprimand)

3.2.1 Budaya Menghukum

dan

Budaya (kultur) yang dianut dan

peringatan keras (warning);
2. Pembebasan/pelepasan

telah
bersyarat

yang

tidak

adalah penerapan hukuman. Kultur ini

3. Pidana yang berhubungan dengan status

terus dilakukan dan seakan menjadi hal

(status penaltiesi);
ekonomi

bagian

terpisahkan dari penerapan suatu hukum

(conditional discharge);

4. Sanksi

menjadi

yang tepat untuk dilakukan. Pada setiap
dan pidana

yang

pemidanaan, maka yang kebijakan yang

bersifat uang seperi denda dan denda

paling diutamakan adalah penghukuman

harian

terhadap

(economic

sanction

and

suatu

perbuatan,

sehingga

monetery penalties, such as fine and

diharapkan mendapatkan efek jera atas

dayfines);

suatu tindakan yang dilakukan.

5. Perampasan (confiscation) dan perintah
pengambilalihan

Konsep

(expropriation

ini

sebenarnya

telah

diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3

orders);

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

6. Pembayaran ganti rugi korban atau

yang menganut asas retributive justice.

perintah kompensasi lain (restitution to

Dengan kata lain sistem peradilan pidana

the victim or a compensation order);

yang bersifat retributif yang menggunakan
pendekatan

7. Pidana bersyarat/tertunda (suspendedd

“Medical

Model”

hanya

and deferred sentence), pengawasan

menekankan 3 (tiga) kebutuhan sistem

(probation and judicial supervision);

yaitu:

8. Perintah kerja sosial (community service

terhadap

order);
9. Pengiriman

pertama,
pelaku,

menjatuhkan
kedua,

sanksi

membantu

rehabilitasi pelaku dan ketiga, memperkuat
pada

pusat

kehadiran

keamanan dan keselamatan masyarakat

(referral to an attendance center);

dan
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tidak

memperhatikan

kebutuhan

keempat

yaitu

kebutuhan

untuk

Praktik dan program Restorative

memperbaiki dan memulihkan kerugian

Justice tercermin pada tujuannya yang

korban tindak pidana dan masyarakat

menyikapi tindak pidana dengan :

semaksimal mungkin. Oleh karena itulah

1. Identifying and taking steps to repair

Undang-Undang tersebut dirubah dengan

harm (mengidentifikasi dan mengambil

menggantinya dengan UU Nomor 11

langkah-langkah untuk memperbaiki

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana

Anak

yang

menganut

kerugian / kerusakan);

asas

2. Involving

restorative justice. Namun karena telalu

(melibatkan

lamanya implementasi Undang-Undang

restoratif

falsafah

tradisional

merupakan

dan

“inclusiveness”,
reparasi

yang

terhadap

ini tercermin dalam KUHP Indonesia yang
masih menganut teori absolut. Hal ini

akibat

terlihat dari rumusan Pasal-Pasal KUHP

kejahatan, di samping berusaha mendorong
pelaku

untuk

perbuatannya,

bertanggungjawab
melalui

yang selalu diawali dengan kata-kata:

atas

“Barang

pemberian

mengidentifikasi

masyarakat,
dan

tertentu

dengan

mencari

permasalahan

suatu
berupa

bahwa

hal

siapa

ini
yang

(tanpa

harus

memperhatikan

kondisi subyektif pelaku saat berbuat). Ini

memperhatikan

adalah ciri khas aliran pemikiran hukum

kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan,
dan

melakukan”,

berbuat tindak pidana akan dikenai pidana

langsung oleh kejahatan yaitu korban,
dan

siapa

menunjukkan arti

kesempatan para pihak yang terdampak

pelaku

mengenai

besar masih menganut asas retributif, hal

pada

kerugian

ini

Kebijakan pemidanaan sebagian

dan

berfokus

selama

dalam menanggapi kejahatan).

nilai-nilai

penyembuhan

traditional

hubungan masyarakat dan pemerintah

tanggungjawab, keterbukaan, kepecayaan,
harapan,

the

crime (mengubah sesuatu yang bersifat

suatu pendekatan terhadap keadilan atas
dasar

yang

their government in responding to

keadilan

restoratif.
Keadilan

pihak

relationship between communities and

tersebut. Oleh karena itu, perlu penegakan
mengadopsi

semua

3. Transforming

menggantikan kultur hukum retributive

yang

stakeholders,

berkepentingan) dan;

Pengadilan anak, sehingga belum mampu

hukum

all

pidana klasik yang sangat menekankan

pemecahan

aspek perbuatan daripada pelakunya.

penyembuhan,

Model pemidanaan ini menjadikan

reparasi, dan reintegrasi serta mencegah

perilaku

kerugian selanjutnya.
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penegak

hukum

hanya

berorientasi

pada

hukuman,

sehingga

Dalam proses diversi, setidaknya

konsep diversi hanya dijadikan suatu

terdiri dari 3 faktor, yaitu Negosiasi,

pilihan, tanpa memandang pentingnya

Komunikasi dan Tempat. Dan tiga hal ini

keberhasilan dari penerapannya.

menjadi suatu faktor yang mempengaruhi

Sejak Undang-Undang Nomor 11

keberhasilan suatu diversi.

Tahun 2012 ditetapkan pada Tahun 2012

Secara

umum

komunikasi

dan berlaku efektif pada Agustus 2014,

antarmanusia

pelatihan-pelatihan

komunikasi antar individu dengan berbagai

terhadap

penerapan

dipahami

diversi pada kepolisian, kejaksaan dan

latar

hakim sangat terbatas. Dan jikapun ada,

komunikasi

hakim adalah pihak yang paling sering

komunikasi yang terjadi di antara orang

mendapatkan pelatihan penerapan diversi

yang

ini, padahal pilar utama dari keberhasilan

berhubungan.

upaya diversi ini ada pada kepolisian,

untuk

selain karena jumlah personelnya banyak

mampu

dan pos-pos polisi ada disetiap kecamatan,

sehingga terdapat suatu kesamaan ide.

untuk itu peran kepolisian dalam upaya

kepentingan.

sebagai

Menurut

Devito,

manusia

adalah

antar

terlibat

dengan

berbagai

Komunikasi

menyampaikan
mempengaruhi

Negosiasi

cara

digunakan

pendapat

dan

orang

lain,

memainkan

bagian

merubah arah berfikir retributif sangat

penting dalam proses diversi. Inti dari

diharapkan.

negosiasi adalah mencapai kesepakatan

Meskipun

Peraturan

Presiden

dengan lawan negosiasi, sehingga anda

Nomor 175/2014 terkait pendidikan dan

mencapai tujuan.

pelatihan terpadu bagi penegak hukum dan

Kondisi lingkungan (tempat) sangat

pihak terkait mengenai sistem peradilan

berpengaruh

pidana

penerapan

anak

telah

diterbitkan

oleh

terhadap
diversi,

keberhasilan

sehingga

tujuan

pemerintah guna memberikan pelatihan

penerapan diversi pada peradilan anak

pada penegak hukum yang terlibat dalam

dapat mencapai titik terang. Selama ini,

sistem peradilan pidana anak, namun

diversi memang telah diterapkan, namun

kuantitas pelatihan masih sangat minim

tingkat keberhasilan diversi sangat minim.

dilakukan, apalagi dari total 7 Peraturan

Selain faktor budaya menghukum, kondisi

Pemerintah yang menjadi pendukung UU

lingkungan juga berpengaruh terhadap

Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya 1

kualitas dari penerapan diversi tersebut.

Peraturan Pemerintah yang telah selesai.

Lingkungan yang baik dapat menjadi

1. Komunikasi dan Lingkungan yang

faktor keberhasialn dari komunikasi yang
dibangun.

Tidak Mendukung
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Telah

dipaparkan

pada

bab

sebab itu perlu sebenarnya memperbaiki

sebelumnya, terkait faktor-faktor penyebab

kelemahan

kenakalan

satunya

diversi ini, akan menjadi suatu proses yang

merupakan faktor lingkungan. Lingkungan

baku dalam suatu sistemperadilan pidana

dalam hal ini adalah lingkungan tempat

anak.

pada

anak,

salah

dilakukannya diversi. Diversi merupakan

sebagai

fasilitator,

implementasi

konsep

2. Hapusnya Ketentuan Sanksi

komunikasi yang coba dibangun oleh
penyidik

dari

Dari pasal-pasal yang dihapuskan

antara

di atas, sekilas terlihat seperti memberikan

keluarga korban dan keluarga pelaku dan

kebebasan bagi hakim dalam menjalankan

didampingi pembimbing kemasyarakatan

fungsinya peradilan. Namun bila dilihat

dan petugas anak.

secara

cermat

terdapat

penghilangan

Jika para pihak yang terlibat dalam

semangat pelaksanaan Diversi, bahkan

proses diversi ini tidak cakap komunikasi,

jaminan bagi anak yang harus dibebaskan

maka proses diversi akan sia-sia, telebih

jika memang dalam waktu tertentu tidak

lagi jika penyidik yang sebagai fasilitator

diselesaikan kasusnya.

tidak mampu membangun komunikasi

Beberapa pasal dalam ketentuan

yang baik, maka keberhasilan diversi dapat

pidana

dipastikan tidak tercapai.

Konstitusi dapat menurunkan semangat

Peraturan yang ada saat ini baru

yang

penerapan

dihapuskan

Diversi

Mahkamah

dalam

lingkup

sepintas berbicara mengenai penerapan

penyelenggaraan sistem peradilan pidana

diversi pada sistem peradilan pidana anak,

bagi anak, sehingga perlu mekanisme baru

belum menuju bagaimana substansi dari

yang

harus

dilakukan

dalam

bentuk

penerapan diversi dalam upaya menjamin,

semangat

bahwa suatu diversi berhasil dilakukan.

Diversi dalam proses peradilan pidana

Faktor ini yang menjadi penyebab

penerapan

dan

pelaksanaan

anak.

lemahnya implementasi diversi secara

Secara kajian normatif, tedapat

holistik pada sistem peradilan pidana anak.

masalah

Jika orientasi penerapan diversi hanya

diversi pada taraf pelaksanaan baik pada

sebatas dilaksanakan atau tidak, maka

penyidikan, penuntutan hingga pengadilan.

tidak

yang

Masalah yang timbul adalah lemahnua

langsung

penekanan pada pentingnya keberhasilan

diproses secara formal layaknya UU

mediasi yang dilakukan pada setiap proses

Pengadilan Anak yang tidak mengenal asas

diversi. Diversi oleh penegak hukum dapat

ada

berkonflik

ubahnya

jika

dengan

hukum

anak

restoratif dalam pemidanaannya. Oleh
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implementasi

mediasi

dalam

diartikan

sebagai

pengalihan

semata,

terjadi perubahan paradigma dari semula

bukan pengalihan secara menyeluruh untuk

menekankan

menjamin tercapainya tujuan mediasi itu

kekhususan dalam Undang-Undang Sistem

sendiri.

adalah

Peradilan Pidana Anak menjadi kembali

melihat bagaimana penerapan mediasi

pada Undang-Undang Pengadilan Anak

diversi

yang lama.

Penelitian

pada

selanjutnya

tingkat

penyidikan

di

diversi

mediasi

sebagai

kepolisian kota Binjai Sumatera Utara
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PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN RECIPROCAL
TEACHING DAN GAYA BELAJAR VISUAL TERHADAP
HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SISWA MTs. LAB. IKIP UMN
AL WASHLIYAH MEDAN
Alkausar Saragih
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
alsaragih@gmail.com

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran reciprocal
teaching dan gaya belajar visual terhadap hasil belajar pendidikan agama islam. penelitian ini
menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2 x 3 dan dilakukan pada siswa MTS.
Lab. IKIP UMN Al Washliyah Medan dengan sampel sebanyak 52 orang. Penelitian ini
dilaksanakan dengan metode eksperimen semu (quasy experimental reasearch method). Metode ini
digunakan karena penelitian dilakukan di dalam kelas yang sudah tersedia bagaimana adanya
tanpa ada manipulasi situasi kelas maupun jadwal pelajaran dengan memberi perlakuan. Hasil
penelitian ini adalah: (1) hasil belajar siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran reciprocal
teaching pada kelas eksperimen lebih tinggi dengan siswa yang mengikuti pembelajaran
konvensional di kelas control, (2) Hasil belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual pada kelas
eksperimen dengan siswa yang memiliki gaya belajar visual pada kelompok control, (3) Interaksi
antara pendekatan pembelajaran dan gaya belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Yakni siswa
yang memiliki gaya belajar visual, lebih tinggi hasil belajarnya apabila diajar dengan
menggunakan pendekatan pembelajaran reciprocal reaching.
Kata Kunci : pendekatan pembelajaran, gaya belajar visual, hasil belajar, pendidikan Agama
Islam

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

informal di sekolah, dan diluar sekolah.
Agama sebagai dasar pijakan umat

Pendidikan adalah usaha sadar yang

manusia memiliki peran yang sangat

dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan

besar dalam proses kehidupan manusia.

pemerintah, melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran,

dan

latihan,

Agama

yang

sepanjang

hayat,

Tuhan

untuk

peranan

dalam

akan

datang

dalam

hidup

Pendidikan

agama

merupakan suatu sistem pendidikan yang

berbagai

mencakup seluruh aspek kehidupan yang

lingkungan hidup secara tepat di masa
yang

pola

maupun berinteraksi dengan

sesamanya.

mempersiapkan peserta didik agar dapat
memainkan

mengatur

manusia baik dalam hubungannya dengan

berlangsung di sekolah dan di luar
sekolah

telah

dibutuhkan oleh umat manusia dalam

bentuk

rangka meningkatkan penghayatan dan

pendidikan formal, non formal, dan

pengalaman agama dalam kehidupan
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bermasyarakat, beragama, berbangsa dan

menunjukkan

bernegara.

dalam

siswa

kurang

mengajukan

antusias

pertanyaan,

Pembelajaran dapat diartikan sebagai

menyampaikan ide ataupun menanggapi

proses kerjasama-antara guru dan siswa

pendapat yang disampaikan guru serta

dalam memanfaatkan segala potensi dan

temannya, kurangnya kemandirian siswa

sumber yang ada. Baik potensi yang

dalam belajar sebab siswa lebih banyak

bersumber dari dalam diri siswa itu

mendengarkan informasi dari guru dan

sendiri,

tidak berusaha mencari sendiri informasi

seperti

kemampuan

minat,

dasar

bakat

yang

dan

dimiliki.

yang ada di dalam buku.

Termasuk gaya belajar maupun potensi

Untuk

mengatasi

permasalahan-

yang ada diluar diri siswa. Seperti

permasalahan tersebut, maka guru harus

lingkungan, sarana, dan sumber belajar

bijaksana

sebagai upaya untuk mencapai tujuan

pengajaran yang dapat meningkatkan

belajar tertentu.

aktifitas siswa agar siswa lebih aktif,

Guru

sebaiknya

memiliki

efektif

dalam

dan

menentukan

mandiri

dalam

model

belajar,

kemampuan dalam memilih metode atau

menciptakan kondisi kelas dengan model

strategi

pengajaran

pembelajaran

Ketidaktepatan

yang

dalam

tepat.

penggunaan

yang

menyenangkan

berbeda

agar

belajar

menimbulkan

siswa

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

yang

Salah satu model pengajaran yang dapat

dalam

menerima

bagi

materi

berlangsung

disampaikan sehingga materi kurang

digunakan

dapat dipahami yang akan mengakibatkan

tersebut adalah pengajaran terbalik.

siswa menjadi apatis.

Pengajaran

Hal ini dikarenakan selama ini guru
menyampaikan

materi

untuk

dapat

kegiatan

metode atau strategi pembelajaran akan
kejenuhan

mengajar

proses

dan

mengatasi

terbalik

masalah

dirancang

sebagai aktivitas pengajaran kelompok

menggunakan

kecil yang didalamnya siswa bekerjasama

metode ceramah dalam proses belajar

untuk saling membantu dan mendukung

mengajar yang masih terpusat pada guru.

usaha

Model pembelajaran seperti ini tidak

reciprocal teaching ini sangat perlu

memberikan waktu yang cukup kepada

diterapkan dalam proses pembelajaran,

siswa untuk merefleksi materi-materi

karena dapat memberikan kesempatan

yang telah dipresentasikan oleh guru.

dan keleluasaan kepada siswa untuk

Selain itu kendala yang dihadapi dalam

menggunakan

proses belajar mengajar di kelas yang

kritisnya
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satusama

lain.

kemampuan

secara

mandiri

Pengajaran

berfikir
maupun

bersama-sama dan dapat meningkatkan
prestasi

belajar

siswa,

serta

3. Apakah

dalam

terdapat

interaksi

antara

strategi pembelajaran dan gaya belajar

penerapannya pengajaran terbalik ini

terhadap

lebih mengutamakan partisipasi siswa

agama islam siswa MTs. Lab. IKIP

dalam

UMN Al Washliyah Medan.

pembelajaran

dimana

siswa

dituntut untuk kembali hasil wacana yang

hasil

belajar

pendidikan

1.3 TujuanPenelitian

telah dibaca kepada teman-temannya,

Tujuan dilaksanakannya penelitian

baik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan

ini adalah sebagai berikut:

atau prediksi dari wacana yang telah

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang

dibaca siswa.

perbedaan

Berdasarkan uraian di atas, dan untuk
melihat

pengaruh

reciprocal

pendekatan

belajar

tersebut,

maka

jika

diterapkan

perlu

belajar PAI siswa yang memiliki gaya
belajar

pengaruh

eksperimen dan kontrol?

“Pengaruh

dengan

pendekatan

dalam

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil

dilakukan penelitian untuk menganalisis
keduanya

strategi

pembelajaran.

pembelajaran dan gaya belajar terhadap
hasil

pengaruh

judul

visual

pada

kelompok

pembelajaran

3. Untuk mengetahui interaksi antara

reciprocal teaching dan gaya belajar

strategi pembelajaran dan gaya belajar

visual terhadap hasil belajar PAI siswa

terhadap

MTs. Lab. IKIP Al Washliyah Medan”.

agama islam siswa MTs. Lab. IKIP

1.2 Rumusan Masalah

UMN Al Washliyah Medan.

Berdasarkan latar belakang di atas,

kuantitatif
perbedaan

pendidikan

Penelitian ini adalah jenis penelitian

adalah:
terdapat

belajar

2. Metode

maka rumusan dalam penelitian ini

1. Apakah

hasil

hasil

filosofis,

eksperimen
penelitian

semu,

kuantitatif

secara
harus

belajar siswa materi PAI antara siswa

didekati dengan pendekatan kuantitatif.

yang

pendekatan

Dengan demikian pola pikir yang dipakai

pembelajaran reciprocal teaching dan

adalah dengan memakai metode deduktif.

siswa yang mengikuti pembelajaran

Artinya, pola yang bersifat umum dan

ekspositori?

global dipakai untuk berfikir lokal dan

2. Apakah

mengikuti

terdapat

hasil

khusus. Kemudian baru diberlakukan

belajar PAI siswa yang memiliki gaya

kembali kepada yang bersifat global dan

belajar

umum itu. Penelitian ini dilaksanakan

visual

perbedaan

pada

kelompok

eksperimen dan kontrol?

dengan metode eksperimen semu (quasy
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experimental reasearch method). Metode

teaching yang dikelompokkan atas gaya

ini digunakan karena penelitian dilakukan

belajar

di dalam kelas yang sudah tersedia

menginformasikan

bagaimana adanya tanpa ada manipulasi

standard deviasi, skor maksimum dan

situasi kelas maupun jadwal pelajaran

skor minimum dilengkapi juga dengan

dengan memberi perlakuan.

tabel distribusi frekuensinya dan grafik

Rancangan desain penelitian ini adalah

visual.

histogram.

Deskripsi
rata-rata

Berikut

data
(mean),

merupakan

hasil

desain eksperimental dengan factorial 2 x

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas

3 sebagai variabel bebas pertama yaitu

kontrol

strategi pendekatan reciprocal teaching.
Dalam

penelitian

ini

terdapat

tiga

variabel penelitian yaitu satu variabel
terikat dan dua variabel bebas. Sebagai
variabel terikat adalah hasil belajar dan
dua variabel lainnya adalah variabel
bebas

yaitu

pendekatan

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-

reciprocal

rata hasil belajar siswa kelas eksperimen

teaching (A) dan gaya belajar visual (B).

sebesar 65,30, nilai maksimum sebesar

Variabel bebas dimaksud di atas adalah
variabel

perlakuan

moderator.

dan

Variabel

90 dan nilai minimum sebesar 40, standar

variabel

perlakuan

deviasi

di

pembelajaran

eksperimen

ekspositori

(A2)

dengan

N

kontrol sebesar 56,20, nilai maksimum

pembelajaran reciprocal teaching (A1)
kelompok

13.265

sebanyak 40. Rata-rata hasil belajar kelas

bedakan menjadi dua, yaitu pendekatan

untuk

sebesar

sebesar 80, nilai minimum sebesar 35,

dan

standar deviasi sebesar 11,852 dengan N

untuk

sebanyak 52 orang.

kelompok kontrol. Sedangkan variabel
moderator yaitu gaya belajar visual
peserta didik. Adapun disain factorial 2 x
3 adalah sebagai berikut :
3.

Hasil dan Pembahasan
Deskripsi data yang disajikan dalam

penelitian terdiri dari skor hasil belajar
Berdasarkan data pada tabel di atas

siswa dalam materi kaifiyat sholat wajib
dan

jenazah.

pendekatan

yang

dengan

dapat dijabarkan bahwa dengan mean

reciprocal

63,00 berada pada kelas interval 63-71,

diajar

pembelajaran
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ini berarti ada sebesar 33,33% responden

bahwa

penggunaan

pada skor rata-rata kelas, 32,34% di

pembelajaran

bawah skor rata-rata kelas dan 33,33% di

dapat

atas skor rata-rata kelas.

dibanding

pendekatan

reciprocal

meningkatkan

teaching

hasil

dengan

belajar
metode

konvensional.
2. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar
visual yang diajar dengan pendekatan
pembelajaran

reciprocal

teaching

lebih tinggi dari pada siswa yang
diajar dengan strategi ekspositori.
Berdasarkan data pada tabel di atas

3. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar

dapat dijabarkan bahwa dengan mean

visual pada kelas eksperimen terdapat

54,14 berada pada kelas interval 56-63,

perbedaan yang signifikan dengan

ini berarti ada sebesar 71,43% responden

siswa yang memiliki gaya belajar

pada skor rata-rata kelas, dan 28,42% di

visual pada kelompok kontrol. Dengan

dibawah skor rata-rata kelas.

demikian dapat disimpulkan bahwa

4.

hipotesis penelitian yang menyatakan

Kesimpulan

ada perbedaan hasil belajar yang

Berdasarkan hasil analisa data statistik

memiliki gaya belajar visual pada

yang dilakukan pada penelitian ini yang

kelompok eksperimen dan kontrol

berkaitan dengan pengaruh pendekatan

diterima.

pembelajaran reciprocal teaching dan

4. Ada

gaya belajar visual terhadap hasil belajar

pembelajaran dan gaya belajar siswa

pendidikan agama islam siswa MTs. Lab.

dengan hasil belajar siswa pada materi

IKIP Al Washliyah Medan” Dari hasil

kaifiyat sholat wajib dan jenazah di

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil

sekolah. Yakni siswa yang memiliki

penelitian terbukti bahwa:

gaya belajar visual, lebih tinggi hasil

1. Secara keseluruhan hasil belajar siswa
yang

mengikuti

interaksi antara pendekatan

belajarnya

pendekatan

apabila

menggunakan

pembelajaran reciprocal teaching pada

diajar

dengan

pendekatan

pembelajaran reciprocal teaching.

kelas eksperimen lebih tinggi dengan
siswa yang mengikuti pembelajaran
konvensional di kelas kontrol. Dari
hasil penelitian ini dapat disimpulkan
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IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN AKTIFITAS
BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SISWA
KELAS XI IPS SMA SWASTA UISU MEDAN
Atmawarni
Universitas Islam Sumatera Utara Medan
atmawarni@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
dan mengetahui respon siswa terhadap implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Think
Pair Share pada siswa kelas XI IPS SMA Swasta UISU Medan TP. 2015/2016. Jenis penelitian ini
adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan subjek penelitian
kelas XI IPS SMA Swasta UISU Medan TP. 2015/2016 yang berjumlah 33 siswa. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket.
Analisis data yang digunakan antara lain analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif yakni
penilaian aktifitas belajar PKn dan respon siswa terhadap implementasi pembelajaran Think Pair
Share.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktifitas belajar
PKn dari siklus I ke siklus II. Hasil observasi yang diperoleh dari indikator membaca materi,
mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman, mengemukakan pendapat atau gagasan saat
diskusi kelompok atau presentasi kelompok, menanggapi pendapat orang lain, memperhatikan atau
mendengarkan penjelasan materi dari guru dan teman lain, membuat catatan, melakukan diskusi
dalam kelompok, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, dan kepedulian terhadap
kesulitan sesama anggota kelompok menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor rata-rata
aktifitas belajar PKn yakni 65,25% pada siklus I menjadi 86,45% pada siklus II. Peningkatan
aktifitas belajar PKn juga terlihat dari skor rata-rata angket yang menujukkan angka sebesar
66,82% pada siklus I, dan meningkat menjadi 87,17% pada siklus II. Hasil wawancara untuk
aktifitas belajar PKn menunjukkan bahwa selama pembelajaran berlangsung seluruh indikator
menunjukkan skor di atas 75%. Respon siswa terhadap pembelajaran Think Pair Share adalah
positif. Hasil angket ini juga didukung dari hasil wawancara yang diperoleh. Hasil wawancara
dari seluruh indikator respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share
menunjukkan skor di atas 90%.
Kata kunci : Think Pair Share, Aktifitas Belajar PKn, respon

I. Pendahuluan

melibatkan kegiatan belajar dan proses

1.1 Latar Belakang

pembelajaran.

Dalam pembukaan Undang-Undang

Salah satu faktor dalam proses

Dasar Negara Republik Indonesia tahun

pelaksanaan pembelajaran di sekolah,

1945 bahwa tujuan pendidikan adalah

guru selalu dituntut untuk meningkatkan

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

kualitasnya dalam pembelajaran. Kualitas

Pencapaian tujuan ini berhubungan erat

guru dapat ditinjau dari dua segi, yaitu

dengan

segi proses dan dari segi hasil seperti

pendidikan.

Pendidikan

yang dikemukakan oleh Mulyasa (2006:
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13), bahwa guru dapat dikatakan berhasil

Siswa tidak lagi dipandang sebagai objek

dalam

melaksanakan

pembelajaran

belajar, melainkan siswa diposisikan

apabila

mampu melibatkan sebagian

sebagai subjek yang belajar sesuai bakat,

besar peserta didik secara aktif, baik fisik,

minat, dan kemampuan yang dimilikinya.

mental,

dalam

Proses pembelajaran seperti inilah yang

pembelajaran. Sedangkan dari segi hasil,

disebut pembelajaran berpusat kepada

guru

siswa (student centered) (Wina Sanjaya,

maupun

sosial

dikatakan

berhasil

apabila

pembelajaran yang diberikannya mampu
mengubah
peserta

perilaku

didik

sebagian

ke

arah

2008: 99).

besar

Banyak sekali model pembelajaran

penguasaan

yang berorientasi pada aktifitas siswa saat

kompetensi dasar yang lebih baik.
Dalam

Undang-Undang

ini.
Sistem

Salah

satu

pembelajaran

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

learning).

mengisyaratkan

adalah

kooperatif
Pembelajaran

model

(cooperative
kooperatif

adanya

upaya-upaya

merupakan suatu model pembelajaran

mengembangkan

kemampuan

yang digunakan untuk proses belajar,

siswa agar mereka lebih berilmu, cakap,

dengan pembelajaran kooperatif siswa

kreatif dan tanggung jawab. Dalam

akan lebih mudah menemukan secara

proses

kelas tidak

komprehensif konsep-konsep yang sulit

terkecuali dalam pembelajaran PKn harus

jika mereka mendiskusikan dengan siswa

terus

yang lain tentang masalah yang dihadapi.

untuk

pembelajaran

di

diupayakan

peningkatan–

peningkatan ke arah berkembangnya
kemampuan

siswa.

Siswa

Model

akan

pembelajaran

kooperatif

terbagi atas beberapa tipe, salah satunya

menghadapi tantangan berat pada masa

adalah

yang akan datang karena kehidupan

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

masyarakat

Share (TPS) adalah salah satu model

perubahan

global

Share.

Model

pembelajaran yang cukup efektif untuk

konvensional yang tidak memberikan

meningkatkan aktifitas belajar PKn siswa

kesempatan kepada siswa untuk aktif dan

karena siswa dituntut untuk melakukan

kreatif harus segera ditinggalkan dan

aktifitas yang lebih banyak saat belajar.

diganti dengan pendekatan atau metode

TPS memberikan kesempatan kepada

pembelajaran

kepada

siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja

konsep

sama dengan orang lain.

Maka

saat.

Pair

Pembelajaran

siswa.

setiap

selalu mengalami

Think

yang

berpusat

dari

itu,

pembelajaran saat ini harus berubah dari

Pelaksanaan pembelajaran TPS ini

guru mengajar menjadi siswa belajar.

diawali dari berpikir (think) sendiri
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mengenai pemecahan suatu masalah.

didominasi

Tahap berpikir menuntut siswa untuk

menyampaikan materi, kemudian siswa

lebih tekun dalam belajar dan aktif

mencatat dan mendengarkan. Penggunaan

mencari referensi agar lebih mudah

metode konvensional tanpa ada variasi

dalam memecahkan masalah atau soal

dalam pembelajaran menyebabkan siswa

yang diberikan guru. Siswa kemudian

jenuh, kurang termotivasi, dan materi

diminta

terasa sulit untuk dipahami. Kondisi ini

untuk

mendiskusikan

hasil

dengan

pemikirannya secara berpasangan (pair).

akhirnya

Tahap

kegiatan-kegiatan

diskusi

menyatukan

merupakan

pendapat

tahap

membuat

ceramah

siswa

untuk

melakukan

yang

tidak

masing-masing

berhubungan dengan proses pembelajaran

siswa guna memperdalam pengetahuan

seperti berbicara dengan teman, bermain

mereka. Diskusi dapat mendorong siswa

telepon genggam, tidur, atau bahkan

untuk aktif menyampaikan pendapat dan

bolos jam pelajaran PKn. Hal

mendengarkan pendapat orang lain dalam

menunjukkan

kelompok, serta mampu bekerja sama

dalam proses pembelajaran masih sangat

dengan

kurang.

orang

mendiskusikan

lain.
hasil

pasangan-pasangan

Setelah

pemikirannya,

meningkatkan

siswa

aktifitas

belajar PKn siswa, harus dilakukan

diminta untuk berbagi (share) hasil

perubahan dalam pembelajaran yang

pemikiran

dibicarakan

semula berpusat pada guru menjadi

masing-masing

pembelajaran yang berpusat pada siswa.

kepada seluruh kelas. Tahap berbagi

Hal ini dapat dilakukan dengan cara

menuntut

menerapkan model pembelajaran yang

yang

telah

pasangannya

siswa

mengungkapkan

yang

aktifitas

ada

bersama

siswa

Untuk

bahwa

ini

untuk
pendapatnya

mampu
secara

dapat

meningkatkan

siswa

mampu mempertahankan pendapat yang

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

telah disampaikannnya.

Share (TPS). TPS merupakan metode

pembelajaran

yang

menempatkan

guru

model

sebagai

di

motivator, fasilitator, mediator, evaluator

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

dan pembimbing, sedangkan siswa dalam

SMA Swasta UISU Medan pada mata

kegiatan pembelajaran di dalam kelas

pelajaran PKn selama ini mengalami

memiliki peran aktif. Aktifitas belajar

beberapa

PKn siswa dalam pembelajaran TPS

kendala.

berlangsung

yang

penerapan

belajar

bertanggung jawab, serta

Berdasarkan hasil observasi, proses

seperti

aktifitas

Guru

masih

menggunakan metode konvensional yang

dituntut
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lebih

dari

pada

metode

konvesional. TPS menghendaki siswa

Selanjutnya

untuk bekerja sendiri dan bekerja sama

Kewarganegaraan

saling membantu dengan siswa lain

selama ini masih konvensional dengan

dalam suatu kelompok kecil. Dengan

belum memperhatikan aktifitas yang

metode klasikal yang memungkinkan

dilakukan siswa.

hanya

satu

siswa

membagikan

yang

hasilnya

maju

untuk

pembelajaran

seluruh

kelas XI IPS yang berjumlah 33. Waktu

sedikitnya delapan kali kesempatan lebih

2015/2016.

setiap

siswa

tersebut

Subjek penelitian adalah siswa

penelitian pada

kepada

SMA

dan

kelas, teknik Think Pair Share memberi

banyak

di

Pendidikan

untuk

Tahun Pembelajaran

Teknik pengumpulan data yang

dikenali dan menunjukkan partisipasi

digunakan

mereka kepada orang lain (Anita Lie,

dokumentasi, wawancara, dan angket.

2008:57).

Analisis data yang digunakan antara lain

Berdasarkan uraian di atas, maka

adalah

observasi,

analisis data kualitatif dan analisis data

rumusan masalah dalam penelitian ini

kuantitatif

adalah

meningkatkan

belajar PKn dan respon siswa terhadap

aktifitas belajar PKn siswa kelas XI IPS

implementasi pembelajaran Think Pair

SMA

Share.

(1)

bagaimana

Swasta

UISU

Pembelajaran
implementasi

Medan

2015/2016

melalui

Penelitian

penilaian

Tindakan

aktifitas

Kelas

ini

pembelajaran

dilakukan melalui empat tahap yang

kooperatif tipe Think Pair Share, dan (2)

mengacu pada pandangan Kemmis dan

bagaimana respons siswa kelas XI IPS

M.

SMA

keberhasilan dalam penelitian mencapai

Swasta

model

Tahun

yakni

UISU

Medan

Pembelajaran

2015/2016

implementasi

model

Tahun
terhadap

Taggart.

Sedangkan

indikator

75%.

pembelajaran

3. Hasil dan Pembahasan

kooperatif tipe Think Pair Share.

3.1.Peningkatan Aktifitas Belajar PKn

2. Metode

Siswa

Penelitian ini merupakan Penelitian
Tindakan

Kelas

(Classroom

Penelitian

Action

implementasi

model
Think

kelas

pembelajaran

Research) yang dilakukan di Kelas XI

kooperatif

IPS SMA Swasta UISU Medan. Adapun

dilaksanakan

alasan pemilihan lokasi penelitian ini

Pelaksanaan ada siklus I belum berjalan

karena penelitian yang sejenis belum

secara optimal, hal ini disebabkan (l)

pernah dilaksanakan di sekolah tersebut.

guru yang menjelaskan materi dan soal
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tipe

tindakan

dalam

Pair
dua

Share
siklus.

sama seperti yang ada dalam Lembar

I,

peneliti

Aktifitas Siswa (LAS), (2) ada siswa

kolaborator dan guru melakukan upaya-

yang masih diam dan ada juga yang aktif,

upaya perbaikan agar pada siklus II

dan (3) kepedulian terhadap sesama

pembelajaran

anggota kelompok yang masih kurang.

optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan pada

yang

bertindak

dapat

Kegiatan

sebagai

berjalan

secara

pembelajaran

dalam

siklus I, aktifitas belajar PKn siswa sudah

siklus II berlangsung lebih optimal.

mengalami peningkatan dari sebelumnya,

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan

yakni

menunjukkan

sebelum

menggunakan

model

adanya

peningkatan

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

aktifitas belajar PKn siswa, tampak

Share.

Meskipun

bahwa siswa lebih aktif dalam mengikuti

belajar

PKn

demikian,
siswa

aktifitas

masih

perlu

pembelajaran.

Siswa

lebih

ditingkatkan karena belum seluruh siswa

berdiskusi,

melaksanakan

PKn

membaca materi dari berbagai sumber,

secara optimal. Pada indikator membaca

memperhatikan dan mencatat penjelasan

materi

upaya

guru mengenai materi yang sedang

diperoleh

dipelajari. Hal ini disebabkan karena

aktifitas

masih

peningkatan,

belajar

diperlukan

karena

hasil

mengemukakan

aktif

masih rendah. Hal ini terjadi karena

siswa

materi yang disampaikan dan tipe soal

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

yang diberikan guru masih sama dengan

Share, selain itu tingkat kesukaran soal

LAS yang diberikan. Pada indikator

yang diberikan juga semakin tinggi,

mengemukakan

sehingga diperlukan aktifitas belajar PKn

pendapat

juga

menunjukkan hasil yang masih rendah,
hal

ini

mulai

pendapat,

terbiasa

dengan

yang lebih besar.

dikarenakan masih terdapat

Berdasarkan

analisis

hasil

bahwa

aktifitas

beberapa siswa yang belum memahami

penelitian

materi yang diberikan jadi mereka kurang

belajar

percaya

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari

pendapat

diri

untuk

mereka.

mengemukakan

PKn

siswa

mengalami

indikator

peningkatan aktifitas belajar PKn masing-

mencatat juga menunjukkan hasil yang

masing siswa pada siklus I terhadap

masih rendah, hal ini disebabkan karena

aktifitas belajar PKn awal sebelum

siswa menggantungkan diri pada LAS

implementasi

yang mereka terima. Dengan melihat

kooperatif tipe Think Pair Share maupun

adanya

siklus II terhadap siklus I.

beberapa

Pada

diketahui

kekurangan

yang

muncul selama pembelajaran pada siklus
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model

pembelajaran

Tabel 1. Daftar Hasil Observasi Aktifitas
Belajar PKn Siswa
No
.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9

Indikator

Pra
Pelaksa
naan
(%)

Siklus
I (%)

Siklus
II (%)

14,94

59,61

89,89

5

75,66

88,63

Membaca
materi
Mengajukan
pertanyaan
kepada
guru
atau teman
Mengemukakan
pendapat dalam
diskusi
kelompok atau
presentasi hasil
diskusi
Menanggapi
pendapat orang
lain
Memperhatikan
atau
mendengarkan
penjelasan
materi dari guru
dan teman lain
Membuat
catatan
Melakukan
diskusi dalam
kelompok
Mengerjakan
tugas
yang
diberikan oleh
guru
Kepedulian
terhadap
kesulitan sesama
anggota
kelompok
Skor Rata-rata

65,25%. Setelah dilaksanakan siklus II,
aktifitas belajar PKn siswa meningkat
sebesar 21,2% menjadi 86,45%.
Data aktifitas belajar PKn siswa
yang diperoleh dari lembar observasi
menunjukkan

adanya

peningkatan

aktifitas belajar PKn siswa dari Siklus I
26,89

60,56

80,88

ke Siklus II pada tiap-tiap aspek yang
diamati. Untuk aspek membaca materi

4

66,65

86,98

PKn dari 59,61% pada Siklus I menjadi
89,89% pada Siklus II, aspek mengajukan

78,69

67,34

77,98

82,83

56,47

88,16

4

64,65

90,89

20,27

76,18

88,29

pertanyaan dari 75,66% pada Siklus I
menjadi 88,63% pada Siklus II, aspek
mengemukakan pendapat pada diskusi
kelompok dari 60,56% menjadi 80,88%
pada Siklus II, menanggapi pendapat
orang lain dari 66,65% pada Siklus I

4

60,14

menjadi 86,98% pada Siklus II, aspek

86,35

memperhatikan dari 67,34% pada Siklus I
26,73

65,25

86,45

menjadi 77,98% pada siklus II, aspek

Berdasarkan tabel di atas, dapat

membuat catatan dari 56,47% pada Siklus

dilihat bahwa pada siklus I telah terjadi

I menjadi 88,16 % pada siklus II, aspek

peningkatan aktifitas belajar PKn bila

melakukan

dibandingkan dengan aktifitas belajar

64,65% pada siklus I menjadi 90,89%

PKn awal sebelum implementasi model

pada siklus II, mengerjakan tugas dari

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

76,18% pada siklus I menjadi 88,29%

Share. Pada pembelajaran sebelumnya,

pada siklus II, dan aspek kepedulian

yakni

metode

terhadap anggota kelompok dari 60,14%

konvensional, baru 26,73% siswa di kelas

pada siklus I menjadi 86,35% pada siklus

yang

II.

pembelajaran

aktif.

implementasi

dengan

Setelah
model

dilakukan
pembelajaran

Untuk

diskusi

kelompok

memperkuat

data

dari

hasil

kooperatif tipe Think Pair Share pada

observasi, peneliti menggunakan angket

siklus I, aktifitas belajar PKn siswa dalam

yang diisi oleh siswa pada akhir siklus,

kelas meningkat sebesar 38,52% menjadi
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baik

siklus

I

maupun

II.

menemukakan pendapat pada diskusi

Penggunaan angket yang diisi oleh siswa

kelompok dari 61,77% menjadi 84,73%

ini dimaksudkan untuk flash back data

pada Siklus II, menanggapi pendapat

hasil observasi yang dilakukan peneliti.

orang lain dari 65,65% pada Siklus I

Data

menunjukkan

menjadi 85,98% pada Siklus II, aspek

peningkatan aktifitas belajar PKn siswa

memperhatikan dari 70,34% pada Siklus I

selama implementasi model pembelajaran

menjadi 79,28% pada siklus II, aspek

kooperatif tipe Think Pair Share pada

membuat catatan dari 65,27% pada Siklus

pembelajaran PKn dapat dilihat pada

I menjadi 88,46 % pada siklus II, aspek

tabel, yaitu:

melakukan

angket

yang

siklus

Tabel 2. Daftar Hasil Angket Aktifitas
Belajar PKn Siswa
N
No.

Indikator

2.
3.
4.

5.

7.
8.
9.

Skor Rata-rata

pada siklus II mengerjakan tugas dari

8

1,77

6
4,73

8

5,65

6
5,98

II. Secara keseluruhan indikator aktifitas

7
9,28

7

belajar PKn siswa dapat diketahui bahwa

0,34

8

4,28

6
8,46
6
0,29
7
8,74

8

3,14

6
8,75

8

6,82

6
7,17

74,28% pada Siklus I menjadi 88,74%
9

pada Siklus II, dan aspek kepedulian
8

terhadap anggota kelompok dari 63,14%
pada Siklus I menjadi 88,75% pada siklus

telah terjadi peningkatan aktifitas belajar
5,27

Melakukan
7
diskusi dalam
kelompok
Mengerjakan
8
tugas yang
diberikan oleh guru
Kepedulian
terhadap
9
kesulitan sesama anggota
kelompok

67,15% pada siklus I menjadi 90,29%

3,63

0,17

6.

dari

S

Membaca
1
materi
Mengajukan
2
pertanyaan
kepada guru atau teman
Mengemukakan pendapat
3
dalam diskusi kelompok atau
presentasi hasil diskusi
Menanggapi
4
pendapat orang
lain
Memperhatikan atau
mendengarkan
5
penjelasan
materi dari guru dan teman
lain
Membuat
6
catatan

kelompok

S
Siklus
II (%)
6
0,17
7
8,12

Siklus
I (%)

1.

diskusi

7,15

9
8

PKn siswa dari 66,82% pada Siklus I
menjadi 87,17% pada Siklus II.
Data yang diperoleh dari metode
pengumpulan data, yakni observasi dan
angket, baik dalam siklus I maupun siklus
II menunjukkan skor yang berbeda. Skor

Dari data aktifitas belajar PKn
angket

yang diperoleh dari angket mempunyai

peningkatan

skor yang lebih tinggi dibandingkan

aktifitas belajar PKn siswa dari Siklus I

dengan skor observasi. Perbedaan ini

ke Siklus II pada tiap-tiap aspek yang

disebabkan karena sudut pandang yang

diamati. Untuk aspek membaca materi

berbeda, yakni observasi dari sudut

PKn dari 60,17% pada Siklus I menjadi

pandang peneliti, sedangkan hasil angket

90,17% pada Siklus II, aspek mengajukan

merupakan sudut pandang dari siswa.

pertanyaan dari 73,63% pada Siklus I

Subjektivitas peneliti berperan dalam data

menjadi

observasi dan kecenderungan siswa untuk

siswa

yang

diperoleh

menunjukkan

adanya

88,12%

pada

dari

Siklus

II,
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mengungkapkan diri menjadi lebih baik

menunjukkan bahwa siswa memberikan

muncul dalam angket.

respon positif. Masing-masing indikator

Data yang diperoleh dari metode

sudah menunjukkan skor di atas kriteria

pengumpulan data, yakni observasi dan

minimal yang ditetapkan, yakni lebih dari

angket, meskipun menunjukkan skor

75%.

yang berbeda,

pada

dasarnya

menunjukkan

peningkatan

telah

Hasil

wawancara

menunjukkan

aktifitas

bahwa sebagian besar siswa (83,12%)

belajar PKn dengan Think Pair Share.

merasa senang dengan implementasi

Hasil penelitian telah memenuhi standar

model pembelajaran kooperatif tipe Think

minimal yang ditentukan. Hasil penelitian

Pair Share, hampir seluruh siswa (96%)

ini

merasa

sejalan

dengan

teori

yang

mendapatkan

manfaat

diungkapkan oleh E.Mulyasa (2006: 174)

implementasi

yaitu pembelajaran dikatakan berhasil

kooperatif tipe Think Pair Share yakni

dan berkualitas apabila seluruhnya atau

menjadi lebih aktif (30,14%), lebih

setidak-tidaknya sebagian besar (75%)

paham

peserta didik terlibat secara aktif, baik

interaksi (14,33%), hampir seluruh siswa

fisik, mental, maupun sosial dalam proses

(95,23%)

pembelajaran.

maka

kendala atau kesulitan saat dilakukan

hipotesis penelitian ini adalah benar

model pembelajaran kooperatif tipe Think

bahwa implementasi model pembelajaran

Pair Share, serta hampir seluruh siswa

kooperatif tipe Think Pair Share mampu

(96%)

meningkatkan aktifitas belajar PKn siswa

model pembelajaran kooperatif tipe Think

kelas XI IPS SMA Swasta UISU Medan.

Pair Share pada pertemuan-pertemuan

3.2

selanjutnya. Sebagian siswa yang tidak

Dari

Respon

hasil

Siswa

ini

terhadap

model

dari

(65,13%)

dan

merasa

pembelajaran

meningkatkan

tidak

menginginkan

mengalami

implementasi

memberikan respons positif terhadap

Pembelajaran Think Pair Share
Respon siswa dalam penelitian ini

implementasi
kooperatif

Hasil data penelitian yang diperoleh dari

disebabkan karena menganggap sama

angket mengenai respon siswa kelas XI

dengan pembelajaran sebelumnya dan

IPS SMA Swasta UISU Medan terhadap

belum terbiasa (4%).

implementasi

4. Kesimpulan

pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share (dapat

respon

siswa

yang

Pair

Share,

Dari hasil penelitian ini dapat

dilihat pada Tabel) untuk masing-masing
indikator

Think

pembelajaran

hanyalah bersifat informasi tambahan.

model

tipe

model

disimpulkan sebagai berikut:

ada
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MENINGKATKAN PENGUASAAN OPERASI HITUNG BILANGAN
BULAT DENGAN PERMAINAN DOMINO
Dedy Juliandri Panjaitan
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
juliandri.dedy@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan untuk menghasilkan media pembelajaran pada
materi operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya penelitian dilanjutkan dengan penelitian
eksperimen untuk melihat efektifitas media pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan penguasaan operasi hitung bilangan bulat yang diharapkan dapat memecahkan
masalah rendahnya penguasaan operasi hitung bilangan bulat. Untuk mencapai tujuan tersebut,
peneliti menggunakan domino operasi hitung bilangan bulat sebagai media pembelajaran. Hasil
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa siswa yang diajar dengan menggunakan media
pembelajaran domino operasi hitung bilangan bulat memiliki hasil belajar yang lebih tinggi
dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode konvensional, hal ini dibuktikan oleh t hitung
= 2,76 > t tabel = 2,01 pada taraf signifikan α = 0,05. Penggunaan domino operasi hitung bilangan
bulat baik sebagai media pembelajaran guna meningkatkan penguasaan siswa pada operasi hitung
bilangan bulat.
Kata Kunci : operasi hitung bilangan bulat, domino operasi hitung bilangan bulat

1.

bilangan bulat akan sangat mendukung

Pendahuluan

penguasaan

1.1 Latar Belakang
Dalam

matematika

konsep

materi

lainnya,

keterkaitan

karena banyak materi yang saling terjalin

tiap konsep terjalin yang erat dan rapi,

dengan konsep operasi hitung bilangan

sehingga pemahaman dalam suatu konsep

bulat.

akan sangat mendukung pemahaman

Namun kenyataannya didapati

terhadap konsep lainnya. Seperti halnya

siswa merasa takut atau benci pada

pemahaman konsep operasi bilangan di

pelajaran

bangku

beranggapan

sekolah

dasar

akan

sangat

matematika.
bahwa

Mereka
matematika

berpengaruh besar terhadap penguasaan

merupakan suatu pelajaran yang rumit

konsep-konsep lainnya di dalam struktur

dan menakutkan, tanpa menyadari betapa

pembelajaran matematika. Demikian juga

pentingnya pelajaran matematika pada

pemahaman

diri mereka.

bilangan

konsep

bulat

di

operasi
bangku

hitung
sekolah

Untuk itu para

guru harus

lanjutan, baik lanjutan pertama (SLTP)

merubah cara mengajarnya dari metode

ataupun

(SLTA).

konvensional kepada metode lain yang

hitung

membuat siswa lebih interaktif dalam

Penguasaan

lanjutan
konsep

atas
operasi

230

memahami

materi

pelajaran.

Untuk

2. Metode

mencapai tujuan tersebut guru perlu
dibekali

kemampuan

Penelitian

ini

merupakan

menguasai

penelitian pengembangan dan penelitian

teknologi pendidikan guna peningkatan

eksperimen. Penelitian pengembangan

proses pembelajaran yang berorientasi

untuk menghasilkan media pembelajaran

kepada pendekatan keterampilan proses

pada materi operasi hitung bilangan

dan menggunakan strategi pembelajaran

bulat. Selanjutnya penelitian dilanjutkan

yang

dengan

nyaman

(Quantum

dan

Learning

menyenangkan
and

penelitian

eksperimen

untuk

Quantum

melihat efektifitas media pembelajaran

Teaching). Dengan menguasai teknologi

dan membuktikan hipotesis penelitian.

pendidikan, guru dapat lebih baik dalam

Penelitian

merencanakan,

kelompok sampel, kelompok eksperimen

merancang,

melaksanakan, dan mengevaluasi serta

dilakukan

terhadap

dua

dan kelompok kontrol.

melakukan feedback sebagai domain

2.1 Metode Penelitian Pengembangan

guna mencapai tujuan pembelajaran.

Penelitian

Seperti halnya di SMP Swasta

pengembangan

dilakukan

dengan tahap-tahap berikut :

Harapan 1 Medan, masih banyak siswa

a.

Tahap

penyusunan

perangkat

yang mempunyai kemampuan lemah

pembelajaran, yang meliputi media

pada pelajaran matematika terutama pada

pembelajaran yang dalam

materi operasi hitung bilangan bulat.

adalah domino operasi hitung bilangan

Lemahnya

pada

bulat, RPP (Rencana Pelaksanaan

pembelajaran matematika dapat diketahui

Pembelajaran), dan tes hasil belajar.

dari banyaknya siswa yang mengikuti

Hasil tahap ini disebut draf 1.

kemampuan

siswa

remedial karena tidak tuntasnya indikator

b.

konsep operasi hitung bilangan bulat.
Beranjak

dari

hal

Tahap

pengembangan

hal ini

perangkat

pembelajaran, yang meliputi :

tersebut,

1) Validasi ahli

peneliti mencoba untuk menciptakan

Setelah draf 1 selesai, selanjutnya

media

dilakukan penilaian oleh beberapa

pembelajaran

yang

dapat

memecahkan masalah tersebut. Domino

orang ahli

operasi hitung bilangan bulat merupakan

untuk menilai dan memberikan

media

masukan

pembelajaran

digunakan

untuk

yang

dapat

membantu

siswa

yang

atau

penyempurnaan draf

meningkatkan penguasaan operasi hitung

berkompeten

saran
1.

guna
Mereka

yang akan dipilih adalah dosen

bilangan bulat.
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pendidikan matematika dan guru

dikonsultasikan lagi dengan para

matematika. Validasi ini secara

validator

umum

diujicobakan untuk menghasilkan

mencakup

substansi,

kebenaran

kesesuaian

tingkat

berpikir

dengan

siswa,

atau

langsung

draf 4.

dan

3) Uji Coba Lapangan

kesesuaian dengan konsep dan

Setelah draf 3 selesai, selanjutnya

langkah-langkah

dilakukan uji coba lapangan.

dengan

pembelajaran

menggunakan

pembelajaran

media
operasi

Uji coba dilakukan di salah

yang

satu kelas VIII SMP Swasta

tertuang dalam lembar validasi.

Harapan 1 Medan yang dipilih

Berdasarkan

secara acak.

hitung

domino

a. Subjek uji coba

bilangan

bulat,

penilaian,

koreksi,

masukan dan saran para validator

b. Rancangan uji coba perangkat

ini selanjutnya dilakukan revisi

pembelajaran

terhadap

Rancangan uji coba perangkat

draf

1

sehingga

dihasilkan draf 2.

pembelajaran adalah one-group

2) Simulasi media pembelajaran
Simulasi

media

pretest-postest design.

pembelajaran

c. Instrumen pengumpul data uji

(domino operasi hitung bilangan

coba

bulat) dilaksanakan dengan tujuan

Instrumen pengumpul data uji

untuk memberi gambaran kepada

coba perangkat pembelajaran

guru mitra tentang pelaksanaan

adalah:

pembelajaran yang akan dilakukan

1) Angket respon siswa untuk

sekaligus

untuk

memperoleh

mendapatkan data tentang

masukan tentang kesesuaian alokasi
waktu

dan

apakah

respon siswa

media

2) Tes hasil belajar untuk

pembelajaran dapat jelas dipahami

mendapatkan data tentang

siswa

hasil belajar siswa.

dalam

penggunaannya

sehingga dapat diterapkan pada
kelas

yang

menjadi

d. Teknik analisis data uji coba

subjek

1) Data tentang respon siswa

penelitian. Hasil simulasi ini akan

dianalisis

digunakan untuk merevisi draf 2

menggunakan persentase.

dan menghasilkan draf 3. Jika
dipandang

perlu

draf

dengan

2) Data yang diperoleh dari

3

tes
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hasil

belajar

selanjutnya diolah untuk

Y : Perlakuan, yaitu pembelajaran

menentukan validitas dan

dengan pendekatan konvensional

reliabilitas.

c.

Hasil uji coba ini digunakan untuk

Variabel-variabel dalam penelitian

merevisi draf 3 dan menghasilkan

ini adalah sebagai berikut.

draf

dapat

1) Variabel bebas/perlakuan, adalah

dikonsultasikan lagi dengan para

pengajaran dengan menggunakan

validator untuk menghasilkan draf

media

final.

operasi hitung bilangan bulat.

4.

Draf

4

pembelajaran

2) Variabel

2.1 Metode Penelitian Eksperimen
a.

Variabel Penelitian

terikat

domino

adalah

Populasi dan Sampel

belajar

siswa

Populasi penelitian ini adalah siswa

perlakuan (skor postest).

kelas VII SMP Swasta Harapan 1

3) Variabel kontrol, adalah:
1. Materi

Medan yang terdaftar pada tahun

setelah

yang

hasil
diberi

diajarkan,

(populasi

Kelompok eksperimen dan

terdiri dari empat kelas). Penelitian

kelompok kontrol mendapat

dilakukan terhadap dua kelas sampel

materi

representatif yang terpilih secara

materi

acak dari populasi. Satu untuk kelas

bilangan bulat; 2. Guru yang

eksperimen dengan siswa sebanyak

mengajar,

Kelompok

36 siswa dan satu untuk kelas kontrol

eksperimen dan

kelompok

yang berjumlah 37 siswa.

kontrol diajar oleh guru yang

pelajaran

2015/2016

adalah

penelitian
seperti

hitung

muka

pembelajaran

digambarkan

dalam
di

kelas

eksperimen dan kelas kontrol
sama;

Kelas
Perlakuan Postest
Eksperimen
X
T
Kontrol
Y
T
Keterangan:
T
: Pos test
X
: Perlakuan,
pembelajaran

yaitu

operasi

tatap

eksperimen

berikut:

yaitu

sama

sama; 3. Waktu, Jumlah jam

b. Rancangan Penelitian
Rancangan

yang

dengan

4.

terkontrol,

Variabel
Variabel

tak
tak

terkontrol dalam penelitian
ini

adalah latar

ekonomi

media

dan

belakang
kondisi

pembelajaran domino operasi hitung

kesehatan siswa, pendidikan

bilangan bulat

orang tua siswa dan jarak
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tempat tinggal siswa dengan

Siswa responden ini diambil dari

sekolah.

siswa kelas VIII yang telah

d. Instrumen Penelitian

materi

operasi

Instrumen penelitian eksperimen ini

hitung bilangan bulat. Ujicoba

adalah

tes

instrumen

diujicobakan

e.

mempelajari

yang

pada

telah

penelitian

nilai

dilakukan

untuk

mengetahui validitas tes dengan

pengembangan di atas. Instrumen

menggunakan

tersebut tes adalah hasil belajar dan

Korelasi Point Biserial. Dari

angket respon siswa yang masing-

hasil uji validitas test dinyatakan

masing

untuk

bahwa seluruh butir soal teruji

mengumpulkan data sebagai dasar

kevalidannya. Untuk mengetahui

untuk menjawab masalah penelitian

reabilitas tes digunakan teknik

nomor 2 dan 3.

belah

Teknik Pengumpulan Data

dilanjutkan

Data

digunakan

dalam

penelitian

ini

dua

Koefisien

yang

kemudian

dengan

Spearman-Brown.

rumus

Hasil

uji

dikumpulkan dengan cara sebagai

reabilitas test didapat r

berikut.

0,81 dan r

1) Data Hasil Belajar

disimpulkan bahwa instrumen

Data

hasil

=

= 0,312. Dapat

siswa

test adalah reliabel. Tes hasil

dikumpulkan melalui tes, yaitu

belajar juga dianalisa tingkat

postest yang diberikan sesudah

kesukaran item soal, dan analisa

proses pembelajaran pada kelas

daya beda soal.

eksperimen dan kelas kontrol.

2) Data Respon Siswa

Instrumen
berbentuk

belajar

tabel

hitung

test

hasil

belajar

Data ini dikumpulkan dengan

multiplus

choice

menggunakan

angket

yang

sebanyak 20 soal. Instrumen test

diberikan kepada siswa kelas

hasil belajar disesuaikan dengan

eksperimen dengan tujuan untuk

kurikulum 2006 tentang materi

mengetahui

operasi hitung bilangan bulat.

terhadap

Untuk memperoleh tes yang

matematika

baik, tes hasil belajar terlebih

menggunakan

dahulu diujicobakan kepada 30

pembelajaran domino operasi

siswa responden yang tidak akan

hitung

menjadi

sampel

penelitian.
234

respon

siswa

pembelajaran
dengan

bilangan

media

bulat.

f.

Pelaksanaan kegiatan ini setelah

Seorang

siswa

dikatakan

pembelajaran selesai.

tuntas belajar bila memiliki

Teknik Analisis Data

daya serap melebihi nilai

Untuk menjawab masalah penelitian

Kriteria Ketetapan Minimal

kedua dan untuk menguji hipotesis

(KKM), dalam hal ini KKM

yang diajukan dalam penelitian ini,

yang

maka

setelah

ditetapkan

sekolah

data

terkumpul

adalah

68.

analisis

dengan

belajar

secara

statistik

tercapai bila paling sedikit

deskriptif dan statistik inferensial.

85% siswa di kelas tersebut

Analisis

telah

dilakukan
menggunakan

analisis

statistik

digunakan

untuk

jawaban

tentang

pembelajaran

deskriptif
memperoleh

matematika

klasikal

tuntas

(Mendiknas,

kefektifan

Ketuntasan

belajar

2007).

Dari

hasil analisis, pembelajaran

dengan

matematika dengan media

menggunakan media pembelajaran

pembelajaran

domino operasi hitung bilangan bulat

operasi

pada materi operasi hitung bilangan

bulat dikatakan efektif jika

bulat. Sedangkan analisis statistik

dua aspek di bawah ini

inferensial

terpenuhi,

yaitu:

1)

memperoleh jawaban tentang hasil

Ketuntasan

belajar;

2)

belajar siswa menggunakan media

Respon siswa

pembelajaran domino operasi hitung

Dengan

bilangan bulat dan hasil belajar siswa

ketuntasan terpenuhi.

yang

b) Analisis Data Respon

digunakan

menggunakan

untuk

metode

konvensional.

domino

hitung

bilangan

syarat

aspek

Siswa

1) Analisis Deskriptif

Data respon siswa yang

a) Analisis Data Hasil Belajar

diperoleh melalui angket

Analisis data hasil belajar

dianalisis

dengan

siswa

menggunakan

statistik

deskriptif

dengan

secara

deskriptif

bertujuan

untuk

mendeskripsikan ketuntasan

persentase.

hasil belajar siswa. Data

dari

yang

dihitung dengan rumus :

dianalisis

di

sini

adalah data hasil postest.
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setiap

Persentase
respon

pembelajaran matematika materi operasi
jumlah respon siswa tiap aspek yang muncul
 100 %
jumlah seluruh siswa
hitung bilangan bulat. Data tersebut
diperoleh dari sampel penelitian yang
Respon siswa dikatakan

tersebar

efektif

jawaban

perincian 36 data diperoleh dari kelas

terhadap

eksperimen yang diberi pembelajaran

jika

siswa

pernyataan positif untuk

dengan

setiap

dua

kelas

menggunakan

dengan

media

aspek

yang

pembelajaran dengan menggunakan kartu

pada

setiap

domino dan 37 data diperoleh dari kelas

komponen pembelajaran

kontrol dengan menggunakan metode

diperoleh

pembelajaran

direspon

persentase

konvensional

(tanpa

menggunakan media pembelajaran kartu

80%.

domino).

2) Analisis Statistik Inferensial
Analisis

dalam

statistik

Secara keseluruhan data hasil

inferensial

dilakukan untuk menguji hipotesis

belajar

penelitian, yaitu: hasil belajar

matematika

siswa

mengikuti

bilangan bulat, diperoleh score rata-rata

pembelajaran

dengan

12,19 dengan standar deviasi (SD)

menggunakan

media

3,03, median (Me) sebesar 12, dan Modus

operasi

(Mo) sebesar 10. Score tertinggi yang

hitung bilangan bulat lebih baik

diperoleh siswa adalah 118, dan score

daripada hasil belajar siswa yang

terendah adalah 5. Secara terperinci

mengikuti pembelajaran dengan

deskripsi

metode

kelompok eksperimen dijelaskan sebagai

yang

pembelajaran

domino

konvensional

X 

untuk

siswa

pada

materi

data

pembelajaran
operasi

dari

hitung

masing-masing

materi operasi hitung bilangan

berikut:

bulatpada kelas VII SMP Swasta

3.2 Data Hasil Belajar Matematika

Harapan 1 Medan.. Pengujian

Siswa Kelas Eksperimen

dilakukan dengan menggunakan

Berdasarkan data yang diperoleh dari

statistik uji t tes.

hasil belajar siswa pada pembelajaran

3.Hasil dan Pembahasan

matematika

3.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian

bilangan

Dari hasil penelitian diperoleh 73

materi

bulatuntuk

operasi
kelompok

hitung
yang

diberikan perlakuan pembelajaran dengan

data, berupa hasil belajar siswa pada

menggunakan
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media

pembelajaran

domino

operasi

bilangan

Frekuensi relatif data di bawah kelas

bulat(kelas eksperimen), ditemukan dari

score rata-rata X  sebesar 45,94 %, dan

36

besarnya frekuensi relatif data di atas

responden

hitung

secara

keseluruhan

kelas score rata-rata X  adalah 35,14 %.

diperoleh score terendah 7 dan tertinggi
17, dengan score rata-rata

X 

13,14
3.4 Pengujian Persyaratan Analisis

dengan standar deviasi (SD) 2,55, median

Sebelum analisis data, terlebih

(Me) sebesar 14, dan Modus (Mo)

dahulu dilakukan uji persyaratan analisis

sebesar 15. Dari distribusi frekuensi

untuk memenuhi persyaratan penggunaan

diketahui score rata-rata X  berada di

teknik

kelas 4 dengan frekuensi relatif sebesar

analisis

Sebagai

22,22 %. Frekuensi relatif data di bawah

uji

varians

(ANAVA).

persyaratan

analisis

kelas score rata-rata X  sebesar 38,89 %,

digunakan uji normalitas data dan uji

dan besarnya frekuensi relatif data di atas

1. Uji Normalitas

homogenitas varians populasi.

kelas score rata-rata X  adalah 38,89 %.

Uji normalitas data dilakukan
untuk mengetahui apakah sampel yang

3.3 Data Hasil Belajar Matematika

digunakan dalam penelitian ini berasal

Siswa Kelas Kontrol

dari

Berdasarkan data yang diperoleh dari

Teknik

hasil belajar siswa pada pembelajaran
matematika

materi

operasi

hitung

uji

dengan L tabel pada taraf signifikan α

= 0,05.

domino operasi hitung bilangan bulat /

Uji normalitas dilakukan pada

konvensional (kelas kontrol), ditemukan
data

dari 37 responden secara keseluruhan

yang

diperoleh

dari

kelas

eksperimen. Hasil pengujian data dapat

diperoleh score terendah 5 dan tertinggi

dilihat pada tabel berikut:

11,27

dengan standar deviasi (SD) 3,19, median
(Me) sebesar 11, dan Modus (Mo) sebesar
10. Dari distribusi frekuensi diketahui

X 

untuk

berdasarkan pada perbandingan harga L

tidak menggunakan media pembelajaran

score rata-rata

digunakan

normal.

Liliefors. Penerimaan atau penolakan Ho

diberikan perlakuan pembelajaran dengan

X 

yang

berdistribusi

normalitas data dengan menggunakan uji

hitung

bilangan bulat untuk kelompok yang

18, dengan score rata-rata

populasi

berada di kelas 4

dengan frekuensi relatif sebesar 18,92 %.
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Hasil Uji Normalitas Data Hasil
Belajar Siswa
Pada Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol

media

pembelajaran

No.

KELAS

dk

1.
2.

Eksperimen
Kontrol

35
36

Jumlah

71

belajar di atas menunjukkan bahwa
pembelajaran

pada

sebagai

berikut:

Dari hasil uji normalitas data hasil

Lhitung

didapat

si 2
163,0
8
255,0
7
418,1
5

kelas

eksperimen dan kelas kontrol berada di

Homogenitas antar dua varians pada

bawah batas penolakan yang ditentukan.

tabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan

menggunakan rumus Fisher

5.4.

ditentukan

dengan

bahwa distribusi data hasil belajar siswa
Hasil Perhitungan Homogenitas
Varians
Data Hasil Belajar Siswa
KESIMPUL
F hitung
F tabel ( = 0,05)
AN
1,56
1,75
Homogen

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
adalah berdistribusi normal.
2. Uji Homogenitias
Untuk mengetahui homogenitas
varians

antar

kelompok

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa F

yang

= 1,56 < F tabel ( = 0,05) = 1,75, dapat

dibandingkan, dilakukan uji homogenitas

hitung

data. Teknik analisis yang digunakan

ditarik kesimpulan data yang diperoleh

untuk uji homogenitas adalah uji Fisher.

berasal dari populasi yang homogen.

Uji homogenitas dilakukan dengan taraf

Pengujian Hipotesis
Dari hasil pengujian persyaratan

signifikan sebsar 5 %.
Kriteria
pada

pengujian

analisis

didasarkan

data

penelitian

perbandingan nilai probabilitas

diketahui

merupakan
normal

bahwa

data

data

yang

hitung dengan taraf signifikan 5%. Jika

berdistribusi

nilai probabilitas hitung diperoleh lebih

sehingga pengujian hipotesis telah dapat

kecil dari nilai tabel, maka varians antar

dilakukan. Pengujian hipotesis ditentukan

kelompok yang diuji adalah homogen.

dengan menggunakan rumus :
̅

Uji homogenitas dilakukan pada data
yang

diperoleh

dari

kedua

homogen,

̅

√(

kelas

perlakuan.
Hasil

dan

)

dimana:
perhitungan

(

untuk

√

kelompok data hasil belajar berdasarkan
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)

(

)

Hasil pengujian diperoleh t = 2,76

menciptakan suasana yang lebih santai.
Hal ini disebabkan penggunaan domino

Dari hasil perhitungan dengan
uji t, diperoleh untuk t

operasi hitung bilangan bulat membuat

= 2,76 dan

suasana kelas layaknya dalam permainan

t tabel = 2,01 pada taraf signifikan 5%. Hal

kartu domino. Sehingga seluruh siswa

ini berarti

, dengan

terlibat aktif dalam permainan dan tidak

demikian hipotesis nol ( Ho ) ditolak dan

merasa sedang belajar matematika seperti

hipotesis alternatif ( Ha ) diterima. Dapat

yang

disimpulkan bahwa penggunaan domino

konvensional.

t

hitung

hitung

> t

tabel

operasi hitung bilangan bulat dalam
pembelajaran
bilangan

materi

bulat

operasi

lebih

Suasana

hitung

baik

digunakan

dalam

metode

menyenangkan

yang

ditimbulkan oleh pembelajaran dengan

dari

menggunakan

media

pembelajaran

pembelajaran konvensional.

domino operasi hitung bilangan bulat

3.5 Pembahasan Hasil Penelitian

secara langsung dapat meningkatkan

Berdasarkan
dalam

hasil

penelitian

efektivitas

perhitungan

yang

pembelajaran.

Hal

ini

disebabkan penggunaan domino operasi

diperoleh

diketahui bahwa hasil belajar matematika

hitung

bilangan

siswa yang diajar dengan pembelajaran

digunakan di luar jam pembelajaran juga

menggunakan media domino operasi

dapat dilakukan secara formal maupun

hitung bilangan bulat lebih tinggi dari

non formal. Selain itu domino operasi

hasil belajar matematika siswa yang

hitung

diajar dengan metode konvensional. Hal

dilakukan tanpa adanya guru

ini dimungkinkan karena pembelajaran

Pembelajaran

bilangan

bulat

juga

bulat

juga

dapat

dapat

yang

diberikan

menggunakan

media

dengan menggunakan domino operasi

dengan

hitung bilangan bulat siswa tidak merasa

pembelajaran domino operasi hitung

terbeban,

bilangan bulat diyakini keunggulannya

atau

dipaksa.

Penggunaan

domino operasi hitung bilangan bulat

dalam

sebagai

dapat

matematika

siswa

terutama

menciptakan suasana belajar yang lebih

menguasaan

operasi

hitung bilangan

rileks

bulat Bagi siswa yang memperoleh

media

dan

pembelajaran

suasana

belajar

berubah

pembelajaran

menjadi suasana dalam permainan.
Penggunaan

domino

meningkatkan

hasil

dengan

belajar
dalam

media

pembelajaran domino operasi hitung

operasi

bilangan bulat, tidak merasa terbebani

hitung bilangan bulat pada pembelajaran

oleh metode penyampaian konvensional
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yang

biasa

digunakan

oleh

guru

pembelajaran yang diteliti. Sehingga

matematika dalam penyampaian nilai

kemungkinan

perlakuan

yang

sudut khusus operasi hitung bilangan

dilaksanakan guru pada masing-masing

bulat.

media kurang tercapai dengan maksimal.
Berdasarkan data yang diperoleh

Kedua, materi pelajaran yang diajarkan

juga ditunjukkan bahwa nilai rata-arata

pada perlakuan terbatas hanya pada

hasil belajar matematika siswa yang

materi pokok operasi hitung bilangan

diajar

media

bulat khususnya pada operasi hitung

pembelajaran domino operasi hitung

bilangan bulat, sedangkan pada pelajaran

bilangan bulat (13,13) lebih tinggi dari

matematika masih banyak materi pokok

score rata-rata hasil belajar matematika

yang harus diajarkan. Ketiga, siswa yang

siswa yang diajar dengan menggunakan

menjadi subjek penelitian tidak dikontrol

metode konvensional (11,27). Dari hasil

secara ketat di luar sekolah, sehingga

perbandingan rata-rata yang diperoleh

kemungkinan adanya waktu belajar dari

memberikan

hasil

pengalaman belajar yang berbeda dari

belajar matematika siswa yang diajar

masing-masing subjek di luar perlakuan

dengan

yang

dengan

menggunakan

simpulan

bahwa

menggunakan

media

diberikan

mempengaruhi

pembelajaran domino operasi hitung

kemampuan siswa.

bilangan bulat lebih tinggi dari hasil

4.Kesimpulan

belajar matematika siswa yang diajar

1. Penggunaan media pembelajaran domino

dengan

menggunakan

metode

operasi hitung bilangan bulat

konvensional.

meningkatkan motivasi belajar siswa

Keterbatasan Penelitian

2. Penggunaan

Meskipun penelitian ini telah
diusahakan

dapat

dengan

media

pembelajaran

domino operasi hitung bilangan bulat

sebaik-baiknya,

dapat

namun penelitian ini tidak terlepas dari

meningkatkan

efektivitas

pembelajaran

keterbatasan dari segi metode penelitian,

3. Penggunaan

media

pembelajaran

pelaksanaan di lapangan, maupun dalam

domino operasi hitung bilangan bulat

hal

dapat

penulisan

hasil

yang

dicapai.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian

Dalam

penguasaan

operasi hitung bilangan bulat.

ini diantaranya adalah:
Pertama,

meningkatkan
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UJI ADAPTASI BEBERAPA KLON
KENTANG DI DATARAN MEDIUM
Syahbudin1), Ahmad RafiqiTantawi2)
Gusmeizal3)
1,2,3)

Universitas Medan Area
Abstrak

Pengembangan tanaman kentang di dataran medium dihadapkan pada kendala geografis terkait
dengan karakteristik tanaman kentang yang membutuhkan temperatur relatif rendah selama
pertumbuhan, terutama saat pembentukan umbi yang memerlukan suhu optimum 18 oC.
Peningkatan suhu di dataran medium berimplikasi terhadap peningkatan sintesis hormon giberelin
pada kuncup daun dan ujung stolon (stolon tip)sehingga terhambatnya stolon menjadi ubi. Selain
itu penanaman kentang di dataran medium membutuhkan varietas yang adaptif terhadap suhu
tinggi dan cekaman kekeringan. Tujuan penelitian adalah mendapatkan varietas kentang yang
relatif lebih adaptif terhadap suhu tinggi pada dataran medium. Penelitian dilakukan di
Kecamatan Sibolangit (680 m dpl) Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dari bulan April
sampai Juli 2016. Perlakuan terdiri dari 7 Varietas kentang, ditanam dengan rancangan acak
kelompok sederhana tiga ulangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tinggi tanaman berbeda
nyata antar varietas yang diuji, sementara intensitas warna hijau pada daun memperlihatkan
keseragaman antar varietas. Berbagai karasteristik morfologi tanaman kentang di dataran medium
yang meliputi indeks luas daun, struktur kanopi daun, susunan daun, kebiasaan tumbuh, pewarnaan
antosianin batang, frekuensi berbunga, warna mahkota bunga sangat beragam, bergantung pada
genotipe tanaman.

g serat, 78 g air, 0,11 mg vitamin B1, 17

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

mg vitamin C, 11 mg kalsium, 56 mg

Kentang (Solanum tuberosum L.)
merupakan

salah

satu

fluor, 0,7 mg zat besi, 62 kadar gula dan

komoditas

328 indeks kekenyangan (Munarso dan

alternatif dalam mendukung ketahanan

Arsanti, 2009).

pangan. Kandungan nutrisi ubi kentang
memiliki

kelebihan

Konsumsi kentang per kapita di

dibandingkan

Indonesia terus mengalami peningkatan

karbohidrat

dari 0,98 kg/kapita/tahun pada tahun

mengandung

1980 menjadi 1,37 kg/kapita/tahun pada

karbohidrat dan lemak lebih rendah,

tahun 1999 (Funglie et al., 2003).

sedangkan

Berdasarkan Sensus Ekonomi Nasional

komoditi
seperti

lain
beras.

penghasil
Kentang

indeks

kandungan

gula

komposisi

vitamin

kekenyangan,

(glycemic
B1,

index),

vitamin

(Susenas) konsumsi

C,

kentang tahun 2009 yang mencapai 1,73

kandungan serat dan mineral lebih tinggi

kg/kapita/tahun meningkat 6,4 % menjadi

dibandingkan beras. Dalam setiap 100 g

1,84 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 dan

kentang terkandung 83 kkal, 19 g

diprediksi pada akhir tahun 2013 akan

kargohidrat, 2 g protein, 0,1 g lemak, 2,2

mencapai 2,06 kg/kapita/tahun (BPS,
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2011).

Peningkatan

selain

kentang untuk tumbuh dan berproduksi

jumlah

dengan baik. Ashandhi dan Gunadi

konsumsi akan beras yang mencapai 1,4

(2006) menjelaskan bahwa daerah yang

% dari tahun 2009 hingga 2011, juga

mempunyai suhu udara maksimum 30 oC

akibat

dan suhu udara minimum 15 oC adalah

disebabkan

oleh

konsumsi
penurunan

pertambahan jumlah penduduk,

perubahan pola konsumsi masyarakat,

daerah

berkembangnya industri makanan yang

pertumbuhan tanaman kentang daripada

mengolah

keripik

daerah yang mempunyai suhu relatif

kentang (potato chips), kentang goreng

konstan yaitu rata-rata 24 oC. Di daerah

(French fries),dan tepung kentang.

beriklim sub tropis dan di dataran tinggi

kentang

menjadi

Sayangnya,
konsumsi

tersebut

yang

sangat

baik

untuk

peningkatan

tropis pembentukan ubi terjadi dengan

diimbangi

baik pada suhu udara siang 25 oC dan

tidak

yang

suhu udara malam 17oC atau lebih

itu,

rendah. Menurut Burton (1981) jika suhu

dapat

meningkat, laju pertumbuhan dan laju

dilakukan untuk meningkatkan angka

fotosintesis meningkat sampai mencapai

produksi

dengan

peningkatan

memadai.

Terkait

berbagai

upaya

produksi
dengan

hal

seyogyanya

kentang.

Upaya

tersebut

maksimum, kemudian menurun. Disaat

intensifikasi

dan

yang sama, laju respirasi secara bertahap

upaya

meningkat dengan meningkatnya suhu.

intensifikasi telah banyak dilakukan,

Peningkatan suhu 10 oC, respirasi akan

mulai dari penggunaan varietas unggul

bertambah dua kali lipat. Akibatnya,

sampai

teknik

kehilangan fotosintat melalui respirasi

upaya

lebih besar daripada tambahan yang

mencakup
ekstensifikasi.

Berbagai

dengan

budidaya.

perbaikan
Sebaliknya

ekstensifikasi dihadapkan pada kendala

dihasilkan oleh aktivitas

geografis terkait dengan karakteristik

sehingga

tanaman kentang yang membutuhkan

menurun. Selain suhu udara, suhu tanah

temperature

juga menentukan tuberisasi. Yamaguchi

relative

rendah

selama

pertumbuhannya.

fotosintesis

hasil netto bobot kering ubi

(1991); Smith dan Rappaport (1977)

Ketinggian tempat seperti halnya

melaporkan bahwa pembentukan ubi

dataran medium umumnya berhubungan

optimal membutuhkan suhu tanah

dengan perbedaan suhu, terutaman suhu

o

siang dan malam. Suhu pada kebanyakan

17,7 oC malam hari.

24

C pada siang hari dan 14,9 oC sampai

dataran medium ini umumnya melebihi

Peningkatan

suhu optimal yang dibutuhkan tanaman

penurunan
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ketinggian

suhu
tempat

akibat
dapat

mengakibatkan

tanaman

mengalami

satu

faktor

penentu

keberhasilan

cekaman suhu tinggi. Pada suhu tanah

budidaya tanaman kentang di dataran

mencapai 30 oC aktivitas beberapa enzim

medium. Berkaitan dengan karakteristik

yang berperan dalam metabolisme pati

tanaman kentang yang membutuhkan

tertekan sehingga terjadi penurunan kadar

temperature

rendah

pati pada ubi (Mares et al., 1985;

pertumbuhannya,

diperlukan

Syahbudin,

menurunkan

kentang yang relative lebih adaptif

akumulasi bahan kering tanaman karena

terhadap suhu yang lebih tinggi pada

jumlah karbohidrat yang diproduksi dari

dataran medium.

fotosintesis lebih kecil dibanding yang

2. Metode

2013),

digunakan untuk respirasi (Asandhi dan
Gunadi,

1989).

Selain

itu

selama
varietas

Percobaan lapang atau evaluasi

menurut

lapang bertujuan mengetahui penampilan

Wattimena et al. (1991) perbedaan suhu

karakter pertumbuhan dan hasil beberapa

antara siang dan malam yang terlalu

varietas kentang di dataran medium

tinggi

selanjutnya untuk mengetahui kemampuan

merupakan faktor penghambat

pembentukan

ubi.

diperlukan kajian

Oleh

karena

itu

adaptasi

untuk penetapan

varietas-varietas

kentang

di

dataran medium. Penelitian dilakukan di

daerah di sepanjang ketinggian dataran

Kecamatan Sibolangit

medium.

Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara,

Masalah utama yang dihadapai

(680 m

dpl)

dari bulan Maret sampai Agustus 2015.

dalam budidaya kentang di dataran

Bahan yang digunakan adalah

medium adalah tingginya suhu (Ewing

Varietas unggul kentang bersumber dari

dan Struik, 1992). Pada suhu tinggi,

Balai

perubahan stolon menjadi ubi akan

Lembang,

terhambat (Stark dan Love, 2003), dan

Margahayu,

terjadi

Kastanum,

peningkatan

sintesis

hormon

Penelitian

Tanaman

Bandung

7

Sayuran

yaitu

Atlantik,

Amabile,

Median,

Maglia

dan

Granola.

giberelin pada kuncup daun (Vreugdenhil

Percobaan disusun dalam rancangan acak

dan Sergeeva, 1999), dan di ujung stolon

kelompok sederhana yang diulang tiga

(stolon tip)

(Struik et al., 1999).

kali. Faktor perlakuan adalah varietas

Giberelin telah terbukti menghambat

kentang (V) yang terdiri atas 7 taraf.

pembentukan ubi (Tekalign dan Hammes,

Terdapat 21 satuan atau petak percobaan,

2005).

masing-masing petak berukuran 3 m X
Selain

suhu

dan

lingkungan

1,2 m, dengan jarak tanam dalam barisan

tempat tumbuh, varietas merupakan salah

30 cm dan antar barisan 60 cm. Pupuk
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dasar berupa pupuk kandang sapi (30

3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan pengamatan morfologis

t/ha) diberikan 1 minggu sebelum ditutup
mulsa plastik hitam perak. ditanami dua

(karakter

baris (jalur) tanaman sehingga dalam satu

bahwa

petak

terhadap

terdapat

anorganik

20

berupa

tanaman.

Pupuk

pupuk

kuantitatif)
varietas

menunjukkan

berpengaruh

nyata

tinggi tanaman, sementara

ketebalan batang utama, panjang

mutiara

dan

(15:15:15) diberikan dengan dosis 125

lebar daun tidak berpengaruh pada 7

kg/ ha-1 dalam 2 tahap, yaitu 2/3 bahagian

varietas yang diuji (Tabel. 1).

pada saat tanam dan 1/3 bahagian

Tabel 1. Hasil analisis ragam terhadap
karakter kuantitatif (tinggi
tanaman, ketebalan batang
utama, panjang dan lebar daun
7 varietas kentang

diberikan 1 bulan setelah penanaman
bersamaan dengan penyiangan gulma.
Pengendalian

hama

dan

penyakit

Karakter
Kuantitatif
Tinggi Tanaman
Ketebalan batang
Utama
Panjang daun
Labar daun

menggunakan insektisida Curacron 500
EC, Antracol 250 EC, Decis 250 EC,
Confidor 250 EC dan fungisida Dithane
M45, jenis dan dosis disesuaikan dengan
gejala di lapangan. Panen dilakukan

Keterangan : ** =

setelah daun mulai mengering, yaitu pada
umur 75 hari setelah tanam (HST)
Parameter karakter morpologi yang

lebih vigor dibanding dengan varietas

batang, Frekuensi bunga, warna mahkota

Median, Kastanum, maglia dan granola.

bunga. Pengamatan karakter morfologi

Marpugo dan Ortiz (1988) dan Amadi et

daun dilakukan pada daun yang terletak di

al. (2008) menjelaskan bahwa perbedaan

sepertiga bagian atas tanaman pada batang

antara klon toleran dan rentan suhu panas

utama. Semua karakter di amati pada saat

terlihat pada karakter tinggi tanaman,

tanaman sudah berbunga (rata-rata 35

jumlah ruas dan jumlah daun. Penelitian

dilakukan

Hamdani

Pengujian

Individual (PPI) BUSS kentang

berpengaruh nyata
pada tarap 1%, tn
tidak berpengaruh
nyata pada tarap
5%.

varietas Atlantik, margahayu dan amabile

kebiasaan tumbuh, pewarnaan antosianin

Panduan

10,3
8,9

utama (tabel 2) menunjukkan bahwa

batang utaman, struktur kanopi daun,

menggunakan

tn
tn

tinggi tanaman dan ketebalan batang

daun (panjang dan lebar daun), ketebalan

Pengamatan

**
tn

KK
(%)
18,5
15,7

Hasil penelitian terhadap karakter

diamati antara lain tinggi tanaman, ukuran

HST).

Klon

dan

Simarmata

(2005)

menunjukkan bahwa suhu tanah di atas

(Pusat

22 ºC akan meningkatkan perpanjangan

Perlindungan Varietas Tanaman, 2006).
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ruas batang maupun peningkatan jumlah

Keadaan

ruas batang. Perpanjangan ruas batang ini

mekanisme adaptasi

disebabkan oleh peningkatan kandungan

dilakukan tumbuhan untuk memperkecil

asam giberelat dalam tanaman akibat

laju transpirasi. Fleiser et al.(1986)

suhu tinggi.

menjelaskan bahwa tanaman yang di

Tabel 2. Rataan tinggi tanaman, tebal
batang utama, panjang dan
lebar
daun
7
varietas
kentang

tumbuhkan pada suhu yang lebih tinggi

Varietas

Ting
gi
tana
man
(cm)

Atlanti
k

57,3
a
43,6
ab
45.9
ab
35,5
ab

Margah
ayu
Amabil
e
Median
Kastan
um

Keteba
lan
batang
utama
(mm)

Panja
ng
daun
(cm)

7,4

13,2

daun mengecil dan luas daun berkurang.
Hal ini berhubungan dengan perobahan

9,2

pengurangan kehilangan air dengan cara

metabolisme tanaman yang mengarah
pada

12,9

9,3

7,6

12,7

9,0

5,5

14,9

9,9

tanaman

tinggi

melalui

6,2

14,7

9,7

pola

kebiasaan

tumbuh (growt habit), kentang memiliki

agak tegak (semi upright) dan menyebar
(spreading). Handayani, et al. (2011)
menjelaskan

14,5

14,2

peningkatan

varietas

ketang

dengan pola kebiasaan tumbuh dengan

9,8

sesuai di tanam di dataran mediun atau

tife menyebar atau agak tegak lebih

rendah.

karakter

bahwa

10,
1

Hal ini berhubungan dengan

kemampuan kanopi menekan evaporasi
melalui

penutupan permukaan tanah

sehingga mampu mereduksi suhu tanah,
sebab suhu tanah yang tinggi akan

yang

menyebabkan terhambatnya tuberisasi.

suhu

Selain itu, struktur kanopi seperti ini

adalah ukuran daun (table 2). Suhu yang

memungkinkan

lebih tinggi seperti halnya di dataran
medium

toleransi

tiga pola kebiasaan yaitu tegak (upright),

5,9

oleh

suhu

Berdasarkan

Keterangan : Angka pada kolom yang
sama yang diikuti dengan
hurup yang sama tidak
berpengaruh nyata pada
tarap 5% menurut Uji
BNJ.

dipengaruhi

peningkatan

terhadap

34.2
b

satu

morfologi yang

Leb
ar
dau
n
(cm
)

7,3

32.7
b

Salah

merupakan

menurunkan luas permukaan transpirasi.

6.1

Granol
a

ini

dari suhu optimal menyebabkan ukuran

33.4
b

Maglia

seperti

meningkatkan

menyebabkan ukuran daun

tanaman
efisiensi

dapat

penangkapan

cahaya matahari untuk proses asimilasi.

mengecil dan luas daun berkurang.

Berdasarkan (tabel 3) kebiasaan tumbuh
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tegak dijumpai pada 2 varietas yaitu

merupakan

Median dan Granola. Tipe menyebar

tertutup sehingga batang tidak kelihatan.

dijumpai pada varietas Amabile dan

Varietas Atlantik, Margahayu, Maglia

margahayu, sementara varietas lainnya

dan Granola memiliki struktur kanopi

seperti Atlantik, Kastanum dan Maglia

dengan tife antara. Tife kanopi seperti ini

memiliki tipe pertumbuhan agak tegak.

daun agak terbuka sehingga sebahagian

Tabel 3.

batangnya

Kebiasaan tumbuh, struktur
kanopi daun, dan pewarnaan
antosianin batang dari 7
varietas kentang di dataran
medium

Varietas

Atlantik

Kebiasa
an
Tumbuh

Agak
tegak

Margaha Menye
yu
bar
Amabile
Median

Menye
bar
Tegak

Kastanu
m

Agak
tegak

Maglia

Agak
tegak

Granola

Tegak

Pengamatan

struktur

dengan

kanopi

masih terlihat. Sementara

varietas Median dan Kastanum memiliki
struktur kanopi dengan tife batang.
Karakter pewarnaan antosianin

Strukt
ur
Kano
pi
daun

Pewarna
an
antosian
in
batang

pada

Tipe
antar
a
Tipe
antar
a
Tipe
daun
Tipe
batan
g
Tipe
batan
g
Tipe
antar
a
Tipe
antar
a

Sedang

tidak menunjukkan pewarnaan antosianin

terhadap

struktur

batang

juga

memperlihatkan

keragaman antar varietas yang diuji.
Tidak dijumpai satu varietaspun yang

pada batang. Ini artinya semua varietas
Agak
kuat

yang

diuji

Sedang

dan lemah.

menunjukkan

pewarnaan

antosianin mulai dari agak kuat, sedang

Berdasarkan

Lemah

hasil

pengamatan

terhadap morpologi daun dan bunga
(Susunan daun, frekuensi bunga dan

Lemah

warna mahkota bunga) menunjukkan
keragaman antar varietas (tabel 4). Pada

Sedang

karakter intensitas warna hijau pada daun
tidak

Sedang

ditemukan

varietas

yang

keragaman.

diuji

memiliki

Semua
daun

berwarna hijau dengan intensitas sedang.
Susunan daun dengan tife terbuka
dengan keberadaan daun sekunder yang

kanopi daun dan pewarnaan antosianin

kuat terdapat pada varietas Margahayu,

batang memperlihatkan keragaman antar

Amabile dan Granola. Daun dengan tife

varietas (tabel 3). Struktur kanopi dengan

terbuka dimana jarak antara helaian daun

tife daun hanya dijumpai pada varietas

cukup

Amabile. Struktur daun dengan tife ini

lebar,

sehingga

tidak

saling

menindih antar helaian daun. Varietas
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ng

yang memiliki susunan daun dengan tife
sedang

adalah

Atlantik,

Margahayu,
Granol Terb
a
uka

Median, Kastanum dan Maglia. Susunan
daun

dengan

tife

terbuka

dengan

keberadaan daun sekunder yang kuat

bias jadi merupakan adaptasi morpologi
dilakukan

tanaman

xxx

xxx

Keterangan : --- menunjukkan varietas yang
tidak bertahan hidup sampai
pengamatan morpologi
bunga dan xxx tidak
berbunga

akan menutupi permukaan tanah, hal ini

yang

sitas
sedan
g
Inten
sitas
sedan
g

untuk
dan

Dari 7 varietas yang diuji ternyata

mempertahankan suhu tanah agar tetap

hanya 5 varietas yang dapat diamati

stabil. Mempertahankan suhu tanah akan

parameter frekuensi berbunga dan warna

berimplikasi terhadap tuberisasi.

mahkota

Tabel 4.

Margahayu,

memperkecil

evaporasi

Morfologi daun dan bunga
(Susunan daun, frekuensi dan
warna mahkota bunga) dari 7
varietas kentang di dataran
medium

Varieta
s

Susu
nan
Daun

Atlanti Seda
k
ng

Marga
hayu

Terb
uka

Amabi
le

Terb
uka

Media
n

Seda
ng

Kastan Seda
um
ng

Maglia Seda

Intens
itas
Warn
a
hijau
daun

Freku
ensi
berbu
nga

War
na
mah
kota
bung
a

Inten
sitas
sedan
g
Inten
sitas
sedan
g
Inten
sitas
sedan
g
Inten
sitas
sedan
g
Inten
sitas
sedan
g
Inten

Seda
ng

puti
h

bunga
Amabile

yaitu

Atlantik,

dan

kastanum,

sementara varietas Median dan maglia
tidak dapat diamati karena tanaman mati
sebelum pengamatan. Varietas Granola
tidak menghasilkan bunga.
4. Kesimpulan
Morfologi 7 varietas tanaman
kentang yang ditanam di dataran medium
sangat

bervariasi,

tergantung

pada

varietasnya.
Sedi
kit

Hasil karakterisasi morfologi dari

Puti
h

7

vaietas

yang

direkomendasikan
sedik
it

Puti
h

---

---

didataran
Margahayu,

3

medium
Amabile

diuji

dapat

varietas

adaptif

yaitu

varietas

dan

Atlantik.

Rekomendasi didasarkan pada karakter
morfologis dari kedua varietas ini seperti
tinggi tanaman, ketebalan batang utama,
seda
ng

panjang dan lebar daun, struktur kanopi,

Puti
h

kebiasaan tumbuh susunan daun dan lama
bertahan hidup.

---
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IMPLEMENTASI INTEGRASI MODEL PEMBELAJARAN ARIAS
DENGAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DAN
MASTER LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR,
KEPERCAYAAN DIRI DAN MINAT
BELAJAR MAHASISWA
Asnarni Lubis1),
Alfitriana Purba2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
(sweety_arhamuka@yahoo.com

Abstract
The study aims to determine significant differences in achievement, assurance and interest of
students to the implementation of the Model ARIAS using CTL approach with MASTER learning,
interaction integration model ARIAS using CTL approach with MASTER learning to assurance,
interaction integration model ARIAS using approaches CTL with MASTER learning towards the
learning interest in the subject of general chemistry course material as well as knowing the
differences in chemical equilibrium with the MASTER CTL approach learning in learning Model
ARIAS. The research location Nusantara Muslim University (UMN) Al Washliyah, with a sample of
35 students in Mathematics Education courses Semester III Academic Year 2015/2016, samples
taken at random purposive, where class III A Model ARIAS given treatment using CTL approach
(experimental I) and III B Model ARIAS given treatment using MASTER approach to learning
(experiment II). Data were analyzed using multivariate ANOVA with the requisite test sig < 0.05,
before going to the normality test and homogeneity. From the data processing is known that the
data were normally distributed and homogeneous, it can dillakukan hypothesis testing as follows 1)
There is a significant difference in achievement, confidence and interest of students to the
implementation of the Model ARIAS using CTL approach with MASTER learning course on
general chemistry material equilibrium chemistry; 2) there is no interaction ARIAS integration
model using CTL approach with the confidence MASTER learning course on general chemistry
course material chemical equilibrium
Kata Kunci : ARIAS Models, CTL, MASTER learning, Gain, Assurance, Interest
perubahan, untuk dapat mengembangkan
1. Pendahuluan

Sumber

1.1. Latar Belakang

2014 Indonesia masih berada diperingkat
dibawah dibandingkan dengan negara lain

(SDM)

yang

kurikulum

memperbaiki

semua

penting

peringkat ke–40, hal ini sangat disayangkan,
karena Indonesia memiliki generasi yang
Seharusnya

memperbaiki

dengan

tujuan

komponen

dalam

sekolah, namun yang harus dilakukan paling

terutama di Asia Tenggara, berada pada

tinggi.

Manusia

berkuliatas. Perubahan ini bukan hanya

Menurut The Learning Curve Pearson

berpotensi

Daya

dunia

adalah

perbaikan

pembelajaran

di

dalam

menciptakan

kegiatan

proses

kelas,

yang

dengan

aktif

dan

menantang mahasiswa terlibat lebih dalam,

pendidikan Indonesia melakukan banyak
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sehingga

keberhasilan

dapat

dirasakan

kelas, tidak mampu diseslesaikan secara

mahasiswa secara merata dan maksimal.

maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan teori

Salah satu mata kuliah yang sangat
membutuhkan

optimasi

dalam

sibernetik yang dirumuskan oleh Gagne dan

proses

Briggs (dalam Rahman dan Amri: 36) yang

pembelajaran adalah kimia umum, mata

menyatakan bahwa ketika belajar ditekankan

kuliah disajikan pada semester tiga pada

pada pemprosesan informasi dalam ingatan

jurusan pendidikan matematika, kimia umum

harus dimulai dengan penyandian informasi,

memiliki

penyimpan informasi dan mengungkapkan

karakteristik

berupa

abstrak,

hitungan dan aplikatif, sehinga dibutuhkan
ingatan,

argumen

dan

analisis

kembali informasi tersebut.

dalam

Salah satu model pembelajaran yang

memahami dan mengkritisin suatu masalah

dapat

yang disajikan, salah satu materi yang akan

menyimpanan

informasi

hingga

tahap

diselesaikan adalah kesetimbanga kimia.

mengevaluasi

mahasiswa

dalam

proses

Kesetimbangan

pembelajaran, dalam menemukan masalah

kimia

materi

memiliki

membantu

mahasiswa

karakteristik yang dimiliki kimia, sehingga

hingga

mahasiswa dituntun untuk lebih memahami

permasalahan tersebut adalah Model ARIAS

dalam setiap penyelesaian dan terutama bisa

berupa

mencari

Assurance

kesetimbangan

kimia

dalam

penyelesaian

dalam

model

yang

(percaya

masalah

menekankan
diri),

sesuai

pada

Relevance

kehidupan sehari-hari ataupun kebutuhan

(berhubungan dengan kehidupan sehari-hari),

industri, sehingga mahasiswa lebih tertarik

Interest (minat), Assessment (penilaian atau

dan tertantang bahkan menyukai materi yang

evaluasi), Satisfaction (penguatan) yang akan

disajikan.

membangkitkan keaktifan mahasiswa dalam

Berdasarkan

hasil

dan

proses pembelajaran. ARIAS ini semakin

wawancara kepada mahasiswa diketahui

efektif jika diintegrasikan berbagai macam

bahwa mahasiswa kurang menyukai materi

strategi, metode, pendekatan dan media

yang bersifat abstrak dan aplikatif, hal ini

pembelajaran.

juga dipertegas dengan hasil ujian yang

Pembelajaran ARIAS akan menggunakan

kurang memuaskan, 80% mahasiswa tidak

dua pendekatan yaitu Contextual Teaching

mampu

and

menuangkan

observasi

apa

yang

telah

Learning

Dengan

(CTL)

dan

MASTER

Learning

mahasiswa matematika masih ada yang

Trigger, Reflect). Dengan pembandingkan

belum mampu menyelesaikan perhitungan

kedua pendekatan tersebut diharapkan proses

dalam kesetimbangan kimia, mereka masih

pembelajaran dapat berjalan dengan sesuai

menghandalkan

dengan kebutuhan mahasiswa dari rasa

menyelesaikan

persolan harus sesuai dengan contoh yang

percaya

diberikan, walaupun demikian, materi yang

penguatan

sering dibicarakan dan didiskusikan di dalam
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diri,

Acquire,

Model

dipelajari dalam sebuah jawaban, bahkan

ketika

(Mind,

demikian,

minat,

dapat

Search

evaluasi

diperoleh

serta

Out,

hingga
dapat

mengetahui pendekatan yang sangat efektif

menggunakan Model Pembelajaran ARIAS

dengan menggunakan ARIAS.

dengan MASTER learning, masing-masing

1.2. Tujuan

diambil sebanyak 35 mahasiswa.

Tujuan

dalam

penulisan

ini

Metode

untuk

penelitian

adalah

yaitu

metode

mengetahui:

eksperimen

a. Untuk mengetahui perbedaan signifikan

penelitian yang berlandaskan pada filsafat

hasil belajar, kepercayaan diri dan minat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada

mahasiswa dengan implementasi Model

populasi

ARIAS

dengan

penelitian ini adalah desain faktorial yang

pendekatan

CTL

menggunakan
dengan

(kuantitatif)

ini

atau

sampel

experimental

dimana

kimia umum materi kesetimbangan kimia

kemungkinan

variabel

mengetahui

Desain

merupakan modifikasai dari design true

MASTER

learning pada mata kuliah mata kuliah

b. Untuk

tertentu.

mempengaruhi

memperhatikan
moderator

perlakuan

yang

(independent

adakah

interaksi

ARIAS

dengan

variabel) terhadap hasil belajar (dependent

menggunakan pendekatan CTL dengan

variable). Dimana penelitian ini terdapat

MASTER learning terhadap kepercayaan

empat

diri pada mata kuliah mata kuliah kimia

independent variabel dan tiga dependent

umum materi kesetimbangan kimia

variabel.

Sebagai

integrasi

Model ARIAS dengan

integrasi

Model

2. Metode

Program

Nusantara
Studi

(UMN)

Al-Wasliyah

Pendidikan

Matematika

penelitian

yaitu

independent

dua

variabel
kedua

pendekatan dan tiga dependent variabel

Lokasi penelitian di FKIP Universitas
Muslim

variabel

(output) yaitu hasil belajar (O) dibagi
menjadi

dua

yaitu

hasil

belajar

kelas

Semester III Tahun Ajaran 2015/2016.

eksperimen I (O1) dan hasil belajar kelas

Waktu kegiatan penelitian dimulai dari Maret

eksperimen II (O2), kemudian kepercayaan

2015 hingga Oktober 2016, dimulai dari

diri (Y) dan minat (Z). Independent variabel

penyusunan proposal hingga laporan akhir.

dijadikan sebagai variabel perlakuan dan

Populasi yang dijadikan dalam penelitian ini

dependent

adalah

moderator (Sugiyono, 2010:113).

seluruh

variabel

sebagai

variabel

mahasiswa

jurusan

Universitas

Muslim

Variabel perlakuan dibedakan menjadi

Nusantara (UMN) Al-Wasliyah semester II,

dua, yaitu integrasi model pembelajaran

sehingga sampel diambil secara random

ARIAS dengan pendekatan CTL (X1) untuk

purposive, maka dapat diambil dua kelas

kelompok eksperimen I dan intergrasi model

dimana satu kelas menjadi kelas eksperimen I

pembelajaran

dengan menggunakan Model Pembelajaran

learning untuk kelompok eksperimen II (X2),

ARIAS

sedangkan

variabel

Teaching and Learning (CTL) dan satu kelas

kepercayaan

diri

menjadi

Instrumen yang digunakan dalam penelitian

matematika

FKIP

dengan

kelas

pendekatan

eksperimen

Contextual

II

dengan
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ARIAS

(Y)

dengan

MASTER

moderator
dan

minat

yaitu
(Z).

ini berfungsi untuk memberikan informasi

Grafik Gain Mahasiswa

penelitian. Instrumen yang akan nilai adalah
aspek kognitif dan instrumen kepercayaan

0.8
0.6
0.4
0.2
0

diri dan minat mahasiswa.
Berdasarkan desain penelitian diatas,
maka penelitian ini akan melalukan uji
normalitas

(one

sample

Kolmogorov

0.71
0.4
Kelas CTL Kelas ML

Smirnov) dan homogenitas data (One way
Gambar 4.1. Grafik Gain Hasil Belajar

Anova), setelah itu akan dilanjutkan dengan
uji

hipotesis

dengan

Grafik

menggunakan

batang

diatas

menjelaskan

menggunakan analisis multivariate anova

bahwa nilai gain kelas CTL (eksperimen I)

(MANOVA)

tiga

memiliki gain sebesar 0,71 dengan kategori

variabel dependen dan hipotesis interaksi,

tinggi sedangkan kelas yang menggunkan

sesuai hipotesis deskriptif, dengan demikian

MASTER learning (kelas eksperimen II)

anlisis menggunakan SPSS 22 IBM

hanya memperoleh 0,4 dengan kategori

dikarenakan

memiliki

for

rendah.

Windows dan menggunakan MS.Exel untuk

Kepercayaan diri kelas eksperimen

mengetahui skor masing-masing indikator
angket.

I lebih baik dari kelas eksperimen II,

3. Hasil dan Pembahasan

diketahui bahwa nilai mean dari kelas

Penelitian ini dilaksanakan dua kelas,

ekseprimen I sebesar 54,2571 sedangkan

diantaranya kelas eksperimen I dan kelas

kelas eksperimen II sebesar 52,400; ini

eksperimen II. Diketahui bahwa hasil belajar

juga dapat dijelaskan nilai standar deviasi

peserta didik kelas eksperimen I lebih baik

kelas eksperimen I sebesar 5,10676

dibandingkan kelas eksperimen II. Diketahui

sedangkan kelas eksperimen II sebesar

bahwa nilai gain untuk kelas eksperimen I

4,16003.

sebesar 0,7149 sedangkan untuk gain kelas

Kepercayaan diri meliputi indikator

eksperimen II sebesar 0,3989 dan untuk

memiliki keyakinan, persamaan kesempatan

standar deviasi menunjukkan bahwa data

dan

gain kelas eksperimen II lebih besar dari

menghilangkan

inferioritas

dalam

pembelajaran kimia umum pada materi

eksperimen I yang menyatakan bahwa data

kesetimbangan kimia, berikut hasil yang

eksperimen II lebih baik menyebar secara

diperoleh nilai indikator untuk setiap kelas

merata. Hal ini juga dapat dijelaskan pada

eksperimen I dan eksperimen II, diketahui

gambar grafik 4.1., berikut:

dengan jelas ARIAS dengan menggunakan
CTL lebih tepat dan lebih baik, dapat
membangun rasa kepercayaan mahasiswa
dalam
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mengikuti

pembelajaran terutama

menghilangkan inferioritas yang meliputi

kesetimbangan kimia, berikut hasil yang

kebanggan

penyelesaian

diperoleh nilai indikator untuk setiap kelas

masalah yang diberikan, mengerjakan dengan

eksperimen I dan eksperimen II. Diketahui

tim sungguh-sungguh, bertanggung jawab

dengan jelas ARIAS dengan menggunakan

dan optimis dalam setiap menemukan dan

CTL lebih tepat dan lebih baik pada indikator

menyelesaikan masalah sebesar 86,71%,

keterlibatan mahasiswa, dengan menyetujui

namun dapat dijelaskan juga bahwa Model

bahwa kegiatan yang diberikan oleh dosen

ARIAS dengan menggunakan MASTER

sangat menarik sehingga tanpa disadari

learning

menghilangkan

memudahkan menyelesaikan masalah, materi

inferioritas di dalam menyelesaikan masalah

yang melibatkan contoh kehidupan sehari-

sebesar 84,43%. Hal ini juga ditunjukkan

hari membangun

pada gambar grafik berikut:

menyatakan bahwa tugas yang diberikan

dengan

juga

hasil

dapat

hari sebesar 86,10%, namun dapat dijelaskan
juga

86.71

bahwa

Model

ARIAS

dengan

menggunakan MASTER learning juga dapat

84.43
82.06
80.23

82

ketertarikan dan

memiliki manfaat dalam keshidupan sehari-

Garfik Perbedaan Kepercayaan Diri
Mahasiswa
88
86
84
82
80
78
76
74
72

rasa

menghilangkan

inferioritas

di

dalam

menyelesaikan masalah sebesar 85,52%. Hal

77.29

ini juga ditunjukkan pada gambar grafik
berikut:
Memiliki
Keyakinan

Persamaan
Kesempatan
CTL

Menghilangkan
Inferioritas

Grafik Perbedaan Minat Belajar Mahasiswa

ML
88
86
84
82
80
78
76
74

Gambar 4.2. Grafik Batang Perbedaan
Kepercayaan Diri Mahasiswa
Minat
eksperimen

belajar
I

lebih

mahasiswa

kelas

baik

kelas

dari

85
83

85.5286.1

79.14

Perasaan
Senang

eksperimen II, diketahui bahwa nilai mean

84.71
84.14

83.86

Keterkaitan
Mahasiswa

Perhatian Keterlibatan
Mahasiswa Mahasiswa

CTL

dari kelas ekseprimen I sebesar 63,6286

ML

sedangkan kelas eksperimen II sebesar

Gambar 4.3. Grafi Batang Perbedaan Minat Belajar

62,0857; ini juga dapat dijelaskan nilai

Mahasiswa

standar deviasi kelas eksperimen I sebesar

Dalam menyelesaikan uji hipotesis,

5,23611 sedangkan kelas eksperimen II

dilakuakn terlebih dahulu uji asumsii klasik,

sebesar 4,61692.

diantaranya adalah uji normalitas dengan

indikator

Indikator minat meliputi

perasaan

senang,

keterkaitan,

menggunkan

uji

Kolmogorov Smirnov,

perhatian dan keterlibatan mahasiswa dalam

diketahui bahwa ketiga data baik gain,

pembelajaran kimia umum pada materi

kepercayaan
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diri

dan

minat

belajar

berdistribusi normal dengan memenuhi

kepercayaan diri pada mata kuliah mata

syarat bahwa asymp. sig. (2-tailed) > 0.05

kuliah kimia umum materi kesetimbangan

dengan nilai (0,060; 0,075 dan 0,200).

kimia.

Dengan demikian data memiliki nilai

4. Kesimpulan

merata atau berdistribusi normal dan sampel

Dari data yang diperoleh kesimpulan

dalam keadaan yang sesuai dengan proses

sebagai berikut:

pengujian.

a. Terdapat

Dilanjutkan

dengan

perbedaan

signifikan

hasil

pengujiaan

belajar, kepercayaan diri dan minat

homogenitas test dengan menggunakan uji

mahasiswa dengan implementasi Model

Levene’s, dengan hasil normalitas, maka

ARIAS

dengan

nilai homogenitas dengan sig > 0,05

pendekatan

CTL

dinyatakan data homogen atau memiliki

learning pada mata kuliah kimia umum

kesamaan pada setiap sampel dengan nilai

materi kesetimbangan kimia

sig sebesar 0,178; 0,067 dan 0,714.

menggunakan
dengan

MASTER

b. Terdapat ada interaksi integrasi Model

Dengan demikian, uji asumsi klasik

ARIAS

dengan

menggunakan

memenuhi syarat dan akan dilanjutkan

pendekatan

CTL

dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

learning terhadap kepercayaan diri pada

dengan

MASTER

mata kuliah mata kuliah kimia umum

Dari hasil analisis diketahui bahwa

materi kesetimbangan kimia

hipotesis I, dengan syarat sig < 0,05.
Dengan demikian nilai sig untuk gain
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PENGARUH PEMADATAN TERHADAP NILAI CBR TANAH
LEMPUNG BENTONIT YANG DISTABILISASI
DENGAN DOLOMIT
Surta Ria Nurliana Panjaitan1)
Ramlan Tambunan2)
Institut Teknologi Medan
surta.panjaitan@yahoo.com
Abstrak
Tanah lempung mengembang adalah tanah yang mempunyai tingkat sensitifitas tinggi dan sifat
kembang susut yang dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan yang berdiri di atasnya, dan
memiliki potensi mengembang serta menyusut yang sangat tinggi akibat perubahan kadar air di
dalam tanah. Tanah mempunyai peranan yang penting dalam bidang pekerjaan konstruksi. Tanah
yang dijumpai di lapangan sangat bervariasi dan kekuatannya tidak selalu memenuhi persyaratan
yang ditentukan untuk suatu konstruksi bangunan di atasnya. Pengujian ini dilakukan untuk
menganalisa besarnya pengaruh penambahan dolomit 0, 3, 6, 9, 12 dan 15% pada tanah lempung
bentonit terhadap nilai CBR. Pengujian yang dilaksanakan yaitu sifat fisis dan mekanis dengan
menggunakan alat CBR, pemadatan dengan menggunakan standar Pproctor dan modified proctor.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanah lempung Bentonit dapat diklasifikasikan sebagai tanah
lempung dengan plastisitas tinggi (CH) serta pada kelompok A-7-6. Stabilisasi dengan dolomit
mempunyai pengaruh terhadap sifat fisis, sehingga nilai CBR yang di dapat mengalami
peningkatan dari tanah asli.
Kata kunci : stabilisasi, bentonit, dolomit, CBR.

1.

Pendahuluan

yang terbentuk karena pelapukan batuan.

1.1

Latar Belakang

Yang

Braja

M.

Das

(1988)

memperlemah

ikatan

tersebut

adalah pengaruh karbonat atau oksidasi

mendefenisikan tanah sebagai material

atau

yang

Menurut Karl Tarzaghi (1987) tanah

terdiri

mineral-mineral

dari

agregat

padat

(butiran)

yang

tidak

adalah

pengaruh

kandungan

kumpulan

organik.

(agregat)

butiran

tersementasi (terikat secara kimia) satu

mineral alami yang biasa dipisahkan oleh

sama lainnya dan dari bahan-bahan

suatu cara mekanik bila agregat termasuk

organik yang telah melapuk (berpartikel

diaduk dalam air.

padat) disertai dengan zat cair dan gas
yang

mengisi

ruang-ruang

Tanah

kosong

Craig

(1997)

merupakan

partikel mineral yang berukuran lebih

diantara partikel-partikel padat tersebut.
Menurut

lempung

kecil dari 0,002 mm dan mempunyai

yang

partikel-partikel

tertentu

dimaksud dengan tanah adalah akumulasi

menghasilkan

partikel mineral yang tidak mempunyai

tanah bila dicampur dengan air (Grim,

ikatan atau lemah ikatan antara partikel

1953 dalam Braja M. Das).
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sifat-sifat

plastis

yang
pada

Partikel-partikel ini merupakan sember

sedangkan ASTM memberikan batasan

utama dari kohesi di dalam tanah yang

bahwa secara fisik ukuran lempung

kohesif yang dapat berbentuk seperti

adalah yang lolos dari saringan nomor

lembaran yang mempunyai sifat yang

200. Untuk menentukan jenis lempung

sangat

tidak cukup hanya dilihat dari ukuran

dipengaruhi

oleh

gaya-gaya

permukaan. Umumnya terdapat kira-kira

butirannya

24 macam mineral yang diklasifikasikan

diketahui mineral yang terkandung di

sebagai mineral lempung (Keer, 1959).

dalamnnya.

Diantaranya terdiri dari Montmorillonite,

Sukoto

tetapi

perlu

juga

Lempung mempunyai sifat yang

Illite, Kaulonite, dan Poligorskite.
Menurut

saja,

beragam

tergantung

pada

susunan

(1984)

mineralnya. Mineral tanah merupakan

menerangkan bahwa lempung merupakan

dasar yang digunakan untuk mengetahui

partikel-partikel

perilaku tanah dan ukuran, bentuk sifat

yang

berukuran

mikroskopis yang berasal dari pelapukan

serta sifat kimia partikel lemiung.

batuan. Tanah lempung mengembang

1.2 California Bearing Ratio (CBR)

(expansive soil) bersifat plastis pada

Sejarah metode CBR pertama-

kadar air sedang dan dalam keadaan

tama dipakai oleh Badan California

kering lempung sangat keras serta tidak

Division of Highway, Bina Marga Negara

mudah dikelupas dengan jari tangan. Pada

bagian California di Amerika pada tahun

keadaan air lebih tinggi maka lempung

1928, orang yang banyak menghasilkan

sangat lunak dan bersifat kohesif serta

metode ini bernama O.J.Porter.

memiliki sifat kembang susut tinggi.

Pada umumnya percobaan CBR

Konsistensi dari tanah lempung
dan

tanah

dipengaruhi

kohesif
oleh

lainnya

kadar

air.

ini

menentukan

pengembangan.

Indeks

jalan

harus

sebagai berikut :

karateristik
Karakteristik

dengan menggunakan indeks plastisitas, (
Holtz dan Gibbs, 1962 ).
Mitcheel

perencanaan

perkerasan jalan raya. Untuk perkerasan

pengembangan hanya dapat diperkirakan

Menurut

pada

sangat

plastisitas dan batas cair dapat digunakan
untuk

dilaksanakan

(1976),

lempung didefinisikan sebagai partikel
tanah yang berukuran < 0.002 mm,
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memenuhi

persyaratan

1. Perkerasan harus cukup kuat untuk

Perencanaan

jalan

baru

tebal

memikul berat kenderaan yang akan

perkerasan biasanya ditentukan dari nilai

melewatinya.

CBR dari tanah dasar yang dipadatkan.

2. Perkerasan dan permukaan jalan harus

Nilai CBR yang dipergunakan untuk

tahan terhadap gaya gesekan dan

perencanaan disebur CBR disign dimana

keausan dari roda- roda kenderaan.

ditententukan dengan 2 faktor yaitu :

Batas - batas kadar air dan berat

kadar air tanah serta isi kering

isi kering dapat ditentukan dari hasil

pada waktu pemadatan.

percobaan laboratorium, yakni percobaan

Perubahan pada kadar air yang

pemadatan dan CBR kekuatan tanah

mungkin akan terjadi setelah perkerasan

dasar banyak tergantung pada kadar

selesai dilakukan. Maka CBR dinyatakan

airnya. Makin tinggi kadar airnya makin

dengan kualitas bahan untuk suatu lapisan

kecil kekuatan nilai CBRnya.

dasar yang baik mempunyai CBR = 100

Pada gambar 1 dapat dilihat
sampel

yang

tidak

terendam

%.

Dimana

untuk

pondasi

bawah

nilai

(Subbase) nilai CBR minimum adalah >

CBRnya sangat tinggi pada kadar air

35 % (menurut Bina Marga), sedangkan

yang rendah, sedangkan sampel yang

menurut AASHTO CBR untuk lapisan

direndam nilai CBRnya rendah pada

pondasi bawah adalah 20%.

kadar air yang rendah dan bergerak

Daya dukung tanah dihubungkan

sampai kadar air optimum.

dengan nilai CBR maka di dapat nilainilai yang terdapat pada tabel 1.
Tabel 1. Daya dukung tanah
dihubungkan dengan nilai CBR
CBR

Daya dukung tanah

2% - 5%

Jelek

6% - 9%

Sedang

>9%

Baik

Sumber : AASHTO, 1986
2. Metode

Gambar 1. Pengaruh Perendaman

2.1 Standar Penelitian

Terhadap Nilai CBR

Standar penelitian dilaksanakan

Sumber :Wesley - Mekanika Tanah
untuk
262

mengetahui

komposisi

tanah

lempung dan dolomit, terlihat pada tabel

4. Pemadatan

(Compaction

Test).

2.

Pedoman yang dipakai adalah ASTM

Tabel 2. Jenis Percobaan yang dilakukan

D698-78.

menurut Standar ASTM

5. CBR (California Bearing Ratio)

No

Jenis Percobaan

No.
Standard
ASTM

1

Specific Gravity
(Gs)

D 854-72

2

Atterberg Limit :

3
4
5

- Liquid Limit
- Plastic Limit
- Shrinked Limit
Analisa Saringan
(Sieve Analysis)
Proctor Test
CBR (California
Bearing Ratio)

6
7
8

Prosedur pengujian CBR dilakukan
dengan mengacu pada AASHTO T
193 dan ASTM D 1883 – 87.
3. Hasil dan Pembahasan

D 431883
D 423-66
D 424-74
D 424-74

3.1 Sifat-sifat Fisis dan Klasifikasi
Tanah Lempung (Bentonit)
Tanah yang digunakan dalam

C136-46

penelitian

ini,

dapat

diklasifikasikan

D 698-70
D 188387

sebagai tanah lempung anorganik dengan
Plastisitas tinggi (CH) dalam klasifikasi
tanah AASHTO : A-7-6 yaitu tanah

yang

lempung dengan indeks plastisitas tinggi,

dilakukan, maka akan diperoleh data-data

dengan demikian tanah lempung yang

tentang sifat-sifat fisik dan mekanis tanah

diklasifikasikan sebagai tanah lempung

sebelum dan sesudah dilakukan stabilisasi

dengan plastisitas tinggi, untuk variasi

dengan dolomit. Kadar dolomit yang

dolomit 3%, 6%, 9%, 12% dan 15%,

diberikan sebesar 3%, 6%, 9%, 12% dan

termasuk dalam kelompok MH dan OH

15%

yaitu lanau organik dengan plastis sedang

Dari

serta

hasil

penelitian

pengujian

CBR

untuk

mengetahui sifat mekanis.

dan tinggi, ini menurut klasifikasi unified.

2.2 Tahapan Penelitian Pendahuluan

Sedangkan menurut klasifikasi AASHTO
: A-7-5. Sifat fisis tanah asli ditunjukkan

Pengujian pendahuluan bertujuan

pada tabel 3.

untuk mengetahui sifat – sifat fisis tanah.

Tabel 3. Sifat- sifat fisis tanah asli

Adapun pengujian yang dilakukan adalah:
1. Berat Jenis ( Gs ). Pedoman

yang
No

dipakai adalah ASTM D854-83.
2. Batas Konsistensi (Atterberg Limit ).

1

Pedoman yang dipakai adalah ASTM

2

D4318-83.

3
4

3. Analisa Saringan ( Sieve Analysis )

5
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Sifat - Sifat
Tanah
Berat Jenis (Gs)
Batas Plastis
(PL)
Batas Susut (SL)
Batas Cair (LL)
Indeks Plastis
(PI)

-

Tanah
Lempung
Asli
2.67

%

20.38

%
%

34.47
72.78

%

50.40

Satuan

6
7
8

Sieve Analisis
Berat isi Kering
(γd maks)
Kadar
Air
Optimum

%

52.30

disebabkan berat jenis dolomit lebih

gr/cm³

1.363

rendah dari pada berat jenis tanah yang

%

21.00

diuji, sehingga berat jenis campuran tanah
dengan

Berdasarkan

hasil

pengujian

yang

dolomit

penurunan

tersebut

dan

terjadi

mengakibatkan

dilakukan terlihat pada tabel 4, tentang

mengecilnya rongga-rongga pori serta

sifat fisis tanah asli. bahwa berat jenis

merekatnya partikel-partikel tanah.

tanah mengalami penurunan, hal ini
Tabel 4. Sifat fisis tanah asli setelah dicampur dengan dolomit
Sifat-sifat
Tanah

No
1
2
3
4
5
6

Satuan

Batas Plastis (PL)
Batas Cair (LL)
Index Plastis (PI)
Batas Susut (SL)
Berat Jenis (Gs)
Sieve Analisis

%
%
%
%
%

0
20,38
72,78
50,40
54,47
2.67
52.30

Dari hasil uji batas Atterberg
untuk

batas

plastis

maksimum

1,363 g/cm3

15
30,46
41,23
10,77
44,97
2.56
46.58

dan metode

terjadi

modified proctor diperoleh kadar air

peningkatan. Pada tabel 4 menunjukkan

optimum 19,00% dan berat isi kering

hasil uji Indeks Plastis terjadi penurunan

maksimum 1,632 g/cm3.

akibat

nilai

Tanah Bentonite + Dolomit (%)
3
6
9
12
32,69
38,69
29,11
30,98
68,72
55,23
42,68
42,41
36,03
16,54
13,57
11,43
48,98
47,59
46,33
45,86
2.65
2.60
2.58
2.57
50.20
49.18
48.06
47.87

penambahan

dolomit

dan

penurunan yang optimal terjadi pada
penambahan dolomit 6%. Penurunan ini
menyebabkan penurunan nilai potensial
pengembangan pada tanah lempung.
3.2

Hasil

Pengujian

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa berat isi

Pemadatan

kering maksimum meningkat dengan

Laboratorium
Hasil

pengujian

pemadatan

penambahan dolomit dan berat isi kering

terhadap penambahan dolomit diperoleh

pada pemadatan modifified proctor lebih

kadar air optimum dan berat isi kering

tinggi

pada tabel 5. Hasil uji pemadatan di

proctor, tetapi kadar air optimum pada

laboratorium

mdified

dengan metode

standar

proctor pada tanah asli diperoleh kadar air

dibandingkan

proctor

dengan

lebih

standar

rendah

dibandingkan dengan standar proctor.

optimum 21,00% dan berat isi kering
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Maka kepadatan akan lebih padat dengan
cara modified proctor.

No.

3.3 Pengujian CBR pada Tanah Asli
dan Setelah Dicampur Dengan Dolomit

1
2
3
4
5
6

(3, 6, 9, 12, dan 15%)
Pengujian pemadatan didapat nilai
kadar air optimum yang kemudian dibuat

Kadar
Dolomit
(%)

Nilai CBR (%)
Standar
Proctor
4.18
4.46
5.84
6.51
6.68
6.81

0
3
6
9
12
15

Modified
Proctor
4.56
6.57
10.04
27.10
46.22
54.19

4. Kesimpulan

sebagai acuan untuk penambahan air
pembuatan benda uji CBR. Benda uji

Dari data hasil penelitian yang

CBR dipadatkan pada kondisi 3 lapis x 25

dilakukan di Laboratorium Mekanika

pukulan dengan cara standar proctor, dan

Tanah ITM, dan setelah melakukan

3 lapis x 56 pukulan dengan modified

analisa data maka dapat diambil beberapa

proctor. Dari hasil pengujian CBR untuk

kesimpulan :

tanah asli

1. Tanah

dan yang dicampur dengan

lempung

mempunyai

dolomit dapat dinyatakan pada tabel 6.

Bentonit,

indeks

plastisitas

menurut

Unified

Soil

nilai CBR untuk masing-masing pukulan,

Classification

System

(USCS),

25 pukulan sebesar 4,18 % dan 56

tanah asli ini termasuk tanah

pukulan sebesar 4,56%.

hasil

kelompok CH yaitu Lempung

variasi

anorganik dengan plastis tinggi

penambahan dolomit sebesar 6-9% dapat

(high plasticity clay), sedangkan

dinyatakan bahwa peningkatan nilai CBR

menurut American of State

Tabel 6, pada tanah asli diperoleh

pengujian

CBR

Dari
untuk

2. Highway

meningkat lebih optimal dengan standar

and

Transportation

proctor dan modified proctor. Tetapi pada

Official (AASHTO) tanah tersebut

modified proctor nilai CBR lebih tinggi

dalam

dibandingkan dengan standar proctor

merupakan

dimana pori-pori tanah semakin kecil

yang tidak baik atau buruk apabila

sehingga tanah akan semakain padat. .

digunakan sebagai dasar pondasi.

Tabel 6.

Setelah

Hasil Uji CBR Laboratorium

kelompok
tanah

A-7-6,
berlempung

distabilisasi

dengan

dengan Standar Proctor dan Modified

dolomit termasuk pada kelompok

Proctor

MH – OH menurut USCS dan
pada kelompok A-7-5 menurut
AASHTO.
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PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN
(Studi Kasus Pada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
(Persero) Kantor Pusat Medan)
Julianto Hutasuhut
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja
karyawan pada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero) Kantor Pusat Medan.
Berdasarkan tingkat penjelasannya penelitian ini digolongkan kepada penelitian assosiatif dengan
pengukuran kuantitatif berdasarkan pendekatan ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia.
Instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh
karyawan golongan III dan IV yang bertugas di PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kantor
Pusat Medan yang berjumlah 159 orang. Sampel penelitian ditetapkan 123 orang setelah di
dikurangi sampel uji validitas yang berjumlah 36 orang. Dengan demikian teknik pengambilan
sampel penelitian adalah sampel jenuh. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisa
regresi ganda dan analisa korelasi. Untuk membuktikan hipotesis digunakan uji t dan uji R yang
sebelumnya disertai dengan pengujian asumsi klasik. Analisa regresi membuktikan kompetensi
berpengaruh positif dan secara langsung terhadap kinerja karyawan. Untuk memprediksi besarnya
tingkat kinerja karyawan penelitian ini menghasilkan sebuah persamaan regresi yaitu : Kinerja
Karyawan = 20,563 + (0,735 x kompetensi). Analisa korelasi menunjukkan kompetensi mempunyai
tingkat hubungan yang erat dengan kinerja karyawan yaitu sebesar 0.663 atau 66.3%.
Kata kunci : Kompetensi dan Kinerja karyawan.
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah
asset yang paling berharga dalam sebuah

secara

individu

maupun

organisasional

sekaligus dapat meningkatkan daya saing.

perusahaan karena manusia adalah unsur yang

Salah satu upaya yang sangat potensial

paling berperan dalam mengelola segala sumber

untuk

daya yang dimiliki perusahaan. Maka sangat

meningkatkan berbagai kemampuan karyawan

tepat

kunci

sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan.

keberhasilan perusahaan agar dapat beradaptasi

Dengan kata lain sehat tidaknya sebuah

dan hidup bertahan lama adalah mempunyai

perusahaan sangat tergantung kepada kualitas

SDM yang berkualitas. Hal ini sekaligus

SDMnya. Untuk itu sangat perlu dilakukan

menjadi ciri utama organisasi modern seperti

pengelolaan dan pengembangan SDM yang

yang banyak terlihat saat ini.

baik misalnya dengan berbagai peningkatan

jika

Selain

dikatakan

itu

salah

banyak

menyimpulkan bahwa

satu

penelitan

yang

meningkatkan

kinerja

adalah

kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.

kualitas SDM yang

Kompetensi yang dimaksud meliputi

dimiliki sebuah perusahaan terbukti sangat

aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan

mempengaruhi tingkat kinerja organisasi baik

perilaku karyawan yang berdasarkan strategi
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dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih

No.2574/Tahun VIII, Edisi, Selasa 19 Agustus

mudah memahaminya pengertian kompetensi

2008 halaman 14 tersurat bahwa, “Performa

secara umum adalah kemampuan yang harus

keuangan BUMN dari tahun ke tahun

dimiliki

menunjukkan grafik peningkatan”

seorang

karyawan

agar

dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Disisi yang lain masih ada stigma yang

sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang

beredar di masyarakat

dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan

PTPN. Misalnya kinerja BUMN masih rendah,

serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut

menjadi sarang KKN yaitu Korupsi, Kolusi dan

perusahaan tempatnya bekerja.

Nepotisme. Hal ini sebagaimana disampaikan

Kinerja karyawan adalah hasil kerja atau
prestasi

kerja

dicapainya

seorang

baik

karyawan

secara

kualitas

yang
maupun

terhadap keberadaan

oleh staf ahli bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) dan Teknologi Kementerian BUMN,
Wahyu

Hidayat

dalam Seminar

RUU

kuantitas sesuai dengan tugas dan tanggung

Perubahan UU BUMN, di Hotel Aryaduta,

jawab

Jakarta,

yang

dibebankan

perusahaan.

Senin

tanggal

04

April

2011.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan organisasi

(http://economy.okezone.com/read/2011/04/04/

pimpinan puncak selalu membutuhkan bantuan

320/442049/stigma-masyarakat-kebumn-sarang

dari para bawahannya. Maka jika kinerja para

-kkn, 05-05-11.

karyawan baik akan berdampak positif

dan

Kinerja PT Perkebunan Nusantara IV

yang

(Persero) secara khusus pada dua tahun terkhir

selanjutnya akan bermuara kepada kualitas dan

berhasil mendapatkan predikat ”baik”. Hal ini

kuantitas kinerja perusahaan secara totalitas.

dapat dilihat pada Annual Report tahun 2009

mempengaruhi

PT.
adalah

Perkebunan

salah

diharapkan

kinerja

satu

pimpinan

Nusantara

BUMN

pemerintah

yang

menjadi

(PTPN)
sangat

dan 2010 dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Penilaian kinerja berdasarkan Keputusan

sumber

Menteri

Negara

BUMN

Kep-

pendapatan negara sekaligus dapat menjadi

100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002,

penopang

”Kinerja

pertumbuhan

perekonomian

PT Perkebunan Nusantara

IV

Nasional. Selain itu harus diakui bahwa PTPN

(Persero) pada tahun 2009 memperoleh

telah membawa nama harum bangsa Indonesia

predikat SEHAT/AAA dengan skor 97,95.

di

Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada Annual

dunia

international

dengan

berbagai

produksinya seperti tembakau (Deli), karet, teh,
sawit dan lain-lain.

Report tahun 2009 halaman 8.

Untuk itu keberadaan

2. Penilaian kinerja berdasarkan Keputusan

PTPN khususnya PT Perkebunan Nusantara IV

Menteri Negara BUMN Kep-100/MBU/

(Persero) senantiasa perlu dioptimalkan agar

2002 tanggal 04 Juni 2002, ”Kinerja PT

dapat lebih berperan dalam meningkatkan

Perkebunan Nusantara

perekonomian Nasional secara konsisten dan

tahun 2010 memperoleh predikat SEHAT/

berkesinambungan. Pendapat lainnya adalah

AAA dengan skor 96,94 lebih tinggi dari

berdasarkan berita dalam media cetak Tempo

target RKAP dengan skor 96,00 namun
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IV (Persero) pada

demikian masih dibawah skor tahun 2009

dimiliki penulis maka fokus pembahasan dalam

yaitu 97,95, lebih jelasnya hal ini tertuang

penelitian ini adalah kompetensi dan kinerja

pada Annual Report thn.2010 halaman 5-6.

karyawan golongan III dan IV pada PT

Menyikapi

kontradiksi

ini

dapat

dikatakan, yang pertama citra yang bernada

Perkebunan Nusantara

IV (Persero) kantor

Pusat Medan”.

kurang baik dan yang kedua membuktikan

Berkaitan dengan latar belakang dan

PTPN IV sebagai bagian dari BUMN terbukti

identifikasi masalah di atas maka dapat

dapat memberikan sumbangan

yang tidak

dikemukakan rumusan masalah yaitu “Apakah

sedikit terhadap pendapatan negara begitu juga

ada pengaruh kompetensi dan motivasi kerja

dalam hal pelaksanaan CSR.

terhadap kinerja karyawan”.

Selanjutnya,

untuk memperoleh jawaban yang tepat dari

Adapun yang menjadi tujuan penelitian

polemik tersebut perlu kajian dan pemahaman

adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh

yang lebih mendalam.

kompetensi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan

golongan

terhadap

kinerja

karyawan

III dan IV di PTPN IV (Persero)

adalah menganalisa kinerja karyawan dari

kantor pusat Medan. Berbagai manfaat yang

aspek

ini

diharapkan

misalnya

diharapkan dapat menjawab permasalahan dan

sumbangan

ilmu

bahkan berbagai solusi agar PTPN IV dapat

MSDM,

meningkatkan kinerjanya sekaligus membuk-

pengembangan SDM dan dapat dijadikan acuan

tikan

untuk

kompetensi.

bahwa

Dengan

perusahaan

metode

terebut

mampu

dapat

penelitian

dapat

memberikan

pengetahuan
menjadi

di

bidang

input

dalam

selanjutnya

demi

untuk

bersaing serta mempunyai kontribusi yang baik

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

dalam perekonomian nasional.

3. Metode

Berdasarkan latar belakang di atas maka

3.1 Desain penelitian

dapat ditetapkan identifikasi masalah yaitu

Penelitian ini tergolong penelitian survey

peningkatan kompetensi kerja karyawan masih

yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi

perlu ditingkatkan lagi agar senantiasa dapat

besar atau kecil. Data bersumber dari sample

menciptakan kinerja yang lebih tinggi. Selain

atau sebuah populasi sehingga ditemukan

itu kinerja PTPN IV (Persero) secara totalitas

kejadian-kejadian

masih perlu lebih ditingkatkan agar citra

hubungan antar variabel. Berdasarkan tingkat

perusahaan menjadi lebih baik di pandangan

penjelasan

masyarakat secara umum.

tergolong

Dalam kajian ilmu manajemen khusunya
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

misalnya

disiplin,

distributif

(explanasinya)
penelitian

penelitian

asosiatif

dan

ini

berdasarkan

pendekatan ilmu MSDM.
3.2 Teknik pengumpulan data

banyak variabel yang dapat mempengaruhi
kinerja

relatif,

Berdasarkan derajat sumbernya data

kepemimpinan,

dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan

budaya perusahaan, motivasi, dan yang lainnya.

data sekunder (Rianse & Abdi, 2009: 212).

Namun karena berbagai keterbatasan yang

Data
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primer

diperoleh

dari

instrument

penelitian yaitu kuesioner sedangkan data

kommpetensi adalah kompetensi intelektual,

sekunder diperoleh dari buku-buku dan bahan

emosional dan sosial.

pustaka lainnya. Alat pengumpulan data yang

Variabel

penelitian

diukur

dengan

digunakan adalah kuesioner.

menggunakan Skala Ordinal yang dilakukan

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

dengan cara menyusun pertanyaan, kemudian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor

masing-masing item diberi range skor. Setiap

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang

pertanyaan memberikan lima alternatif jawaban

beralamat di Jln. Suprapto No. 2 Medan.

untuk

Penelitian dirancang ± selama 3 (tiga) bulan

menggunakan skala 1 sampai 5. Adapun skor

yaitu bulan Oktober 2011 - Desember 2011.

yang diberikan adalah Sangat Setuju (SS),

Populasi

penelitian

adalah

karyawan

masing-masing

variabel

dengan

Sangat Baik (SB) dan Sangat Mampu (SM)

golongan III dan IV yang berjumlah 159 orang.

dengan skor 5.

Dari populasi tersebut ditetapkan

sampel

Mampu (M) dengan skor 4. Ragu-Ragu (R),

sebanyak 123 orang setelah dikurangi dengan

Sedang(S), Cukup Mampu (CM) dengan skor 3.

jumlah responden sejumlah 36 orang saat

Tidak Setuju (TS), Buruk (B)

melakukan validitas ekstrak (uji validitas).

Mampu (TM) dengan skor 2.

3.4 Definisi operasional

setuju (SS), Buruk Sekali (BS) dan Sangat

Definisi operasional adalah penjelasan

Setuju (S), Baik (B) dan

dan Tidak
Sangat Tidak

Tidak Mampu (STM) dengan skor 1. Untuk

secara rinci suatu variabel ke dalam masing-

pernyataan negatif penilaian adalah sebaliknya.

masing

3.5 Uji Validitas

dimensi

dan

indikator.

Definisi

operasional penelitian adalah sebagai berikut :
1. Kinerja

Karyawan

kerja

variabel kinerja karyawan ada 2 item yang tidak

karyawan PTPN IV dalam melaksanakan

valid sehingga item pertanyaan untuk variabel

tugas-tugas

jawabnya

kinerja karyawan ditetapkan jumlahnya menjadi

keterampilan, pengetahuan,

20 item. Untuk variabel kompetensi dirancang

pengalaman, kesungguhan dan sikap, serta

24 item namun ada 4 item yang tidak valid

waktu penyelesaian sesuai dengan yang

sehingga

ditetap kan perusahaan. Yang menjadi sub

kompetensi ditetapkan menjadi 20 item.

variabel adalah Prestasi Kerja, Tanggung

3.6 Uji Reliabilitas

berdasarkan

dan

adalah

hasil

Dari 22 pertanyaan yang dirancang untuk

tanggung

jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama,

Dari

item

pertanyaan

output

SPSS

untuk

variable

diketahui

nilai

Cronbach’s Alpha adalah 0.939, sehingga

Prakarsa, Kepemimpinan.
2. Kompetensi adalah kemampuan karyawan

dapat dikatakan semua item pertanyaan tersebut

PTPN IV yang dapat ditunjukannya dengan

akan dijadikan sebagai instrumen (alat ukur)

karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku,

dalam penelitian karena dapat diyakini mampu

sikap, motif dan bakatnya dalam upaya

menjelaskan dan memberikan semua informasi

meningkatkan

yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

kinerjanya.

Sub

variabel

3.7 Uji asumsi klasik
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Untuk mendapat hasil penelitian yang

Unstandardized
Residual

baik maka sebuah persamaan regresi harus diuji
dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik

N

dalampenlitian ini meliputi :

Normal

123
Mean
a,,b

.0000000

3.7.1 Uji Normalitas

Parameters

1. Pendekatan dengan grafik

Most Extreme

Absolute

.071

Differences

Positive

.056

Negative

-.071

Gambar 2

Gambar 3

Std. Deviation

6.51303319

Kolmogorov-Smirnov Z

.788

Asymp. Sig. (2-tailed)

.264

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.264,
artinya jauh di atas angka Sig. yang normal
yaitu 0.05. Dapat dikatakan variasi data sudah
berdistribusi normal dan model yang dipilih
layak dan baik untuk digunakan. Selanjutnya
diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah
1.014, yaitu < dari kriteria pengambilan

Gambar 3

keputusan yaitu
perbedaan
empiris

< 1,97. Artinya tidak ada

antara

penyebaran data secara

dengan

secara

teoritis

sehingga

distribusi data dapat dikatakan normal.
3.7.2 Uji Homogenitas.
Model regresi yang baik adalah jika
distribusi data menyebar secara acak dan tidak
membentuk pola tertentu (tidak menumpuk).
Hal ini dapat dilihat seperti pada berikut ini:
Gambar 4
Gambar 2 dan 3 menjelaskan sebaran
Sacatter Plot

data berada di sekitar garis diagonal mendekati

GAMBAR 4.4.

Dependent Variable: KINERJA
KARYAWAN

garis regresi. Distribusi data juga menunjukkan
Regression Studentized Deleted

distribusi yang sesuai dengan kaidah kurva

89
2.5

normal yaitu tidakmelenceng ke kiri atau kanan.

116

94
106 108
96

104 101

99

Dengan

demikian

dapat

dikatakn

0.0

data

74

92

(Press) Residual

82

88

78

107
119

122

117

77
103 109

102 100 111

86
83

118

113 110

90

-2

75

120 87
114

123
80

121

-3

76

98

112

-2.5

Pendekatan dengan Tabel

84
73

115 79

95

105
97

terdistribusi dengan normal.

85

93

81

-1

0

1

Regression Standardized
Predicted Value

Tabel. 1
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2

3

memperlihatkan titik-titik

b. Koefisien regresi β = 0.735, maksudnya

menyebar secara acak dan tersebar di atas dan

setiap penambahan 1 satuan kompetensi

di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat

akan

dikatakan model regresi

kinerja

Gambar

4

yang dipilih layak

digunakan untuk memprediksi besarnya tingkat
kinerja karyawan berdasarkan masukan variabel

mengakibatkan
karyawan

peningkatan

sebesar

nilai

0,735satuan

(73,5%satuan).
3.9 Uji Koefisien determinasi (Uji R)

kompetensi.

Uji korelasi ganda dapat dilihat pada
Output SPSS seperti pada tabel. berikut :

3.8 Uji Regresi, Korelasi dan Hipotesis
Analisis Regresi Ganda

Tabel 3 - Model Summary(b)

Tabel 2 - Coefficients(a)
Stan
Unstandardized

dardized

Coefficients

Coeffici

Model

ents

t

Model

R

1

.814a

Sig.

Std.
B
1

(Constant)
Kompe tensi

Error

.048

Adjusted R Std. Error of

Square

Square

the Estimate

.663

.660

4.48106

a Predictors: (Constant), KOMPETENSI
Beta

20.563 3.964
.735

R

b Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN
5.188

.814

.000

Kolom R Square menunjukkan tingkat

15.425 .000

kemampuan

Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN

variable

bebas

memprediksi

variable terikat. Kisaran nilai R adalah 0 – 1).
Pada tabel 2

kolom Unstandardized

Semakin besar nilai R maka semakin baik

Coefficients, nilai konstanta a = 20.563,

model regresi yang dipilih. Output SPSS

koefisien regresi β (kompetensi)

menunjukkan nilai korelasi (R) = 0.663.

Dari hasil analisis tersebut

=

0.735

dapat ditetapkan

Maksudnya adalah kompetensi

mempunyai

suatu fungsi regresi yaitu Kinerja karyawan =

nilai korelasi yang cukup tinggi dengan kinerja

20,563 + 0,735 x Kompetensi.

karyawan atau berada pada tingkat hubungan

Selanjutnya diketahui nilai (sig)=0,000
yaitu < 0,05,

yang erat dengan kinerja karyawan.

artinya tingkat kepercayaan

Nilai R Square = 0.663, artinya 66.3%

bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap

variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel

kinerja karyawan adalah sangat tinggi yaitu

kompetensi

95%.

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian

Maka

jika

kompetensi

mengalami

sedangkan

sisanya

33,7%

peningkatan secara linier kinerja karyawan akan

ini.

meningkat. Secara rinci penjelasan persamaan

mampu meberikan jawaban yang dibutuhkan

tersebut adalah sebagai berikut :

populasinya sebesar 66.3%.

a. Konstanta a = 20.563 : artinya jika

Dengan kata lain sampel yang dipilih

Pada kolom Std. Error of the Estimate

kompetensi dianggap tidak ada (= 0) maka

(SEE) diperoleh angka

besarnya nilai kinerja karyawan adalah

menunjukkan kesanggupan kompetensi untuk

20.563satuan.

memprediksi
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tingkat

SEE = 3.964, hal ini

kinerja

karyawan.

Semakin kecil nilai SEE (mendekati 0) semakin

Selanjutnya jika dikaitkan dengan analisa

baik model regresi yang dipilih. Jadi dapat

lingkungan bisnis (secara internal), hal ini bisa

dikatakan kompetensi sangat layak digunakan

dijadikan sebagai indikasi kekuatan (Strength).

memprediksi besarnya tingkat kinerja karyawan

Indikator kinerja karyawan yang dominan yang

pada objek yang diteliti.

bisa dijadikan sebagai kekuatan adalah:

Hipotesis, uji t

1. Ketaatan : Ketentuan jam kerja, yaitu “Saya
TABEL 4

merasa malu jika pimpinan lebih duluan

Uji Hipotesis - (Uji Parsial)

tiba di kantor demikian pula sebaliknya
untuk jam pulang”.

Stan
Unstandardized

dardized

Coefficients

Coeffici

Model

2. Prestasi Kerja : Efektivitas, yaitu “Standar
t

ents

Sig.

mutu yang ditetapkan perusahaan saat ini

Std.
B
1

(Constant)

sangat sesuai dengan kemampuan saya”.

Error

Beta

4.2 Implementasi kompetensi
20.563 3.964

5.188

.000

Deskripsi
Kompetensi

.735

.048

.814

15.425 .000

jawaban

tentang

variabel

kompetensi mengindikasikan bahwa dari 20

a Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN

pertanyaan yang digunakan untuk mengukurnya
Nilai t hitung kompetensi (X1) = 15.425, t

sebagian besar dapat dipahami para responden

table =1.980 (n=123, k=2), berarti t hitung > t

sebagai upaya dalam peningkatan

kinerja

table. Karena 15.425 > 1,980 maka hipotesis

karyawan. Hal ini terbukti dari jawaban yang

terbukti sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.

diberikan para responden yaitu lebih banyak

4. Hasil dan Pembahasan

yang setuju dari pada yang tidak setuju.
Selanjutnya jika dikaitkan dengan analisa

4.1 Implementasi kinerja karyawan
Dari hasil jawaban yang diproleh, 20 item

lingkungan bisnis secara internal, hasil ini bisa

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur

dijadikan sebagai indikasi kekuatan (Strength).

kinerja dan kompetensi secara umum dapat

Indikator yang paling dominan dan bisa

diterima dan dipahami oleh responden. Hal ini

dijadikan kekuatan adalah :

mengindikasikan mereka menyadari bahwa

1. Kompetensi

Intelektual

:

Pemahaman

kompetensi merupakan bagian dari upaya untuk

makna kompetensi, yaitu “Salah satu ciri

meningkatan

organisasi modern adalah memahami betapa

kinerja

perusahaan

secara

pentingnya kompetensi”.

totalitas. Respon yang positif ini juga dapat
dijadikan

sebagai

indikasi

terhadap

2. Kompetensi

Emosional

:

Keyakinan

implementasi kompetensi dan kinerja yang

kepada keahlian dan keterampilan, yaitu

baik. Hal ini terbukti dari jawaban yang

“Dalam menghadapi permasalahan kerja,

diberikan para responden yaitu lebih banyak

saya selalu berusaha mencari jalan keluarnya

yang menjawab sangat setuju (setuju) dari pada

dari

yang ragu-ragu apalagi tidak setuju.

meminta bantuan orang lain”.
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pada

terburu-buru

bertanya

dan

3. Kompetensi Sosial : Pelayanan secara
internal

dan

eksternal,

yaitu

“Irisan Berlian” point ketiga yang berwarna

“Setiap

merah memberikan arti betapa pentingnya

karyawan hendaknya dapat memberikan

“Semangat dan Keberanian menghadapi

pelayanan yang bermutu, baik sesama

turbulensi bisnis”. Semangat yang dimaksud

karyawan maupun kepada pihak luar.

adalah

Dapat dikatakan kompetensi yang paling
menonjol adalah kompetensi intelektual dan

semangat

kerja

dan

keberanian

bertanggung jawab atas segala keputusan dan
kebijaksanaan yang ditetapkan.

jenis kompetensi yang harus menjadi fokus

Selain

itu

secara

implisit

model

perhatian manajemen adalah kompetensi umum

kompetensi N4 yang dikembangkan PTPN IV

(soft competency) yang diadopsi dari model

memberikan indikasi bahwa perusahaan sangat

yang dikembangkan oleh Spencer dan Spencer.

memahami betapa pentingnya kompetensi. Hal

4.3 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja

ini tergambar dari penjelasan tata nilai (Core

karyawan

Value) perusahaan yaitu “PRIDE” khususnya

Sebagai tindak lanjut dari pengukuran

pada point-point berikut ini :

Competency Based Training Need Analysis

 Profesinalism : Selalu menjalankan usaha

(CBTNA) seperti yang dijelaskan pada model

secara cerdas dan bertanggung jawab melalui

kompetensi N4. Pada pelaksanaan Pelatihan dan

SDM yang memiliki kompetensi dan beretika

Pengembangan,

untuk mencapai hasil terbaik.

masing-masing

karyawan

didampingi oleh seorang counselor untuk

 Respect

menganalisis kebutuhan pengembangan yaitu

:

Saling

menghargai

guna

menciptakan kondisi kerja yang kondusif.

menutupi

 Inovatif : Perusahaan menumbuhkembangkan

kesenjangan (gap) antara hasil pengukuran

personil dalam organisasi untuk berkrasi dan

kompetensi yg dimilikinya saat ini dan terhadap

menghasilkan inovasi-inovasi baru sehingga

tuntutan

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang

apa

yang

diperlukan

kompetensi

untuk

jabatan

yang

harus

dipenuhinya.

secara berkesinambungan.
melalui

 Discipline : Patuh dan taat serta lebih

kerjasama dengan Tim LPP Medan di unit-unit

mengutamakan kepentingan perusahaan di

Kebun

sentral

atas kepentingan pribadi dengan mempedo-

Mayang,

mani ketentuan yang ada. Taat terhadap

Kegiatan

yang

pengukuran

ini

di

lakukan

dijadikan

yaitu

Unit

lokasi
Kebun

Berangir, Tinjowan, Bah jambi, Pabatu, Sosa,

aturan-aturan yang ada dalam perusahaan.

untuk

 Exellence : Selalu memperlihatkan gairah

pengukuran karyawan yang bertugas di Kantor

keunggulan dan berusaha keras untuk meraih

Pusat Medan dilaksanakan di Kampus LPP

hasil maksimal sehingga tercapai kepuasan

Jalan Williem Iskandar Medan.

stakeholders.

dan

Plasma

Madina.

Sementara

Latar belakang model kompetensi N4

Dari analisis kedua varibel penelitian dapat

secara umum menggambarkan paradigma bisnis

dikatakan bahwa pengaruh kompetensi terhadap

yang dimiliki PTPN IV. Secara spesifik pada

kinerja karyawan di PTPN IV (Persero) secara
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empiris terbukti dapat menigkatkan kinerja
karyawan. Hal ini terlihat dari kepedulian dan
keseriusan pihak manajemen untuk selalu
meningkatkan kualitas SDMnya yaitu dengan
menetapkan sebuah model kompetensi yang
diadopsi dari model yang dikembangkan oleh
Spencer dan Spencer yang disebut. Model
iniliah

yang

disebut

dengan

“Model

Kompetensi N4” dengan berlandaskan tata
nilai perusahaan yang disingkat “P R I D E’.
4. Kesimpulan
Uji regresi membuktikan kompetensi
mempunyai pengaruh yang positif dan secara
langsung

terhadap

kinerja

karyawan

PT

Perkebunan Nusantara IV (Persero) kantor
pusat Medan golongan III dan IV.
Berdasarkan Uji R variabel kompetensi
mempunyai tingkat hubungan yang cukup erat
dengan

kinerja

karyawan

karena

mampu

menerangkan variabel kinerja karyawan PT
Perkebunan Nusantara IV (Persero) kantor
pusat Medan. Namun diduga masih ada
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KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK:
DAMPAK PSIKOLOGIS DAN UPAYA
PENANGANANNYA
Ummu Khuzaimah1)
Zuhdi Budiman2)
Universitas Medan Area (UMA) Medan
umu_psi@yahoo.com
Abstrak
Kekerasan seksual yang dialami anak umumnya adalah dilakukan oleh orang yang dekat (dikenal),
sehingga dapat dikatakan bahaya kekerasan seksual mengintai anak setiap saat, dan di manamana bahkan di rumah-rumah tangga anda sekalipun. Semua aksi seksual yang melibatkan anak
adalah sebuah tindak kejahatan, meskipun tidak ada kekerasan langsung, tidak ada ancaman
kekerasan, ataupun ada persetujuan dari sang anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
dampak psikologis pada anak yang mengalaminya dengan menggunakan metode wawancara
mendalam (indeepth-interview) sebagai pengumpul data utama dan teknik proyektif sebagai alat
bantu. Selain itu, dilaksanakan diskusi kelompok terarah (FGD) antar orangtua korban untuk
melihat pendekatan penanganan yang telah diupayakan pihak keluarga atau masyarakat terhadap
anak (korban). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perasaan bersalah dan keinginan untuk
menghindar dari rasa bersalah dialami oleh semua responden dalam penelitian ini. Selain itu
mereka juga memandang dunia secara negatif. Oleh karena itu dukungan lingkungan sangat
diharapkan dapat membantu mereka untuk mengatasi masalahnya. Sementara berdasarkan hasil
FGD respon orangtua, keluarga dan masyarakat justru membuat anak merasa takut dengan
peristiwa yang tidak sepenuhnya mereka pahami itu, sehingga dampak psikologis yang seharusnya
dapat diminimalisir, menjadi semakin parah. Bahkan pada sebagian kasus dimana pelaku masih
bebas berkeliaran, namun akibat tidak adanya penanganan yang tepat dan cepat sehingga korban
yang sudah tidak sanggup menghadapi tekanan dari berbagai pihak, terutama stigma masyarakat
atas dirinya, akhirnya memutuskan mengakhiri masalahnya dengan bunuh diri. Temuan unik dari
penelitian ini adalah sulitnya terkuak dengan segera kasus kekerasan seksual yang menimpa anak,
selain karena ancaman dari pelaku, adalah ketakutan anak akan respon dari orangtuanya sendiri
yakni takut akan murka orangtuanya seperti dipukuli/dianiaya, diusir, tidak diakui sebagai anak
lagi, dan sebagainya. Hal ini menjadi penyebab dari berulangnya pemerkosaan oleh pelaku yang
sama sehingga sangat jarang ada kasus yang terbongkar langsung hanya dengan satu kali
kejadian, terutama sekali pada kasus yang pelakunya adalah pihak keluarga atau tetangga.
Kata-kata kunci:

Anak, Dampak Psikologis, Kekerasan Seksual, dan Penanganan.

1. Pendahuluan

Bengkulu, kasus pemerkosaan berkelompok

1.1 Latar Belakang

atas siswi SMP memicu perhatian besar. Tak
kalah hebohnya setelah itu korban terbaru

Di tengah diskusi tentang kekerasan

seorang pegawai pabrik di Tangerang berusia

seksual yang semakin marak, termasuk

18 tahun ditemukan tewas dalam kondisi

rencana pemerintah memperberat hukuman

yang tak lazim yakni gagang cangkul

bagi pelakunya, kasus kekerasan seksual

tertancap di kemaluannya. Oleh karena itu

terus bermunculan. Sepanjang tahun 2016 ini

sejumlah kalangan menilai Indonesia sedang

saja terbukti semakin marak dan ekstrim

berada dalam kondisi darurat kekerasan

kejadian yang menimpa anak-anak negeri. Di

seksual.
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Anak

yang

kekerasan

perilaku yang bertahan lama, seperti: depresi

seksual adalah seorang anak yang digunakan

emosional; perilaku self-destructive, seperti

sebagai stimulasi seksual oleh orang dewasa,

bunuh diri dan penggunaan obat-obatan;

atau orang lain yang secara signifikan lebih

reaksi post-traumatic stress; harga diri yang

tua atau yang memiliki kekuasaan/kendali

rendah; masalah seksual yang membuatnya

terhadap

sulit menikmati aktivitas seksual pada masa

anak

mengalami

tersebut

(APA,

1998).

Berbagai istilah mulai dari pelecehan seksual

dewasa

sampai kepada penyiksaan seksual adalah

perkawinan yang berikut; kesulitan dalam

untuk menggambarkanbentuk keparahan aksi

pengasuhan

kekerasan

seksual

meningkatnya kemungkinan menjadi korban

terhadap anak didefinisikan oleh Departemen

kembali oleh perkosaan atau kekerasan

kesehatan dan Jaminan Sosial di Inggris

rumah tangga. (Bigner, 1994).

(Ireland

tersebut.

dalam

Kekerasan

Susanti,

2006)

sebagai

dan

menyebabkan

anak

Van

der

kesulitan

secara

Kolk

adekuat;

(2001)

juga

”Penggunaan anak serta remaja yang masih

menunjukkan bahwa umumnya mereka yang

dependent,

paling

belum

matang

tingkat

sering

menggunakan

fasilitas

perkembangannya, dalam kegiatan yang tidak

pelayanan kesehatan jiwa adalah orang-orang

dipahami sepenuhnya oleh mereka, sehingga

yang mengalami peristiwa traumatik pada

mereka tidak mampu melakukannya secara

masa

suka rela, atau yang melanggar norma sosial

penganiayaan seksual dan berbagai bentuk

dari peran keluarga”.

perlakuan salah. Oleh karena peristiwa

Dampak kekerasan seksual terhadap

kanak-kanak,

traumatik

adalah

seperti

peristiwa

mengalami

yang

tidak

anak dapat menyebabkan luka fisik, luka

diantisipasi sebelumnya, maka akibat utama

psikologis dan emosional pada anak baik

dari pengalaman traumatik adalah shock

dalam jangka pendek maupun jangka panjang

(terkejut),

(Dinwiddie, Heath, & Dunne, 2000). Efek

sehingga timbul perasaan takut dan cemas

jangka pendek terjadi segera atau singkat

yang hebat.

mengikuti peristiwa dan penyingkapan anak

hilangnya

Menurut

kepastian

WHO,

dan

hubungan

gangguan emosional seperti takut, marah, dan

merupakan 2 hal yang mempengaruhi tingkat

malu; reaksi fisik seperti gangguan tidur dan

keparahan akibat tindak kekerasan seksual

kesulitan

kepada anak tersebut dikarenakan sesuatu

permasalahan

seksual

dengan

membahayakan

anak

seperti meningkatnya insiden masturbasi;

yang

masalah sosial dan menurunnya performa

dewasa belum tentu tidak membahayakan

akademik.

bagi anak. Selain itu, faktor psikologis yang

Efek jangka panjang adalah dampak

tidak

pelaku

anak

akan hal tersebut. Reaksi-reaksi ini termasuk

makan;

antara

usia

hidup

bagi

orang

berperan ketika yang melakukan kekerasan

yang biasanya paling mengganggu karena

adalah

dapat menyebabkan masalah emosi dan

dicintainya
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orang

yang
ini

sangat

juga

dekat

akan

dan

sangat

mempengaruhi sikap anak terhadap upaya-

2. Metode

upaya pertolongan bagi dirinya.

Variabel yang diamati dalam penelitian

Hal ini senada dengan apa yang

ini adalah dampak psikologis kekerasan

dijelaskan oleh Faller (dalam Rosmalinda,

seksual terhadap anak. Meliputi dampak

2002) bahwa dalam kasus kekerasan seksual

fisik, psikis, akademik, dan sosial.

terhadap anak, kadar kedekatan hubungan

2.1 Responden Penelitian

antara pelaku dan korban memiliki pengaruh

Responden seluruhnya berjumlah 11 orang

pada faktor-faktor yang ada hubungannya

yang tergolong usia anak. Sembilan (9)

dengan

seperti

responden dalam kategori sergapan seksual

bagaimana penganiayaan seksual terjadi,

(sexual assault), 6 diantaranya adalah korban

lama waktu terjadinya, frekuensinya, apakah

incest. Dua (2) responden dalam kategori

paksaan digunakan atau tidak, reaksi anak,

pencabulan (sexual molestation). Adapun

reaksi orangtua, strategi yang diperlukan

kekerasan seksual yang mereka alami berada

untuk melindungi anak, sumber rusaknya

dalam jangka waktu maksimal 5 tahun ketika

psikologis anak dan penanganan/treatment

penelitian berlangsung.

kekerasan

itu

sendiri,

yang dibutuhkan.

Selain

Berdasarkan paparan di atas, peneliti

responden

penelitian,

pengumpulan data sebagai pembanding juga

memandang bahwa dampak psikologis dari

diambil

kekerasan seksual yang menimpa korban

berjumlah

(serta tingkat keparahannya) adalah berasal

significant people dari setiap responden.

dari berbagai faktor yakni anak sendiri (usia),

Selain menjadi informan, enam (6) orang

pelaku (hubungannya dengan anak), dan

diantara mereka diambil menjadi peserta

orangtua (pendidikan, penanaman nilai dan

FGD.

cara mengomunikasikannya kepada anak,

2.2 Instrumen Penelitian

respon terhadap musibah yag menimpa anak,

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti

dan penanganannya). Oleh karena itu, dapat

adalah

dipahami

Didukung

bahwa

antara

peristiwa

melalui
11

orang

in-deepth
pula

informan.
yang

interview
oleh

teknik

Informan
merupakan

dan

FGD.

proyektif

pemerkosaan dengan dampak psikologis

Thematic Apperception Test (TAT). Kartu-

terhadap anak diperantarai oleh berbagai hal

kartu yang diberikan kepada responden

sehingga tingkat keparahannya bergantung

penelitian dipilih berdasarkan 10 kartu yang

pada faktor-faktor tersebut, yakni kejadian

merupakan rangkaian standard kartu TAT

sebelum (relasi anak dan orangtua) dan

menurut Bellak (1993), yaitu: 1, 2, 3BM, 4,

sesudah kejadian itu sendiri (respon dan

6BM 7GF, 8BM, 9GF, 10, dan 13MF. Hal

penanganan) turut menyumbang pada tingkat

yang paling penting pada rangkaian standar

keparahan dampak psikologis terhadap anak

ini ialah bahwa kesepuluh kartu ini dapat

(korban).

menggali semua hubungan dasar manusia.
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2.3 Metode Analisis

dengan memukul anak dan menyakiti hati

Analisis data dilakukan dalam beberapa

mereka dengan kata-kata yang menyudutkan

tahapan berikut:

anak.

1. Peneliti

melakukan

koding

terhadap

Orangtua

sebelumnya

tidak

memberikan pendidikan seks yang memadai

verbatim wawancara

kepada anak bahkan sifatnya bukan edukasi

2. Setelah dikoding kemudian dilakukan

malah berupa ancaman dan menakut-nakuti.

analisis, interpretasi, dan disimpulkan

Hal ini mengakibatkan pesan tidak sampai

3. Peneliti

melakukan

cerita

secara baik kepada anak sehingga anak malah

setiap

tidak tahu apa yang harus dilakukannya

responden dengan menggunakan scoring

untuk melindungi dirinya sebelum, saat, dan

sheet Bellak.

setelah kejadian tersebut berlangsung. Hal ini

masing-masing

4. Setelah

skoring

kartu

melakukan

interpretasi

terhadap

dari

skoring

dan

menimbulkan kebingungan dan kecemasan

masing-masing

yang intens pada mereka karena di satu sisi

kartu, kemudian dibuat kesimpulan hasil

merasa

sangat

bersalah

karena

telah

TAT.

melanggar peraturan dan mengecewakan

5. Dari simpulan hasil wawancara dan TAT

orangtuanya, di sisi lain mereka berada di

dapat diperoleh gambaran mengenai

bawah ancaman pelaku. Potensi kejadian ini

dampak psikologis secara menyeluruh.

berulang

sebelum

karena

anak

terbongkar

3. Hasil dan Pembahasan

menjadi

3.1 Deskripsi Data

menutupi kejadian dan berbohong kepada

Untuk mempermudah pembaca dalam

besar

akhirnya

cenderung

orangtuanya.

memahami gambaran kasus secara ringkas,

Pada saat pelaporan kasus juga tidak

deskripsi data seluruh responden penelitian

berjalan mulus, banyak kendala yang dialami

dapat dilihat pada Tabel 1.

pihak keluarga seperti masalah keuangan,

3.2 Hasil Analisis dan Interpretasi Data

ancaman pihak pelaku, keberpihakan hukum

Analisis data hasil wawancara terhadap

kepada yang lebih kuat (pelaku). Tidak

responden diuraikan berdasarkan dampak

diupayakannya langsung oleh pengadilan

psikologis terkait fisik, psikis, akademis, dan

secara tegas dan diawasi secara ketat masalah

sosial. Pada bagian ini ditampilkan hasil

retribusi pembiayaan terhadap korban yang

analisis antar responden yang disajikan pada

hamil sampai melahirkan dan perawatan

Tabel 2.

kebutuhan anaknya. Keadilan dirasakan oleh

Berdasarkan

analisis

FGD

pihak korban tidak ditegakkan dengan seadil-

ditemukan bahwa respon orangtua pada

adilnya, dan juga urusan yang sangt panjang

umumnya di awal adalah mempersalahkan

untuk persidangan menimbulkan masalah

anak, bahkan ketika anak tidak dapat

tersendiri bagi keluarga korban karena

menuturkan kisahnya dengan lancar orangtua

menyita hampir seluruh

melampiaskan

dimana harus meninggalkan pekerjaan yang

kekesalannya

hasil

pada

anak
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waktu mereka

membuat

penghasilan

berkurang

namun

malah membiayai pihak-pihak yang menjadi
saksi.
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4. Kesimpulan

masyarakat.

Berdasarkan pemaparan hasil analisis

ditemukan bahwa penanganan belum

data penelitian maka dapat disimpulkan

menemukan modelnya yang tepat yang

bahwa dampak psikologis yang dialami

berguna demi meminimalkan dampak

korban secara fisik adalah rusaknya

psikologis korban. Penanganan yang

selaput dara, kehamilan, dan memiliki

dimaksud adalah mulai dari pencegahan

anak

berupa informasi dan edukasi yang tepat,

yang

tidak

diinginkan.

Ada

Dalam

pengobatan

(bayi) dimana pada kasus inses anak

diperoleh secara mudah dan murah oleh

terpaksa harus dikasi ke orang lain,

pihak

sedangkan pada kasus lain anak lebih

pendampingan/keputusan hukum yang

berpeluang untuk dipelihara ibunya jika

dirasa adil dengan proses yang lebih

keluarga dapat menerima kehadirannya.

mudah.

Dampak psikis antara lain adalah korban

Daftar Pustaka
Abt, LE.& Bellak, L. 1959. Projective
Psychology: Clinical Approaches to
the Total Personality. New York:
Grove Press, Inc.
American Psychiatric Association. 1994.
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, 4th edition.
Washington,
DC,
American
Psychiatric Association.
American Psychological Association. 1998.
Guidelines
for
Psychological
Evaluations in Child Protection
Matters. Asia. Bangkok: United
Nations Publication
Bellak, L. 1993. Thematic Apperception Test,
Children Apperception Test and
Senior Apperception Test in Clinical
Use. New Delhi: Allyn & Bacon
Bigner, J.J. 1994. Parent-Child Relations: An
Introduction to Parenting (4th Ed.).
New Jersey: Prentice Hall.
David Finkelhor. 1994. "Current Information
on the Scope and Nature of Child
Sexual Abuse". The Future of
Children (1994) 4(2): 31-53
Economic and Social Comission for Asia and
The Pasific. 2001. The Sexual
Exploitation of Children, Chart 1:
Definitions of Terms Associated With
the Sexual Exploitation (SEC) and
Commercial Sexual Exploitation of
Children (CSEC) (p. 4), University
of Pennsylvania Center for Youth

bahwa

kejadian

itu

merupakan kesalahannya, merasa tidak
berdaya, marah, takut, trauma sekaligus
dendam

terhadap

pelaku.

Terjadi

perubahan perilaku seperti berbohong,
menjadi

lebih

tertutup

terhadap

keluarga/ibu. Pada kasus inses perubahan
emosi dan perilaku menjadi lebih negatif,
kebingungan dan krisis kepercayaan yang
intens. Sedangkan pada korban yang
lebih muda dampaknya lebih minimal
terlebih jika orangtua dapat memberikan
penjelasan yang bijaksana (merupakan
bagian

dari

skenario

atau

konteks

bermain). Dampak di bidang akademis
adalah

penurunan

indisipliner,
sekolah.

bahkan

Dampak

tterganggunya

relasi

konsentrasi
terancam
sosialnya
sosial

dan
putus
adalah

terutama

karena terbentuknya stigma sosial di
282

terapi

penanganan

perbedaan penerimaan terhadap anak

memandang

atau

hal

profesional,

yang

dapat

dan

Policy Studies, U.S. National
Institute of Justice.
Rosmalinda, dkk 2002. Pendampingan dan
Penanganan
Anak
Perempuan
Korban Incest. Medan: Pusat Kajian
dan Perlindungan Anak (PKPA)
Marnat & Groth. 2003. Handbook of
Psychologycal Assessment (4th Ed.).
New Jersey: John Wiley & Son, Inc.
Murray, H.A. 1943. Thematic Apperception
Test Manual. USA: Harvard College
Press.
Nevid, JS., Rathus, SA., & Greene, B. 2003.
Psikologi
Abnormal
(edisi
kelima/jilid 2). Terjemahan dari
Abnormal Psychology in a Changing
World (5th ed.). Oleh Tim Fakultas
Psikologi Universitas Indonesia.
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Papalia & Olds. 1992. Human Development
(5th Ed.). New York: Mc Graw – Hill,
Inc.
Van der Kolk, B.A. (2001) The Assessment
and Treatment of Complex PTSD. In
R. Yehuda, et al., Chapter 7:
Traumatic
Stress.
American
Psychiatric Press.ww.traumacenter.
rg/van_der_Kolk_Complex_PTSD.
Pdf.
Wenar.
1994.
Developmental
Psychopatology:
from
Infancy
through Adolescence (third edition).
Toronto: McGrawHill..
World Health Organization. 1992. The ICD10 Classification of Mental and
Behavioural Disorders: Clinical
Descriptions
and
Diagnostic
Guidelines. Geneva, Switzerland:
World Health Organization.

283

PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP HASIL PRODUKSI PADA
PT.ASIA INTI RASA TANJUNG MORAWA
Shita Tiara1)
Ova Novi Irama2)
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut
bertambah. Input dapat berupa dari barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi,
dan output adalah barang atau jasa yang di hasilkan dari suatu proses produksi atau
Produksi merupakan pusat pelaksanaan kegiatan konkrit mengadakan barang-barang dan jasajasa, tanpa kegiatan ini kosonglah arti suatu badan usaha. Beban kerja adalah sekumpulan atau
sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan
dalam jangka waktu tertentu, atau beban kerja merupakan pengukuran beban kerja diartikan
sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit
organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik
analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya. Studi ini meneliti
pengaruh beban kerja terhadap hasil produksi pada PT.Asia Inti Rasa Tanjung Morawa. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap hasil produksi PT.Asia Inti
Rasa Tanjung Morawa. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu variabel indevenden
adalah beban kerja sedangkan variabel devenden hasil produksi. Data diolah menggunakan
analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini bahwa beban kerja tidak berpengaruh
terhadap hasil produksi pada PT.Asia Inti Rasa Tanjung Morawa .
Kata Kunci : Beban Kerja dan Hasil Produksi

1. Pendahuluan

perubahan tersebut mengarah pada suatu

1.1. Latar Belakang

perubahan barang dan jasa yang kurang

Dalam

upaya

memenuhi

kebutuhan,

berguna menjadi barang

manusia memerlukan barang dan jasa.

berguna

Barang dan jasa tersebut tidak tersedia

manusia.

begitu saja, tetapi harus dibuat dengan

proses produksi.

pengorbanan tertentu. Sebagai contoh,

untuk

yang

memenuhi

Inilah

lebih

kepuasan

yang disebut dengan

Produksi adalah suatu proses

daging sapi yang menjadi bahan pangan

mengubah

untuk kepuasan manusia tidak tersedia

sihingga

secara langsung tetapi melalui proses

bertambah. Input dapat berupa terdiri

yang panjang. Bermula dari rumput

dari barang atau jasa yang digunakan

kemudian melibatkan kegiatan manusia

dalam proses produksi, dan output adalah

untuk mengelola lahan, sapi dan modal

barang atau jasa yang di hasilkan dari

sampai

suatu

menjadi

daging

yang

siap

input
nilai

proses

menjadi
barang

output
tersebut

produksi.(sriadiningsih,

dimakan telah terjadi perubahan bentuk,

1999 : him 3-4). sedangkan menurut,

sifat, tempat dan waktu. Perubahan-

sukanto
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dan

indriy,

Produksi

merupakan pusat pelaksanaan kegiatan

diartikan sebagai suatu teknik untuk

konkrit mengadakan barang-barang dan

mendapatkan informasi tentang efisiensi

jasa-jasa. Tanpa kegiatan ini kosonglah

dan

arti suatu badan usaha.(sukanto, indriyo,

organisasi, atau pemegang jabatan yang

1992, him 12-13)

dilakukan

Seperti
sebelumnya,

telah
bahwa

dijelaskan

produksi

efektivitas

kerja

secara

suatu

sistematis

unit

dengan

menggunakan teknik analisis jabatan,

dalam

teknik analisis beban kerja atau teknik

artian yang umum didefinisikan sebagai

manajemen lainnya.

segala kegiatan yang ditujukan untuk

Menurut Sutarto dalam bukunya

menciptakan atau menambah guna atas

Dasar dasar Organisasi mengungkapkan

suatu benda untuk memenuhi kebutuhan

“Bahwa beban aktivitas satuan organisasi

kepuasan manusia. Setiap proses untuk

atau beban kerja masing-masing pejabat

menghasilkan barang dan jasa dinamakan

atau pegawai hendaknya merata sehingga

“Proses Produksi”. Sedangkan produksi

dapat

dalam

artian

adalah

lebih

“operasional”

dihindarkan

organisasi

yang

adanya
terlalu

satuan
banyak

suatu proses dimana satu atau

aktivitasnya dan ada satuan organisasi

beberapa barang dan jasa yang disebut

terlalu sedikit aktivitasnya demikian pula

“input” diubah menjadi barang dan jasa

dapat dihindarkan adanya pejabat atau

yang disebut “output. Dalam suatu proses

pegawai yang terlalu bertumpuk-tumpuk

produksi digunakan berbagai jenis input.

tugasnya dan ada pejabat atau pegawai

Konsep

produksi

yang sedikit beban kerjanya sehingga

persamaan

nampak terlalu banyak menganggur.”

matematika yang menunjukkan kuantitas

(Sutarto 2006;122). Berdasarkan batasan

maksimum output yang dapat dihasilkan

masalah yang telah ditentukan maka

dari serangkaian input. Hasil produksi

dirumuskan

diperoleh dari berbagai proses, dari awal

berikut:

dari

fungsi-fungsi

didefinisikan

(input)

sebagai

hingga

terciptanya

barang

1. Apakah

produksi.

beban

kerja

sebagai

berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap

Beban

kerja

adalah

hasil produksi PT. Asia Inti Rasa Tanjung

sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang
harus

permasalahan

diselesaikan

unit

2. Bagaimanakah pengaruh beban kerja

organisasi atau pemegang jabatan dalam

terhadap hasil produksi PT. Asia Inti

jangka waktu tertentu, atau beban kerja

Rasa Tanjung Morawa?

merupakan

oleh

suatu

Morawa?

pengukuran beban kerja
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1.2 Tujuan

Adapun yang menjadi populasi dalam

1. Untuk mengetahui apakah beban kerja

penelitian ini adalah seluruh karyawan

berpengaruh

dan

yang berstatus sebagai buruh di bagian

signifikan terhadap produksi PT. Asia

produksi PT. Asia Inti Rasa yang

Inti Rasa Tanjung Morawa;

berjumlah 60 orang. Sampel adalah

2. Untuk

secara

positif

mengetahui

bagaimanakah

bagian dari populasi. Menurut Sugiono

pengaruh beban kerja terhadap hasil

(2008:78)

Sampel

artinya

seluruh

produksi PT. Asia Inti Rasa Tanjung

populasi yang ada digunakan sebagai

Morawa.

sampel penelitian. Menurut pendapat
Menurut Arikunto (2006:134), “Apabila

3. Metode
Lokasi penelitian ini adalah pada PT.

objeknya kurang dari 100 orang, lebih

Asia Inti Rasa. Jl. Pelita Dalam V No. 5

baik

– 6 Medan-Lubuk Pakam,Objek dalam

penelitiannya

penelitian ini adalah karyawan pada

populasi. Jika jumlahnya lebih dari 100

kantor PT. Asia Inti Rasa Tanjung

orang, maka dapat diambil antara 10% -

Morawa.

15% atau 20% - 25%, atau lebih.

Metode

menggunakan
dengan

penelitian

metode

survei

yaitu

Berdasarkan

data

yang

peneliti

jalan mengambil

berkenaan

judul

semua

sehingga

merupakan

penelitian

pendapat

mengambil

ini,

maka

seluruh populasi

mengolah

menjadi sampel, yaitu sebanyak 60 orang.

data tersebut dan menginterprestasikan

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 :

hasil

160) “ Instrumen penelitian adalah alat

dari

dengan

ini

diambil

pengolahan

data.

Desain

penelitian berfungsi untuk membantu

atau

pelaksanaan

dapat

peneliti dalam mengumpulkan data agar

berjalan dengan baik dan lancar. Metode

penelitian lebih mudah dan hasilnya lebih

analisis data yang penulis gunakan dalam

baik, dalam arti lebih cermat lengkap dan

penelitian ini adalah Metode Analisis

sistematis sehingga lebih muda diolah”.

yang bersifat Deskriftif dan Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2008:61), Variabel

yang dipergunakan untuk meneliti objek

adalah suatu atribut dan sifat atau nilai

penelitian.

orang,

(2007:72)

penelitian

Menurut

agar

Sugiyono

“Populasi

adalah

fasilitas

yang

objek

mempunyai

digunakan

oleh

atau

kegiatan

yang

variasi

tertentu

yang

wilayah generalisasi yang mempunyai

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

kualitas dan karakteristik tertentu yang

dan

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel,

kemudian

yaitu

ditarik

kesimpulannya.”
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ditarik

kesimpulannya.

variabel

bebas

Dalam

(variabel

independent)
(variabel

dan

variabel

dependen).

merupakan

terikat

data, adapun jenis dan sumber data dalam

bebas

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel

variabel-variabel

yang

1. Data primer

mempengaruhi atau yang menjadi sebab

Data

timbulnya variabel terikat. Sedangkan

yang diperoleh secara langsung dari

variabel

sumber

terikat

merupakan

variabel-

primer

merupakan

asli

(tidak

jenis

melalui

data

media

variabel yang dipengaruhi oleh variabel

perantara). Data primer dapat berupa

bebas, atau yang menjadi akibat karena

opini subjek (orang) secara individual

adanya variabel bebas. Adapun variabel

atau kelompok, hasil pengujian-pengujian

dalam penelitian ini yaitu:

atau serangkaian pertanyaan kuisioner

1. Variabel bebas berupa beban kerja

yang diajukan oleh peneliti.

karyawan (x).

2. Data Sekunder

2. Variabel terikat berupa hasil produksi (y).
Untuk

merupakan sumber

variabel-

data penelitian yang diperoleh secara

variabel yang diteliti, maka ditentukan

tidak langsung melalui media perantara

indikator-indikator

dapat

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

variabel.

Data skunder berupa bukti, catatan atau

Adapun indikator dari variabel-variabel

laporan historis yang telah disusun dalam

penelitian ini, yaitu:

arsip

1. Indikator

dipublikasikan dan data yang tidak

dijadikan

mengukur

Data Sekunder,

yang

tolak

ukur,

beban kerja karyawan

(variabel x) antara lain:

(data

dokumen)

yang

dipublikasikan.

-

Jumlah jam kerja;

Menurut

Arikunto

-

Upah

“Teknik / instrumen pengumpulan data

-

Pembagian shift kerja; dan

adalah alat bantu yang dipilih dan

-

Sistem pergantian shift.

digunakan

oleh

(2010:24),

peneliti

dalam

2. Indikator hasil produksi (variabel y)

kegiatannya mengumpulkan data agar

-

Jumlah pendapatan

pekerjaannya menjadi lebih mudah dan

-

Harga

mendapatkan hasil yang lebih baik”.

-

Selera

Adapun teknik pengumpulan data

Jenis dan Sumber Data

yang

Jenis data di dalam penelitian ini

dikumpulkan/

terbagi

diperoleh dengan cara :

atas

sekunder.

data

Kedua

diklasifikasikan

pimer

dan

data

jenis

data

ini

berdasarkan

digunakan

adalah

data

yang

1. Observasi Langsung, yaitu pengumpulan

sumber

data
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dengan

cara

mengadakan

pengamatan langsung pada objek yang

Uji statistik t

diteliti;

Uji statistik t pada dasarnya

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data

menunjukkan seberapa jauh pengaruh

dengan mengadakan pencatatan yang

satu variabel independen (bebas) secara

bersumber dari arsip, dokumen, faktur,

individual dalam menerangkan variabel

data pegawai dan laporan keuangan yang

dependen (terikat). Tujuan dari uji t

diperoleh dari PT. Asia Inti Rasa sesuai

adalah untuk menguji koefisien regresi

dengan data-data yang dibutuhkan dalam

secara

penelitian;

pengujian yang dapat digunakan dalam

3. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan

individual.

Adapun

kriteria

uji t yaitu:

data dimana penulis membuat daftar

H0 : βi = 0 ;

pertanyaan dalam bentuk angket yang

atau lebih dari variabel- variabel bebas

ditujukan

yaitu

(X) secara parsial tidak berpengaruh

karyawan bagian produksi pada PT. Asia

terhadap keputusan pembelian konsumen

Inti Rasa, dengan mengunakan skala

sampel (Y).

likert dengan bentuk checklist.

Ha : βi ≠ 0 ;

Teknik Analisis Data

atau

Data dalam penelitian ini diuji dan

bebas

dianalisis menggunakan aplikasi

berpengaruh

komputer. Aplikasi ini digunakan

pembelian konsumen sampel (Y).

karena dapat mempermudah penelitian

Uji statistik F

kepada

responden

ini. Adapun teknik pengujian data yang

menunjukkan bahwa satu

menunjukkan bahwa satu

lebih

dari

(X)

variabel- variabel
secara

terhadap

parsial
keputusan

Uji statistik F (uji simultan),

digunakan adalah:

yaitu

Statistik Deskriptif

mengetahui pengaruh variabel bebas

Statistik

Deskriptif

digunakan

uji

yang

dilakukan

untuk

secara bersama-sama terhadap variabel

memberikan penjelasan gambaran umum

terikat.

demografi

responden

dan

menunjukkan apakah semua variabel

deskripsi

mengenai

variabel-variabel

independen yang di masukan dalam

penelitian

Pada

dasarnya

uji

F akan

penelitian untuk mengetahui distribusi

model

frekuensi absolute yang menunjukan

bersama-sama

minimal, maksimal, rata-rata (Mean),

dependen. Adapun kriteria pengujian

median, dan penyimpangan baku (standar

yang digunakan dalam uji f yaitu:

deviasi) dari masing-masing variabel
penelitian.
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mempunyai

pengaruh

terhadap

secara
variabel

a.

: β1, β2, …….βn

Ho

menunjukkan
(X)

bahwa

tidak

=

variabel

mempunyai

0

;

2. Berdasarkan
hipotesis

bebas

asumsi

penelitian

diatas
adalah

maka
“Diduga

terdapat pengaruh antara beban kerja

pengaruh

signifikan terhadap variabel terikat (Y)

terhadap hasil produksi pada PT. Asia

b. Ha : β1, β2, …….βn

Inti Rasa Tanjung Morawa”.

≠ 0 ;

menunjukkan bahwa variabel bebas (X)

3. Hasil dan Pembahasan

mempunyai pengaruh signifikan terhadap

Untuk mengetahui ada atau tidaknya

variabel terikat (Y)

pengaruh antara beban kerja dengan

Model regresi

hasil produksi, penulis menggunakan

Analisis

yang

digunakan

korelasi product moment dengan rumus:

dalam

penelitian ini adalah analisis regresi linier
sederhana, analisis ini digunakan karena

Dimana:

variabel yang diteliti hanya 2 (dua)

Rxy

= Korelasi antara variabel x dan y

variabel, yaitu beban kerja karyawan dan

n

= Jumlah Sampel

hasil

X

= Beban Kerja

Y

= Hasil Produksi

produksi.

penelitian

yang

Model

persamaan

digunakan

dapat

Berdasarkan tabel di atas, maka

dirumuskan dengan persamaan sebagai
berikut :

dapat dicari nilai korelasi yang timbul

Y = a + bX

dengan perhitungan:

Keterangan:
Y‟ = Variabel dependen (nilai yang
Dari hasil perhitungan diperoleh

diprediksikan) X = Variabel independen
a = Konstanta (nilai Y‟ apabila X = 0)

rxy hitung sebesar 0,870, kemudian dapat

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan

kita tentukan r tabel dengan tingkat

ataupun penurunan)

keyakinan atau α = 95%, dengan df

Hipotesis Penelitian

(degree of freedom) = n-2 = 59-2 = 57,

1. Hipotesis

merupakan

dugaan

maka dapat kita lihat pada tabel r nilai r

atau

jawaban sementara yang muncul dalam

tabel

sebuah penelitian. Menurut Sugiyono

diketahui

(2008 : 64) „‟Hipotesis

merupakan

daripada rtabel. Maka dapat disimpulkan

jawaban sementara terhadap rumusan

bahwa beban kerja berpengaruh positif

masalah

penelitian, dimana rumusan

terhadap hasil produksi. Dari hasil uji

masalah

penelitian

korelasi diketahui nilai yang timbul

telah

dinyatakan

sebesar

0,256,

bahwa

rhitung

maka

dapat

lebih

besar

adalah 0,870, artinya 0,870 atau 87%

dalam bentuk kalimat pertanyaan.
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hasil produksi dipengaruhi oleh beban

kebebasan (degree of freedom) n-2 atau

kerja, sedangkan 0,13 atau 13% lainnya

59 – 2 = 57 (n adalah jumlah sampel),

dipengaruhi

oleh

maka diperoleh ttabel sebesar 1,672.

yang tidak

dibahas

faktor-faktor

lain

dalam penelitian

Maka diperoleh thitung > ttabel. Kemudian

ini.

nilai
Dari

hasil

yang

diperoleh

akan

atas,

dapat

dibandingkan dengan nilai ttabel, dengan

beban

kerja

ketentuan:

berpengaruh positif terhadap

hasil

thitung < ttabel

disimpulkan

di

thitung

bahwa

: Ho diterima dan Ha

produksi, sehingga jika PT. Asia Inti rasa

ditolak; thitung > ttabel

Tanjung Morawa ingin meningkatkan

Ha diterima. Dengan hipotesis:

hasil

produksi,

maka

: Ho ditolak dan

manajemen
H0
perusahaan dapat meningkatkan beban

signifikan antara beban kerja terhadap

kerja karyawan.

hasil produksi

Uji Statistik t

rasa Tanjung Morawa.

Untuk mengetahui apakah pengaruh H
a
yang timbul antara beban kerja

:

Tidak terdapat pengaruh yang

pada PT. Asia Inti

: Terdapat pengaruh yang signifikan antara
beban kerja terhadap hasil produksi pada

terhadap hasil produksi bernilai

PT. Asia Inti rasa Tanjung Morawa.

signifikan atau tidak, maka digunakan

Maka

uji t dengan rumus:

perbandingan

Dimana:

13,323

rxy = Korelasi antara x dan y yang

diketahui

thitung

> 1,672,

>

hasil

ttabel

yaitu

sehingga

dapat

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan

ditemukan

Ha

n = Jumlah sampel
t

dapat

yang

= nilai t hitung

diterima.
signifikan

Jadi terdapat pengaruh
antara

beban

kerja

terhadap hasil produksi pada PT. Asia

Adapun perhitungannya adalah sebagai

Inti rasa Tanjung Morawa.

berikut:

Metode Komparatif

Berdasarkan

hasil

perhitungan

Metode

komparatif

adalah

metode

ditemukan bahwa thitung sebesar 13,323.

analisis data dengan membandingkan

Kemudian

tersebut

akan

dua atau lebih data, dalam penelitian ini

ttabel,

untuk

akan dibandingkan data hasil produksi

menentukan ttabel, maka nilai t pada tabel

yang berasal dari bagian packing pada

dicari dengan tingkat keyakinan atau α =

PT. Asia Inti Rasa Tanjung Morawa

5% : 2 = 2,5% (dibagi 2 karena

sebagai berikut:

dibandingkan

thitung
dengan

menggunakan uji 2 sisi) dengan derajat
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mengepak/mem-packing sebanyak 6.030

4. Kesimpulan
Berdasarkan

uraian

yang

telah

kotak dalam 8 jam kerja normal perhari

dipaparkan pada bab-bab sebelumnya,

ditambah lembur 12 jam selama satu

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

bulan.

berikut:

mengalami

Pada

bulan

penurunan

April,

mereka

hasil

packing

a. Dari uji korelasi diperoleh rxy hitung

menjadi 5.550 kotak dikarenakan jam

sebesar 0,870, sedangkan rtabel dengan α

lembur mereka berkurang hanya 10 jam

= 95% sebesar 0,252, maka dapat

dalam satu bulan. Dan pada bulan Mei

diketahui bahwa rhitung

mereka tidak lembur, sehingga hasil

lebih besar

daripada rtabel. Maka dapat disimpulkan

produksi

bahwa beban kerja berpengaruh positif

menjadi hanya 4.645 kotak. Hal ini

terhadap pendapatan atau jika beban kerja

menunjukkan bahwa beban kerja, yang

ditingkatkan maka pendapatan pada PT.

ditunjukkan dengan jumlah jam kerja

Asia Inti rasa Tanjung Morawa juga akan

mempengaruhi pendapatan pada PT. Asia

meningkat. Dari hasil tersebut diketahui

Inti Rasa Tanjung Morawa.

nilai yang timbul adalah 0,870, artinya
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PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DUKUNGAN ORGANISASI,
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KAPRODI DI UNJ
Corry Yohana
Universitas Negeri Jakarta
corry_yohana@yahoo.com
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh kepemimpinan, dukungan organisasi terhadap
kualitas pelayanan ketua program studi di Universitas Negeri Jakarta. Populasi penelitian ini adalah Ketua
Program Studi Universitas Negeri Jakarta. Sampel penelitian adalah 55 Ketua Program Studi yang
dipilih secara acak sederhana. Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner yang
selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptip dan analisa jalur. Hasil penelitian menunjukan
bahwa: (1) kualitas pelayanan ketua prodi dipengaruhi secara langsung positif oleh kepemimpinan
dan dukungan organisasional (2) dukungan organisasional dipengaruhi secara langsung positif oleh
kepemimpinan. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka kepemimpinan dan
dukungan organisasional harus ditingkatkan.
Kata kunci: kepemimpinan, dukungan organisasi, kualitas pelayanan.

1. Pendahuluan

pelayanan yang terbaik bagi konsumennya,

1.1. Latar Belakang

karena perguruan tinggi tidak terlepas dari

Program

studi

penyelenggara

merupakan
pendidikan

bagian
tinggi

kondisi dan situasi persaingan.

dari

Bahkan

HELT (Higher Education Long Terms

yang

dikelola oleh Kaprodi sebagai satuan unit

Strategy

pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan

perguruan tinggi

Tinggi dan mendapatkan akreditasi pada saat

perguruan tinggi pada dasarnya didirikan

mendapat izin penyelenggaraan, hal ini

untuk menghadapi persaingan itu sendiri.

berlaku

baik terhadap perguruan tinggi

Demikian pula UU No 12 Tahun 2012

negeri maupun swasta. (UU RI No.12 tentang

tentang perguruan tinggi pada pembukaan

Pendidikan Tinggi Pasal 33, ayat 5)

poin C, menyatakan salah satu tujuan dari

Globalisasi
perubahan

lingkungan

Strategi

jangka

panjang

tahun 2003) menyatakan

perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan

mengakibatkan
eksternal

atau

daya

seperti

saing

bangsa

dalam

menghadapi

globalisasi di segala bidang.

lingkungan sosial, budaya, teknologi, dan

Agar

internasional. Hal ini mengakibatkan pula

dapat

terjadinya perubahan selera dan kebutuhan

peningkatan

pada masyarakat. Salah satu perubahan

perguruan tinggi memerlukan peningkatan

kebutuhan

strategi pengelolaan. Salah satu strategi

tersebut

diantaranya

adalah

perubahan kebutuhan akan perguruan tinggi.

pengelolaan

Perguruan tinggi sebagai penyedia

pengelolaan
quality).

jasa pendidikan, harus mampu memberikan

mutu

menghasilkan

keluaran

yang

penting

kualitas pelayanan
Kualitas

Pelayanan

(lulusan),

adalah
(service
adalah

consistently metting or exceeding customer
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expextations (LoveLock dan Jochen Wirtz,

jalur pengaruh penelitian sebagai berikut:

2011: 406) hal ini berarti kualitas pelayanan

Model di atas menunjukkan, path analysis

adalah

untuk

yang digunakan adalah correlated path

memenuhi ekspetasi konsumen. Hal ini

model, memiliki dua sub-struktur. Sub-

berarti

struktur

upaya

pula

secara

pada

konsisten

lingkup

pendidikan

pertama

menyatakan

hubungan

khususnya di perguruan tinggi, peningkatan

kausal X1, X2, terhadap Y, X1 dan X2

kualitas pelayanan harus meliputi proses

merupakan variabel exogen terhadap Y

yang

secara

sebagai variabel endogen dan sub-sub-

layanan

struktur kedua menyatakan hubungan X1

dapat

terus

berkesinambungan

menjamin

peningkatan

untuk memenuhi harapan dari kelompok-

terhadap X2.

kelompok

Populasi penelitian adalah 64 ketua-ketua

klien

yang

selalu

menuntut

semakin tajam (Hoy dan Jardine, 2000: 26).

program studi yang berasal dari 7 Fakultas di

Kualitas pelayanan di pengaruhi
oleh beberapa

UNJ. Sampel penelitian ini berjumlah 55

faktor, diantaranya adalah

ketua program studi yang diambil secara

kepemimpinan fakultas, kinerja kaprodi,

simple random sampling atau acak sederhana

komunikasi antar dosen, komunikasi kaprodi

Analisis data penelitian menggunakan teknik

dengan dosen, komunikasi antara dosen

analisis jalur (path analisys) dengan program

dengan mahasiswa, dukungan organisasi,

SPSS. Analisis memakai metode statistik

organization citizenship behavior (OCB),

deskriptif

aksesibilitas informasi, prasarana dan sarana

menggunakan uji persyaratan analisis.

yang

3. Hasil dan Pembahasan

tersedia, kualitas lingkungan kerja,

dan

inferensial,

dan

juga

citra organisasi, iklim organisasi, motivasi

Beberapa persyaratan uji statistik,

dosen, staf, mahasiswa dan pihak terkait
sistem

yaitu: (1) uji normalitas, (2) uji homogenitas,
e1 dan linearitas
dan (3) uji signifikansi

kerja,

koefisien regresi,dlakukan sebelum analisis

komitmen organisasi, sistem penghargaan,

jalur (path analysis) dilaksanakan Proses

karekteristik

perhitungan

lainnya,

peraturan

informasi

pemerintah,

manajemen

pekerja

kepuasan

dan

kecerdasan

analisis

diawali

dengan

penegasan

kerangka

pikir

analisis

mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut,

(konstelasi)

berdasarkan

penelitian

pengaruh yang dibangun dalam penelitian ini,

emosional.

Dari

ini

berbagai

difokuskan

faktor

pada

yang

faktor

kepemimpinan dan dukungan organisasi.

jalur

Dari hasil perhitungan analisis jalur

2. Metode
Penelitian

struktur

yang dilakukan secara bertahap, diperoleh
ini

merupakan

atau

nilai-nilai koefisien jalur yang menunjukkan

termasuk kedalam penelitian menjelaskan

hubungan kausal dalam model struktur yang

(explanatory research)

dianalisis seperti dalam gambar berikut:

hubungan kausal

antar variabel dengan metode survey melalui
pengujian hipotesis. Berikut model hipotetik
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(2004: 297) keberadaan pemimpin adalah
sesuatu yang tak tergantikan. pemimpinlah
yang

mengarahkan,

mempengaruhi

dan

menjalin kerjasama dengan individu, orangorang atau kelompok yang dipimpinnya
Dari gambar tiga diatas terlihat
nilai-nilai koefisien

menunjukan

untuk

semua

untuk

dilakukan

kualitas pelayanan sesuai yang diharapkan
konsumen.

Perhitungan

statistik

secara

Perhitungan

keseluruhan dari ke tiga variabel yang di teliti

juga

saling berpengaruh satu dengan yang lainnya

pengaruh

bahwa

positif

kepemimpinan

meningkatkan

kualitas

tersebut

terbukti

dan

kualitas

meningkatkan

kinerja

atau

pelayanan

dekan

orang-orang

juga

berlaku

dalam

dapat

memberikan

arahan,

atau

kelompok

yang

dipimpinnya maka hal itu akan berdampak

Hasil perhitungan koefisien jalur

positif terhadap kualitas pelayanan para

berpengaruh

kaprodi di prodi nya masing-masing.

langsung positip terhadap kualitas pelayanan

Penelitian

ketua Prodi.

sebelumnya

yang

dilakukan Hui dan kawan-kawan (2007:152)

Kualitas pelayanan adalah suatu

juga

bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat

menemukan

berpengaruh

pelayanan yang diterima (perceived service)

bahwa

positif

kepemimpinan

terhadap

kualitas

pelayanan. Jadi temuan dalam penelitian ini

Pengertian ini menunjukan bahwa kualitas

semakin

pelayanan merupakan suatu proses yang
terjadi dalam organisasi

berdampak

pengaruh dan menjalin kerjasama dengan

kualitas

pelayanan ketua program studi.

menunjukan kepemimpinan

akan

perguruan tinggi. Apabila pimpinan fakultas

teruji

berpengaruh secara positif dan signifikan
dalam

bahwa

Pengaruh kepemimpinan terhadap

pelayanan

ketua program studi. Dengan demikan ke tiga
variabel

empris

terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

kepemimpinan oleh dukungan organisasi
dalam

bukti

hipotesis

kualitas pelayanan. Hasil ini menunjukan

terdahulu dan kajian empirik yang ada. Hal
terdapat

menunjukan

pengujian

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap

secara positif, hal ini sesuai dengan teori

berarti

aktivitas

termasuk didalamnya adalah memberikan

pengujian

hipotesis stastistik.

ini

berbagai

pencapaian tujuan dan sasaran bersama

jalur terbukti signifikan dan telah memenuhi
persyaratan

melaksanakan

mempertegas

temuan-temuan

terdahulu mengenai adanya pengaruh positif

untuk memenuhi

kepemimpinan terhadap peningkatan kualitas

harapan konsumennya.

pelayanan ketua program studi.

Kaprodi berkualitas tentu tidak

Kedua terdapat pengaruh langsung

terlepas dari pengaruh keberadaan seorang

positif dukungan organisasi terhadap kualitas

pemimpin, karena seperti dikatakan Bryson,

pelayanan ketua program studi. Temuan ini
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memberikan

gambaran

bahwa

kualitas

pelayanan tergantung dari proses

semakin

yang

dukungan

dilakukan oleh SDM organisasi itu sendiri.

pelayanan

menguatkan

adanya

organisasi

terhadap

pengaruh
kualitas

SDM akan dapat bekerja dan berkontribusi

Ke tiga terdapat pengaruh langsung

secara optimal ketika mereka merasa berada

positif kepemimpinan terhadap Dukungan

pada situasi dan kondisi yang nyaman.

organisasi.

Situasi dan kondisi yang nyaman dapat

Dukungan organisasi didifinisikan

terbentuk apabila SDM merasakan adanya

sebagai kepercayaan umum yang dibentuk

dukungan organisasi pada mereka.

anggota

Jacqueline
(2005:

207)

dan

kawan-kawan,

menyatakan

organisasi

mengenai

penilaian

mereka terhadap organisasi. Tiga

dukungan

umum

perlakuan

baik

bentuk

yang

dapat

organisasi adalah kepercayaan umum yang

meningkatkan dukungan organisasi adalah

dibentuk

anggota

organisasi

mengenai

keadilan organisasi, dukungan dari atasan,

penilaian

mereka

terhadap

organisasi.

dan

praktek

sumber

daya

manusia

Anggota organisasi akan merasakan adanya

(Jacqueline dan kawan-kawan, 2005: 207).

dukungan organisasi melalui empat bentuk

Ketiga bentuk ini jika kita perhatikan dengan

yaitu

seksama terkait dengan atasan atau pimpinan.

perlakuan

adil,

perhatian

atasan,

imbalan, dan kondisi kerja.

Misalnya

Anggota organisasi yang merasa
mendapat

dukungan

organisasi

keadilan

organisasi

dalam

kenyataannya adalah bagaimana penerapan

akan

peraturan

organisasi

dilakukan

oleh

memiliki kinerja yang lebih tinggi dan

pemimpin, jika ia menerapkan peraturan

melakukan perilaku pekerjaan lebih dari yang

tersebut pada semua anggota organisasi tanpa

menjadi tanggung jawabnya termasuk dalam

membeda-bedakan

meningkatkan kualitas pelayanan organisasi.

organisasi telah berlaku adil, demikian pula

Hal ini juga berlaku pada perguruan tinggi.

dalam praktek manajemen sumber daya

Kaprodi yang merasakan adanya dukungan

manusia dan dukungan dari atasan.

organisasi

akan

memberikan

maka

dikatakan

kualitas

Penelitian terdahulu yang dilakukan

pelayanan yang baik pada program studi

oleh Hyatt (2010: 356), juga menunjukkan

dimana ia berada.

terdapat hubungan positif yang signifikan

Hasil penelitian terdahulu juga

antara dukungan organisasi dan praktek

menunjukkan bahwa dukungan organisasi

kepemimpinan

yang dirasakan berpengaruh positif secara

kerja.

signifikan

pada

kemampuan

dalam

menantang

proses

anggota

Pengaruh kepemimpinan terhadap

organisasi membangun hubungan dengan

dukungan organisasi juga berlaku pada

pelanggan dalam kerangka meningkatkan

perguruan tinggi. Kepemimpinan yang efektif

kualitas

dari fakultas akan meningkatkan dukungan

pelayanan

(Herington

dan

Weaven,2009: 692). Jadi hasil penelitian ini

organisasi yang dirasakan oleh Kaprodi.
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Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian koreliasional yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara pemanfaatan layanan bimbingan karir dengan perencanaan karir pada
siswa kelas XII SMU Negeri 4 Medan. Perencanaan Karir adalah proses yang dilalui
sebelum melakukan pemilihan karir. Pemanfaatan layanan bimbingan karir adalah
penggunaan berbagai layanan – layanan dalam bimbingan karir. Penelitian melibatkan 10
orang siswa kelas XII SMU Negeri 4 Medan yang diambil secara acak. Alat ukur yang
digunakan untuk variabel pemanfaatan layanan bimbingan karir adalah skala
pemanfaatan layanan bimbingan karir dan alat ukur yang digunakan untuk variabel
perencanaan karir adalah skala perencanaan karir. Hasil coba skala perencanan karir
menunjukkan koefisien reliabilitas dengan nilai alpha 0.902 dan hasil uji coba skala
pemanfaatan layanan bimbingan karir menunjukkan koefisien realibilitas dengan nilai
alpha 0.906. aitem-aitem yang valid kemudian disusun ulang dan dijadkan alat ukur
penelitian setelah diberi penomoran baru. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah
dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson dengan menggunakan
bantuan program SPSS versi 18.00. hasil untama penelitian menunjukkan ada hubungan
positif antara pemanfaatan layanan bimbingan karir dengan perencanaan karir, dengan
nilai korelasi rxy = 0.388 dan p = 0.00 (p<0.05)
Kata Kunci : pemanfaatan layanan bimbingan karir, perencanaan karir
1. Pendahuluan

arah suatu pekerjaan atau jabatan. Sukses

1.1. Latar Belakang

tidaknya

Setiap individu mengalami

remaja

memenuhi

tugas

fase-fase

perkembangan ini akan berdampak pada

perkembangan yang ditandai dengan ciri,

fase kehidupan selanjutnya (Winkel dan

karakteristik, dan tugas perkembangan

Hastuti, 2006).

yang berbeda-beda pada setiap fasenya

Pemilihan

pekerjaan

yang

sepanjang rentang kehidupan. Sebagai

diharapkan seseorang tidak dapat terlepas

kelompok

dari serangkaian pendidikan yang harus

sosial,

menurut

fase

perkembangannya, individu yang berusia

diselesaikan

16 sampai 18 tahun tergolong dalam fase

mempersiapkan diri memasuki dunia

remaja. Pada fase remaja ini, salah satu

pekerjaan. Sekolah sebagai salah satu

tugas perkembangan yang harus dipenuhi

lembaga pendidikan memiliki kewajiban

ialah memilih dan mempersiapkan diri ke

untuk
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memenuhi

dalam

tuntutan

rangka

bidang

pekerjaan tersebut melalui pemberian

dianjurkan oleh orangtuanya, dan bukan

bekal

dan

karena cita-citanya. Hal yang sama juga

bimbingan yang berkaitan dengan dunia

peneliti temui di Sekolah Menengah

kerja (Wati, 2005).

Umum

keterampilan,

wawasan,

Negeri

4 Medan (SMUN-4

Menurut Hayadin (2006), Sekolah

Medan). Berdasarkan hasil wawancara

Menengah Umum (SMU) merupakan

peneliti kepada beberapa orang siswa

salah satu jenjang pembelajaran secara

kelas XII pada saat pra penelitian,

formal. Jenjang ini merupakan tahap

diketahui bahwa mereka masih belum

strategis dan kritis bagi perkembangan

mengetahui cita-citanya, masih belum

dan masa depan anak indonesia.

mengetahui

Usia 16-18 tahun, menurut Super
(dalam

Brown,

diambil, dan juga masih mengalami
kebingungan mengenai pekerjaan yang di

perkembangan karir berada dalam fase

inginkan, padahal siswa sudah berada di

eksplorasi, yaitu semua individu berusia

tingkat akhir yang menurut Super (2002),

15-24 tahun dengan tugas perkembangan

pada usia mereka seharusnya sudah

karir individu ialah perencanaan garis

memiliki perencanaan tentang pendidikan

masa depan yang bersifat kognitif dengan

lanjutan atau pekerjaaan.

diri

sendiri

pada

yang akan

fase

meninjau

2002),

jurusan apa

dan

situasi

Belum terarahnya perencanaan

hidupnya. Pada fase ini individu telah

karir

siswa

memikirkan berbagai alternatif jabatan,

dimungkinkan

tetapi belum mengambil keputusan yang

memahami dirinya, tidak hanya bakat,

mengikat.

tetapi

juga

menurut

Wati

karena

minat,

(2005)

siswa

nilai-nilai,

tidak

dan

Penelitian yang dilakukan oleh

kepribadiannya. Padahal, pemahaman diri

Triana (2004) menunjukkan bahwa 45%

menjadi hal yang penting bagi individu

siswa

supaya dapat berprilaku secara realistis,

SMU

belum

memiliki

perencanaaan mengenai karir yang akan

baik

dipilihnya,

maupun

karena

masih mengalami

dalam

pemilihan

pemilihan

karir.
tidak

Walaupun

keraguan, dapat dikatakan siswa belum

pemahaman

memiliki perencanaan karir yang terarah.

jaminan bagi pengambilan keputusan

Penelitian yang serupa oleh Sapri (2006)

yang baik, tetapi keputusan yang baik

menunjukkan bahwa perencanaan karir

tidak mungkin

siswa SMU umumnya masih rendah,

adanya gambaran yang realistis tentang

kebanyakan siswa malah menyatakan

kemampuan, bakat, dan minat yang

akan mengambil jurusan atau karir yang

dimiliki.
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diri

pendididkan

dapat

merupakan

dicapai

tanpa

Menurut

Wikto,

Magnusson,

dinyatakan oleh Rahman (2003), belum

Bardick, dan Bernes (2005), sebelum

dimanfaatkan layanan bimbingan yang

mengambil keputusan mengenai karir

diberikan guru pembimbing di sekolah

terlebih dahulu siswa harus melewati

oleh siswa mengakibatkan tidak jarang

suatu proses yang mengarahkan dalam

dijumpai siswa yang mengalami kesulitan

pengambilan

yang

di Perguruan Tinggi nantinya, karena

disebut perencanaan karir. Selanjutnya

bidang yang dipilih ternyata kurang

Triana (Dalam Wati, 2005) menyatakan

sesuai

perencanaan karir terdiri dari persiapan

kemampuannya.

keputusan

karir

dengan

minat,

bakat,

dan

diri dan menyusun daftar pilihan karir

Bimbingan karir merupakan salah

dengan lebih baik, yang dapat dilakukan

satu ragam bidang bimbingan. Bimbingan

dengan cara memperbanyak informasi

karir

tentang persyaratan dalam dunia kerja

mempersiapkan diri menghadapi dunia

yang

menambah

pekerjaan,

sebagainya.

pekerjaan/profesi

dibutuhkan,

keterampilan,

dan

lain

adalah

bimbingan

dalam

memilih

dalam

lapangan

tertentu

serta

Perencanaan karir merupakan salah satu

membekali diri supaya siap memangku

komponen

jabatan

yang

penting

dalam

untuk

memilih

dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan

pendidikan lanjutan atau pekerjaan yang

yang telah dimasuki (Winkel dan Hastuti,

diinginkan.

2006).

mempersiapkan

diri

itu,

dan

menyesuaikan

diri

Menanggapi tantangan kehidupan

Tujuan bimbingan karir disekolah

masa depan dan relevansi pendidikan

adalah untuk membantu siswa memiliki

formal dengan tuntutan dunia kerja, maka

keterampilan

siswa perlu dibantu untuk mengenal

keputusan

bakat, minat dan kemampuannya serta

depan(Kasim,

merencanakan

dengan

menurut Wati (2005), bimbingan karir

tuntutan dunia kerja (Winkel & Hastuti,

disekolah diarahkan untuk membantu

2006).

siswa dalam memahami dirinya dalam

karir

sesuai

dalam

mengenai

pengambilan
karir

2001).

di

masa

Selanjutnya

Pemanfaatan kegiatan bimbingan

pernecanaan dan pengarahan kegiatan

ini, menurut Bandono (2007), akan

serta dalam pengambilan keputusan yang

mendorong siswa mengenal diri dan

membentuk pola karir tertentu dan pola

lingkungan, mengembangkan diri dan

hidup yang memeberikan kepuasan bagi

sikap positif, mengembangkan arah karir

dirinya.

dan masa depan. Sayangnya, seperti yang

disekolah
301

Tugas

guru

adalah

pembimbing
memberikan

pendampingan dalam kegiatan bimbingan

karena tidak adanya kesesuaian antara

konseling khususnya Bimbingan Karir

minat, bakat dan kemampuan diri dengan

sebagai sebuah kegiatan merencanakan

jurusan yang di ambil ketika SMU.

profesi masa depan.

Maka, agar tidak menambah angka

Seluruh

kegiatan

bimbingan

pengangguran di negara ini, sangatlah

terselenggarakan dalam rangka suatu

penting

program

bimbingan,

suatu

merencanakan karirnya sedini mungkin.

rangkaian

kegiatan

yang

Untuk mengurangi kesalahan siswa SMU

terencana, terorganisasi, terkoordinasi,

dalam merencanakan karirnya, menurut

selama periode tertentu, misalnya satu

Wati

tahun

Kegiatan-kegiatan

bimbingan dari layanan bimbingan karir.

bimbingan ini kerap disebut layanan-

Hasil penelitian tersebut ternyata sejalan

layanan bimbingan, yaitu jalur atau

dengan studi sebelumnya oleh Hughey,

saluran

Gysberg,

ajaran.

formal

yaitu
bimbingan

untuk

memberikan

bagi

siswa

(2005),

dan

siswa

Starr

SMU

untuk

membutuhkan

(1993),

yang

pelayanan kepada siswa, calon siswa, dan

menemukan bahwa perencanaan karir

mantan siswa ( Winkel dan Hastuti,

adalah salah satu area dimana kebutuhan

2006).

akan bimbingan dirasa paling penting
Penelitian yang dilakukan wikto

dkk.

(2005)

menemukan

bagi siswa. Siswa mengharapkan bantuan

bahwa

dari guru pembimbing melalui layanan

perencanaan karir ternyata penting bagi

bimbingan

siswa SMU terutama yang berada pada

perencanaan karir.

tingkat

akhir.

melakukan

Berdasarkan uraian-uraian diatas

penelitian suatu koran nasional, Pikiran

maka peneliti merasa bahwa hubungan

Rakyat (2004), mengenai pengangguran

pemanfaatan layanan bimbingan karir

terbuka di Indonesia yang menunjukkan

dengan perencanaan karir lebih penting

bahwa

untuk

dari

ini

dalam

mendukung

30%

Hal

karir

jumlah

penduduk

diteliti.

Alasan

inilah

yang

Indonesia dapat digolongkan sebagai

mengarah peneliti untuk mengambil judul

pengangguran dan 10% dari mereka

skripsi: “Hubungan Antara Pemanfaatan

termasuk jenis pengangguran terbuka,

Layanan

yaitu mereka yang putus kuliah di tengah

Perencanaan Karir Pada Siswa kelas XII

jalan

SMUN-4 Medan T.A. 2007/2008”.

ataupun mereka yang sudah

mengantongi gelar pendidikan tinggi
namun tidak juga mempunyai pekerjaan.
Diindikasikan salah satu penyebab ialah
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Bimbingan

Karir

Dengan

kerja, dan penalaran yang ralistis

2. Metode

akan hubungan pengetahuan dan

2.1 Variabel Penelitian

pemahaman diri sendiri dengan
Variabel – variabel dalam penelitian ini

pengetahuan dan pemahaman dunia

adalah :

kerja.

1. Variabel bebas

Skala

:

perencanaan

karir

pemanfaatan layanan bimbingan

terdiri dari 35 aitem dengan

karir

menggunakan skala model Likert

2. Variabel tergantung

dan penyususnannya terdiri dari

:

dua kategori pernyataan, yakni

perencanaan karir

pernyataan mendukung dan tidak
2.2 Subjek Penelitian

mendukung yang masing-masing

Penelitian ini dilakukan pada 100

pernyataan menyediakan empat

orang siswa kelas XII SMU Negeri 4

alternatif jawaban, yaitu: Sangat

Medan. Teknik pengambilan sampel yang

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak

digunakan ialah pengambilan sampel

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak

secara acak.

Sesuai (STS). Pada setiap aitem
yang mendukung pilihan SS akan

2.3 Metode pengambilan data

mendapatkan skor empat, pilihan

Metode pengambilan data menggunakan

S akan mendapat

dua jenis skala model Likert, yaitu Skala

pilihan TS akan mendapat skor

perencanaan

dua,

Karir

dan

Skala

dan

skor tiga,

pilihan

STS

akan

mendapat skor satu, pilihan S

Pemanfaatan Layanan Bimbingan Karir.

akan
1. Skala Perencanaan Karir

mendapatkan

skor

dua,

pilihan TS akan mendapat skor

Perencanaan karir siswa diukur

tiga

menggunakan skala perencanaan

dan

pilihan

STS

akan

mendapatkan skor empat.

karir yang disusun oleh peneliti
berdasarkan 3 aspek perencanaan
karir

yang

dikemukakan

2. Skala

oleh

yaitu

pemahaman

pengetahuan
diri

Layana

bimbingan karir

parsons ( dalam Winkel & Hastuti,
2006),

Pemanfaatan

Pemanfaatan

dan

bimbingan

sendiri,

karir

layanan
diukur

menggunakan skala pemanfaatan

pengetahuan dan pemahaman dunia

Layanan Bimbingan Karir yang
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disusun Peneliti berdasarkan pada

2.4 Metode Analisa Data

pemanfaatan bentuk dan jenis

Penelitian

layanan bimbingan karir yang

pemanfaatan

layanan

layanan

dengan

Sebelum dilakukan uji hipotesis,
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang

dan

meliputi uji normalitas yang dilakukan

pemanfaatan layanan konseling

dengan menggunakan uji satu sampel dari

kelompok.

Kolmogorov – Smirnov dan uji linieritas

Skala terdiri dari 40 aitem
yang

karir

korelasi.

individual, pemanfaatan layanan
kelompok,

bimbingan

data yang digunakan adalah teknik

penyaluran,

pemanfaatan layanan konseling

bimbingan

untuk

perencanaan karir, maka metode analisa

informasi, pemanfaatan layanan
penempatan

dilakukan

melihat hubungan antara pemanfaatan

dikemukakan oleh Hallen (2005),
yaitu

ini

bentuk

analisa dilakukan dengan menggunakan

mendukung yang mencerminkan

fasilitas komputerisasi SPSS version 12

pemanfaatan layanan bimbingan

for windows.

karir

disajikan

oleh

dalam

dengan menggunakan Uji F. Keseluruhan

siswa.

pernyataan terdiri
macam

dari

jawaban

mengindikasikan

Setiap

3. Hasil dan Pembahasan

empat
3.1 Hasil Uji Asumsi

yang

1. Uji Normalitas Sebaran
Data dikatakan terdistribusi normal
jika nilai p > 0.05. Hasil uji
normalitas dapat dilihat pada tabel
1.

pemanfaatan

layanan bimbingan karir, yaitu:
Selalu (SL), Sering (SR), Kadangkadang (KD), dan Tidak Pernah

Tabel 1. Uji Normalitas Sebaran
Keteran
Variabel
Z
P
gan
Perencan 0.9 0.3
Normal
aan karir
70
04
Pemanfa
atan
0.8 0.5
Layanan
Normal
08
31
Bimbing
an Karir

(TP), skor setiap pilihan bergerak
dari angka satu sampai empat,
dengan setiap pilihan jawaban SL
akan mendapat skor empat, setiap
pilihan

jawaban

SR

akan

mendapatkan skor tiga, setiap
pilihan

jawaban

KD

akan

mendapat skor dua, dan setiap
pilihan

jawaban

TP

Berdasarkan tabel 1. Dapat dilihat
bahwa kedua variabel telah
terdistribusi secara normal.

akan

mendapat skor satu.
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2. Uji Linearitas Sebaran

Karir
Dengan
Perencanaa
n Karir

Data diakatakan linear jika p <
0.01, dan hasil uji linearitas dapat
dilihat pada tabel 2.

Setelah dilakukan analisis statistik

Tabel 2. Uji Linearitas Hubungan
Variab d
Sig Ketera
F
el
f
.
ngan
Hubung
an
antara
pemanf
aatan
layanan
18.3 0.0
bimbin 1
Linear
35
00
gan
karir
dengan
perenca
naan
karir

dengan

menggunakan

teknik

korelasi Product Moment dari
Pearson, maka diperoleh nilai r =
0.388 dengan p = 0.000, artinya
ada

hubungan

positif

antara

pemanfaatan layanan bimingan
karir dengan perencanaan karir.
3.3 Kategorisasi data penelitian
a. Kategorisasi Data Empirik
Pemanfaatan
karir

kategorisasi

layanan

Pada tabel 2. Dapat dilihat nilai p= 0.000,

Layanan

Bimbingan
pemanfaatan

bimbingan

karir

dikelompokkan berdasar pada skor

dengan demikian dapat dikatakan bahwa

mean empirik seperti tertera pada

variabel pemanfaatn layanan bimbingan

tabel 4.

karir dengan variabel perencanaan karir
memiliki hubungan yang linear.

Tabel 4. Kategorisasi Data
Empirik Pemanfaatan Layanan
Bimbingan Karir

3.2 Hasil Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil perhitungan antara
variabel kesiapan belajar mandiri

Vari
abel

dengan prestasi belajar diperoleh
nilai korelasi rxy = 0.388 dengan p =
0.000. hasil uji hipotesis dapat dilihat
pada tabel 3.

Pem
anfaa
tan
Laya
nan
Bim
bing
an
Karir

Tabel 3. Korelasi Pemanfaatan
Layanan Bimbingan Karir
Dengan Perencanaan Karir
Variabel
Pemanfaata
n Layanan
BimBIngan

2

R

r

0.38
8

0.15
0

P
0.00
0
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Kri
teri
a
Ka
teg
ori
x+
1
(S
D)
≤X
x+
1
(S
D)
≤X
<x
+1

Re
nta
ng
Nil
ai

Ka
teg
ori

Ju
ml
ah

Pers
enta
se

X≥
78

Tin
ggi

22
ora
ng

22
%

57
≤X
<7
8

Sed
ang

60
ora
ng

60
%

(S
D)
X<
x–
1
(S
D)

terarah dan X ≤ 85 untuk skor
perencanaan karir belum terarah.
dan
X
<
57

Re
nda
h

18
ora
ng
10
0
or
an
g

Total

Gambaran

18
%

karir

umumnya

dapat

perencanaan

di

lihat

dalam

gambar 1.
Gambar 1. Fluktuasi Skor
Mean Perencanaan Karir

100
%

Berdasarkan tabel 4. Dapat dilihat
bahwa

skor

_..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._

pemanfaatan

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

layanan bimbingan karir berada

Pada ilustrasi diatas, dengan

pada kategori sedang.

mean skor sebesar 90, maka

b. Kategorisasi

Data

Empirik

batas skor untuk kategori

Perencanaan Karir

perencanaan

Katergorisasi perencanaan karir

dimulai dari skor 90 + 5 = 95,

dibagi kedalam dua kategori,

sedangkan batas skor untuk

untuk

dahulu

semua kategori perencanaan

dihitung besarnya standar eror

karir belum terarah dimulai

pengukuran. Skala perencanaan

dari skor 90 – 5 = 85.

Karir dengan rata – rata = 89.93

Persentase

yang dibulatkan menjadi 90,

dengan perencanaan karirnya

standar deviasi = 7.86 dan r xx =

dapat dilihat pada tabel 5.

itu

terlebih

karir

jumlah

terarah

siswa

0.902 pada taraf kepercayaan 95

Tabel 5. Kategorisasi Data

% maka nilai Z pada tabel

Empirik Perencanaan karir

adalah 1.96, sehingga diperoleh
standar

eror

Variab
el

pengukuran
Perenc
anaan
Karir

perencanaan karir sebesar : 2.46.
Gambaran

kecermatan

skor

X≤
85

skala perencanaan karir adalah
(1.96)(2.46)

=

4.82

Rent
ang
Nilai
X≥
95

yang
Total

dibulatkan menjadi ± 5, maka
fluktuasi skor menjadi 90 ± 5,
sehingga diperoleh skor X ≥ 95

Kate
gori

Jum
lah

Perse
ntase

Terar
ah

31
oran
g
29
oran
g

31 %

60
ora
ng

60%

Belu
m
Terar
ah

29 %

Berdasarkan tabel 5. Dapat dilihat

untuk skor perencanaan karir

bahwa sebanyak 31 orang subjek (31%)
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memiliki perencanaan karir terarah, dan

seperti

sisanya 29 orang (29%) tergoong dalam

menyelenggarakan program bimbingan

kategori perencanaan karir yang belum

yang antara lain membekali siswa dengan

terarah.

pemahaman

4. Kesimpulan

menentukan pilihan program studi di

Hasil
adanya

penelitian

hubungan

menunjukan

positif

belum

semua

tentang

sekolah

cara

terhandal

Perguruan Tinggi, terbatasnya tenaga

antara

profesional, rendahnya minat di pihak

pemanfaatan layanan bimbingan karir

siswa,

dengan perencanaan karir dengan rxy =

pendidik

0.388.

memprioritaskan hal-hal yang bersifat

artinya,

semakin

sering

kurang

perhatian

disekolah

pada

yang

kurikuler

maka semakin terarah pula perencanaan

keliru di pihak siswa yang merendahkan

karir yang disusun siswa. Hal ini sesuai

pelayanan bimbingan karena tidak ada

dengan yang dikemukakan oleh Bandono

nilainya dalam buku rapor dan dianggap

(2007),

pemanfaatan

hanya dibutuhkan oelh teman yang

kegiatan bimbingan akan mendorong

bermasalah (Winkel & Hastuti, 2006).

adanya

siswa mengenal diri dan lingkungan,

dan

terlalu

pemanfaatan layanan bimbingan karir

bahwa

pengajaran,

staf

Berdasarkan

kategorisasi

mengembangkan diri dan sikap positif,

perencanaan

mengembangkan arah karir dan masa

(31%) masuk dalam kategori perencanaan

depan. Hal yang sama juga dikemukakan

karir

oleh

dengan

Hastuti (2006) banyak faktor-faktor yang

memanfaatkan layanan bimbingan karir

mempengaruhi seorang anak yang duduk

maka siswa terbantu dalam memahami

dijenjang akhir sekolah menengah umum

dirinya, yang mana pemahaman diri

dalam membuat suatu perencanaan karir;

menjadi

diantaranya

Wati

hal

(2005)

yang

bahwa

penting

dalam

perencanaan maupun pemilihan karir.
Berdasarkan

karir,

anggapan

terarah.

subjek

Menurut

tingkat

umumnya

Winkel

sosial

dan

ekonomi,

kondisi masyarakat, peranan keluarga inti

kategorisasi

dan keluarga besar, keadaan fisik dan

pemanfaatan layanan bimbingan karir

jasmani, pergaulan dengan teman sebaya,

dalam penelitian ini diperoleh bahwa

dan lain sebagainya; yang mana kondisi

pemanfaatan layanan bimbingna karir

ini akan mempengaruhi anak dalam

pada siswa kelas XII SMUN-4 berada

membuat suatu perencanaan karir, sebab

dalam tingkan yang sedang.pemanfaatan

ia terlebih dahulu harus menyesuaikan

yang sedang dalam bimbingan karir

keinginan

mungkin saja disebabkan beberapa hal,

dengan kondisi realitanya dimilikinya.
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MODEL SEDIMENTASI LINGKUNGAN DANAU LAU KAWAR
HASIL ERUPSI VULKANIK GUNUNG
SINABUNG METODE GRANULARAMETRI
KABUPATEN KARO,SUMATERA UTARA
1)

Said Muzambiq , Wahyu Hidayat

2)

1)

2)

Teknik Geologi, Institut Teknologi Medan
Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Medan
Abstrak

Secara geografis, keberadaan danau Lau Kawar yang berada tepat di kaki gunung Sinabung
menempatkan danau ini sebagai salah satu daerah terdampak langsung terhadap aktivitas
volkanisme yang terjadi.Hal tersebut menjadikan danau Lau Kawar adalah daerah yang paling
tepat untuk dijadikan lokasi penelitian. Aspek geologi yang membahas khusus tentang
sedimentologi akan dapat dikaji dengan baik dengan mempelajari Model dan lingkungan
sedimentasi yang berlangsung di danau Lau Kawar. Didukung dari adanya teori Middleton (1976)
menjelaskan, bahwa analisa besar butir dapat digunakan untuk membedakan sedimen-sedimen
yang berbeda lingkungan dan faciesnya, serta dapat memberikan informasi tentang proses
pengendapan. Maksud dari studi Model sedimentasi endapan vulkanik hasil erupsi gunungapi
Sinabung di danau Lau Kawar yang nantinya mendapatkan karakteristik material vulkanik,
sehingga akan didapat Model sedimentai lingkungan penegndapan Danau. Dengan demikian
memberikan sumbangsih ilmu pengetahun terkait lingkungan danau Lau Kawar. Metode yang
digunakan dalam pengambilan sampel lapangan menggunakan corring sebanyak 10 titik
pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan bor dan GPS, kedalaman dengan kisaran
50 cm s/d 1,5 meter. Analisis data hasil pengayakan sampel sedimen dilakukan menggunakan
GRADISTAT, sebuah program yang diusulkan oleh Blott dan Pye (2011) dan dikembangkan oleh
Kenneth Pye Associates Ltd. Software GRADISTAT dijalankan dalam program Microsoft Excel.
Metode perhitungan yang digunakan yaitu, Method of Moments (Matematis) dan Folk & Ward
(Grafis).secara deskriptif dan grafik.metode ini digunakan untuk menganalisis distribusi ukuran
butir, frekuensi peren berat dan rekuensi kumulatif sampel.
Kata kunci: Model sedimentasi, lingkungan danau, erupsi vulkanik

alami untuk ekosistem dan kestabilan

1. Pendahuluan

lingkungan

1.1. Latar Belakang

disekitarnya.Dalam

hal

Penelitian yang membahas tentang

danau yang terkait dengan aktivitas

danau melalui studi sedimentologi di

vulkanik, danau juga dapat dijadikan

Indonesia

dilakukan,

indikator untuk mengetahui aktivitas

khususnya untuk danau vulkanik atau

kegunungapian yang telah berlangsung

yang terbentuk akibat aktivitas gunung

disekitarnya.

masih

sedikit

api. Danau sebagai tubuh air yang

Danau Lau Kawar contohnya adalah

berbentuk cekungan pada permukaan

salah

bumi dapat berfungsi sebagai indikator

keterbentukannya
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satu

contoh

danau

terkait

yang
dengan

aktivitas gunung api, yaitu gunung

masalah

Sinabung (Gambar 1.1 & Gambar 1.2)

mengetahui

yang

pengendapan danau Lau Kawar yang

berada

di

Kabupaten

Karo,

yang dibutuhkan
sejarah

untuk

lingkungan

Sumatera Utara. Secara letak geografis,

terdapat di kaki gunung Sinabung.

keberadaan danau Lau Kawar yang

1.2 Perumusan Masalah

berada tepat di kaki gunung Sinabung

Masalah dalam penelitian ini

menempatkan danau ini sebagai salah
satu

daerah

terdampak

1. Bagaimana

langsung

transportasi pengendapan

terhadap aktivitas vulkanisme hususnya

sedimen

material-material

Sinabung.

sedimimen

mengetahui

yang

terjadi.Hal tersebut menjadikan danau

cara
material

hasil erupsi Gunung api

2. Bagaimana mengetahui ukuran butir,

Lau Kawar adalah daerah yang paling

dan bentuk material hasil erupsi, dan

tepat untuk dijadikan lokasi penelitian.

3. Bagaimana model yang dihasilkan

Aspek geologi yang membahas khusus

pada

lingkungan

sedimen

tentang sedimentologi akan dapat dikaji

erupsi gunung Sinabung.

pasca

dengan baik dengan mempelajari kondisi
sedimentasi yang berlangsung di danau
Lau Kawar yang memiliki luas sekitar
200 hektar dan berada di

Desa

Kutagugung, Kecamatan Naman Teran,
dibawah kaki gunung api Sinabung,

2.
Gambar 1.1 Citra Google Earth Lokasi
Danau Lau Kawar dan Gunung Api
Sinabung

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera
Utara.
Dengan adanya peningkatan aktivitas
vulkanik gunung Sinabung dalam 5
tahun terakhir serta erupsi yang terus
terjadi sejak tahun 2013 hingga saat ini
menghasilkan jenis dan karakteristik
material sedimen

yang terdapat di

perairan danau Lau Kawar menjadi latar
Gambar 1.2 Pemandangan Danau Lau
Kawar dari Puncak Gunung Sinabung
(Wikipedia.org, 2013).

belakang utama penelitian dilakukan.
Berangkat dari latar belakang tersebut
di atas, maka ada beberapa rumusan
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1.3 Tujuan Penelitian

approach), pendekatan sejarahsedimen

1. Mengetahui cara transportasi dan

(historical

approach
konsep

sediment),

materialsedimentasi

lingkungan

pendekatan

danau,

gunungapi

approach), pendekatan komparasi besar

hasil

erupsi

butir (comparative grain size approach),

Sinabung.
2. Mengetahui
material

dan

bentuk

sesuai dengan kebutuhannya.

erupsi

gunung

Metode research and development

ukuran

pasca

pada tahun I digunakan sebagaibasic

Sinabung, dan,

data menggunakan pengujiananalisis

3. Mengetahui lingkungan pengendapan
material vulkanik pasca
danau

(conceptual

Lau

Kawar

besar butir (grain size) serta uji

erupsi di

pasca

roundness awal.Analisis data hasil

erupsi

pengayakan sampel sedimen dilakukan

gunung Sinabung.

menggunakan GRADISTAT, sebuah
Urgensi (keutamaan), bahwa belum

program yang diusulkan oleh Blott dan

adanya penelitian lingkungan sedimen

Pye (2011) dan dikembangkan oleh

di

Kenneth Pye Associates Ltd. Software

danau

Lau

temuan/Inovasi
didapatkan
sehungga

Kawar.

Selanjutnya

penelitian
karakteristik

akan

ini

akan

GRADISTAT

sedimen,

diketahui

program

dijalankan

Microsoft

Excel.

dalam
Metode

sejarah

perhitungan yang digunakan yaitu,

lingkungan pengendapan di danau Lau

Method of Moments (Matematis) dan

Kawar.

Folk & Ward (Grafis).

yang

terletak

Desa

Kutagugung, Kecamatan Naman Teran

Adapun implementasi

langkah

Sumatera Utara pasca erupsi Gununapi

yang akan dilaksakan pada penelitian ini

Sinabung.Adapun

dan rancangan akan datang

kontribusi

dari

dapat

penelitian ini menunjang pembangunan

digambarkan dalam fishbone diagram

dan

berikut ini :

perolehan

data

dasar

untuk

pengembangan ilmu pengetahuan
2. Metode
2.1.Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
adalah research dan diskritif. Selanjutnya
data yang terkumpul dianalisis dengan
menggunakan

4

(empat)

model

pendekatan yakni: diskrptif (discriptive
311

dan

kepustakaan

berkaitan

dengan

pekerjaan

serta

(literatur)
ruang

yang
lingkup

mempersiapkan

dokumen- dokumen administrasi yang
mendukung

pelaksanaan

sedimentasi

danau

Instrumen

survey

Lau

studi
Kawar.

yang

perlu

dipersiapkan antara lain berupa:
Gambar3.1. Tahap penelitian dalam bentuk
Fishbone Diagram

1. Penyusunan

model

data/informasi

yang diperlukan, baik berupa data

2.2. Metode Dan Tahapan Penelitian
Penelitian

daftar

primer maupun sekunder.

sedimentasi

2. Instrumen dan peralatan lainnya,

lingkungan sedimen mengambil lokasi di
15 titik lokasi dengan kedalam 0,5

perlengkapan yang disesuaikan.

sampai 2,5 m. Adapun metode yang

b. Tahap Survey/Pengumpulan Data

dilakukan adalah secara langsung yaitu

Pengumpulan data dalam penelitian

dengan mengamati kondisi geologi dan

ini dilakukan dengan metode survey

melakukan

dilapangan,

yaitu observasi dan studi literatur.Data

dimana hasilnya kemudian dianalisa

yang dikumpulkandalam penelitian ini

dengan

berupa

pengukuran

uji

laboratorium.

Tahapan

data

sekunder

dan

data

penelitian yang dilakukan adalah yang

primer.Data primer diperolahdari hasil

tercantum pada gambar (3.1).

observasi

2.2.1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

menggunakan kuisioner padamasyarakat

Secara garis besar studi sedimentasi

setempat.

danau Lau Kawar dilaksanakan dalam

1. Data Primer

beberapa

a. Sumber data primer yang berkaitan

tahapan

kegiatan,

sebagai

dan

wawancara

dengan

berikut :

dengan data fisik dan geografis

a. Tahap Persiapan;

bersumber dari hasil pengukuran

b. Tahap Survey/Pengumpulan Data;

tracking,Corringlangsung

c. Tahap Kajian/Analisis Data;

lapangan.

Secara

detail

di

2. Data Sekunder

tahapan-tahapan

pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

Data sekunder bersumber dari kajian

a. Tahap Persiapan

dan penelitian yang telah dilakukan

Persiapan dasar berupa pengkajian data

sebelumnya terkait dengan danau Lau
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Kawar,

Instansi

Pemerintah,

dan

sedimentasi di lingkungan danau Lau

tokoh Masyarakat

Kawar terkait dengan aktivitas vulkanik
di gunung Sinabung.

c). Tahap Kajian/Analisis Data
Analisis yang dilakukan bersifat

3. Hasil dan Pembahasan

desktiptif, maka penelitian ini termasuk

Analisis data hasil pengayakan

ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian

sampel sedimen dilakukan menggunakan

deskriptif adalah metoda penelitian yang

GRADISTAT, sebuah program yang

digunakan

untuk

menemukan

diusulkan oleh Blott dan Pye (2011) dan

pengetahuan

yang

seluas-luasnya

dikembangkan

oleh

Kenneth

Pye

terhadap objek penelitian pada suatu

Associates Ltd. Software GRADISTAT

masa

dijalankan dalam program Microsoft

tertentu.Penelitian

deskriptif

adalah suatu bentuk penelitian yang

Excel.

ditujukan

digunakan yaitu, Method of Moments

untuk

mendeskripsikan

fenomena-fenomena

yang ada, baik

manusia.Fenomena

itu

perhitungan

yang

(Matematis) dan Folk & Ward (Grafis).

fenomena alamiah maupun fenomena
buatan

Metode

4. Kesimpulan

bisa

Berdasarkan hasil analisa terhadap

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik,

sampel yang diambil dengan metode

perubahan, hubungan, kesamaan dan

coringpada10 titik sampel tersebar di

perbedaan anatara fenomena yang satu

sekitar Danau Lau Kawar, pengambilan

dengan fenomena lainnya.

sampel

bersifat

acak

dengan

Selanjutnya seluruh data yang

menggunakan GPS, pada kedalaman

telah siap dikumpulkan, ditabulasi dan

dengan kisaran 45 cm s/d 1,5 meter.

dikelompokkan

Selanjutnya

sesuai

dengan

analisis

laboratorium

kebutuhan, rencana dan hasil studi

menggunakangranulametri

lingkup masing-masing bidang bahasan.

deskriptif dan grafik. umum dan bentuk

Selanjutnya berdasarkan kompilasi data

butir yang tidak terlalu halus dimana

dan

metode

peninjauan

dilakukan,

lapangan

kemudian

yang

ini

digunakan

secara

untuk

dilaksanakan

mengindentifikasi besar butir yang lebih

pekerjaan kajian secara deskriptif, serta

halus dengan rumus oleh, Friedman,

interpretasi

kemudian

1978, h. 61, danFolk dan Ward (1957),

data-data

dalam Surjono, S.S., D. Hendra Amijaya,

sehingga

Sarju Winardi, 2010, serta interpretasi

model

lingkungan pengendapan secara umum,

membandingkan

data,
dengan

sekunder yang telah didapat
didapat

kesimpulan

tentang
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maka dapat disimpulkan :
1. Mekanisme

transportasi

vulkanik dengan Distribusi
Sedimen san Kandungan
Suspensi di Perairan Selat
Sunda
Folk dan Ward (1957) dalam Surjono,
S.S., D. Hendra Amijaya, Sarju
Winardi,
2010,
Analisis
Sedimentologi, Pustaka Geo,
Yogyakarta.
Johnson, L. Cari, 2004, “Sedimentology
and Reservoir Architecture of
a Synrift Lacustrine Delta,
South Eastern Mongolia”,
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Research
McCaffrey, Robert, 2008,
“The
Tectonic Framework of the
Sumatran Fault Subduction
Zone”, New York : Rensselaer
Polytechnic Institute
Midleton,
V.
Gerard,
2003,
“Encyclopedia of Sediment
and Sedimentary Rocks :
Sedimentology,
History”,
Canada : Springer (p. 628)
Milliken, L. Killy, 2003, “Encyclopedia
of Sediment and Sedimentary
Rocks : Diagenesis”, Canada :
Springer (p. 214)
Nichols, Gary, 2009, “Sedimentology
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sedimen

menunjukkan bahwa yang sangat
berpengaruh pada endapan sedimen
yaitu suspended load dan proses
deposisi pada sungai.
2. Bahwa hasil tabulasi karakteristik
butiran dan hasil fungsi Diskriminasi
Sampel Uji,serta dengan membaca
data yang ditampilkan dalam grafik
gambaran

umum

lingkungan

pengendapan sampel uji seperti pada
plot grafik dengan membuat crossplot
hal

ini

lingkungan
tersebut

menunjukkan

bahwa

pengendapan

sedimen

berada

pada

lingkungan

pengendapan yang dangkal sehingga
dipengaruhi oleh kecepatan arus yang
relative lebih tenang pada lingkungan
fluvial marine dimana masih terdapat
pengaruh laju aliran air yang cukup
tenang. Dengan proses aliran air yang
turbidit pada endapan sedimen.
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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN
MATEMATIKASISWA DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN PEMBELAJARAN
CONTEXTUAL TEACHING
AND LEARNING (CTL)
Hizmi Wardani1)
Cut Latifah2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Hizmi39@gmail.com

Abstrak
Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman
matematika siswa yang diajarkan dengan menggunakan CTL lebih baik daripada siswa yang
diajar dengan PB. Tujuan lain adalah mengetahui respon positif siswa terhadap CTL, dan
bagaimana proses penyelesaian jawaban siswa mengunakan CTL. Penelitian ini merupakan quasi
eksperimen. Dengan rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretes
posttest contro group design. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu CTL
dan pembelajaran biasa, sedangkan variabel terikat yaitu kemampuan pemahaman. Teknik
pengambilan sampel adalah purposive Sampling. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari tes
kemampuan pemahaman matematika. Tes kemampuan pemahaman
matematik dianalisis
menggunakan analisis inferensial anava. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Anava dua
jalur yaitu 0,00 < 0,05 artinya kemampuan pemahaman matematik dengan menggunakan CTL
lebih baik dari pada kemampuan pemahaman matematika dengan menggunakan PB.
Kata Kunci : Contextual Theacing And Learning (CTL),Pembelajaran Biasa (PB), Kemampuan
Pemahaman Matematika.

1. Pendahuluan

meningkatkan

1.1 Latar Belakang

matematis tersebut.

Matematika
untuk

merupakan

menumbuh

kemampuan-kemampuan

sarana

Tetapi kenyataan menunjukkan

kembangkan

bahwa matematika dianggap sebagai

kemampuan matematika siswa seperti

pelajaran

kemampuan berfikir logis, kreatif, kritis,

membosankan,

cermat, efektif dan sistematis, pemecahan

menakutkan bagi sebagian besar siswa.

masalah,

Menurut Suryosubroto (2009) pelajaran

representasi,

koneksi,

yang
tidak

menarik,

matematika. Sangat diharapkan setelah

menjadi momok, siswa mengganggap

pembelajaran

matematika

pelajaran

sering

dan

matematika

dapat

sekolah

rumit,

komunikasi dan sikap positif terhadap

matematika

di

sulit,

yang

kali

sulit,

anggapan tersebut tidak terlepas dari
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persepsi

yang

matematika

berkembang

merupakan

tentang

2. Siswa tidak tepat dalam menafsirkan

yang

masalah misalnya dengan membuat

ilmu

abstrak, penuh dengan lambang-lambang

model

dan rumus-rumus yang membingungkan,

menyelesaikan langkah penyelesaian

yang muncul atas pengalaman kurang

masalah

menyenangkan ketika belajar matematika

matematika

untuk

3. Siswa tidak dapat menyelesaikan

di sekolah. Selain itu metode yang

dengan

digunakan guru dalam pembelajaran

menyimpulkan masalah yang telah

masih menerapkan pendekatan biasa.

diselesaikan

Tentunya hal ini menyebabkan rendahnya

tepat

dan

tidak

mampu

4. Siswa tidak mampu menyelesaikan

kemampuan matematika siswa khususnya

permasalahan

kemampuan pemahaman siswa dimana

menggunakan operasi matematika

siswa belum menunjukkan hasil yang

5. Proses penyelesaian jawaban siswa

memuaskan, bahkan dapat dikatakan

dan

dengan

kurang tepat

masih sangat jauh dari hasil yang
memuaskan

tersebut

Berdasarkan hasil jawaban siswa

sangat

tersebut maka dapat disimpulkan adalah

berbuntut

siswa tidak memahami maksud soal,

kepada respon siswa negatif terhadap

siswa tidak mampu memodelkan dan

matematika.

menterjemahkan soal, yaitu menyebutkan

mengkhawatirkan,sehingga

Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan

peneliti

sangat

diketahui dan yang ditanya, siswa tidak

mengejutkan. Dari 20 siswa yang hadir,

mampu menafsirkan masalah dengan

hanya 12 orang yang menjawab dengan

membuat

klasifikasi sebagai berikut: 2 orang yang

menyatakan langkah penyelesaian, siswa

menjawab benar, 3 orang yang menjawab

tidak

secara tidak lengkap namun jawabannya

matematika dari suatu masalah dan

benar, siswanya menjawab tetapi salah.

menyimpulkan

masalah

diselesaikan,

dari

Berikut

ternyata

dan menuliskan variabel-variabel yang

dipaparkan

beberapa

model

mampu

matematika

menyelesaikan

yang
segi

untuk

model

telah
proses

kesalahan yang dilakukan siswa yaitu:

penyelesaian jawaban yang dibuat siswa

1. Siswa tidak dapat menterjemahkan

dapat disimpulkan sangat kurang baik

soal/masalah

(menyebutkan

dan

menuliskan variabel-variabel

yang

dan tidak terarah
Ansari

diketahui dan yang ditanya)

merosotnya
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(2009:2)
pemahaman

mengatakan
matematika

siswa di kelas antara lain karena 1) dalam

pembelajaran

mengajar guru sering mencontohkan pada

(CTL).Pendekatan

siswa bagaimana menyelesaikan soal; 2)

pembelajaran

siswa belajar dengan cara mendengar dan

untuk mengubahkondisi di atas, yaitu

menonton guru melakukan matematik,

dengan membuat skenario pembelajaran

kemudian guru mencoba memecahkan

yang dimulai dari konteks kehidupan

sendiri;

nyata siswa (daily life). Dalam CTL

3)

pada

saat

mengajar

matematika

kontekstual

kontekstual

matematika,

berusaha

matematika, guru mencoba menjelaskan

menempatkan

topik

belajar, siswa yang berperan aktif dalam

yang

akan

dipelajari,

dan

dilanjutkan dengan pemberian contoh dan

proses

soal untuk latihan.

menemukan

Brooks

(Ansari,2009:2)

siswa

dalam

sebagai

pembelajaran
dan

dengan

menggali

pemahamannya

terhadap

cara
sendiri
materi

menamakan pembelajaran seperti pola

pelajaran.

diatas sebagai pembelajaran biasa ,

untuk

karena suasana kelas masih didominasi

kehidupan

guru dan titik berat pembelajaran ada

konsepmatematika,

pada

tanya-jawab, diskusi, inkuiri, sehingga

keterampilan

tingkat

rendah.

Pembelajaran pembelajaran biasa

ini

atau

drill

prosedur

serta

menggunakan
tertentu.

dengan

rumus

Paling

banyak

atau

algoritma

tidak

ada

mengangkat
nyata

siswa

objek

dalam

ke

dalam

itu

dengan

melalui

tersebut dalam pikirannya.

mengulang

lebih

memfasilitasi

siswa dapat mengkontruksi pengetahuan

menekankan pada latihan mengerjakan
soal

Guru

subjek

Berdasarkan uraian di atas, dirasa
perlu

untuk

kemampuan

dua

siswa

berupaya
komunikasi

dengan

pembelajaran CTL.

aktif dan pola pembelajaran kurang

1.2 Tujuan Penelitian

menanamkan konsep sehingga kurang

Tujuan
adalah:

siswa diberi soal yang beda dengan soal

1. untuk

matematika
menggunakan

konsekuensinya. Pertama, siswa kurang

mengundang sikap kritis. Kedua, jika

meningkatkan

dalam

mengetahui

penelitian

ini

peningkatan

latihan, mereka kebingungan karena tidak

kemampuan pemahaman matematika

tahu harus mulai dari mana bekerja,

siswa

Mettes (Ansari,2009:3).

menggunakan

Salah
dianggap

satu

tepat

pendekatan
adalah

yang

yang

diajarkan
CTL

lebih

dengan
baik

daripada siswa yang diajar dengan PB.

pendekatan
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2. Untuk

mengetahui

respon

siswa

3. Tahap

terhadap CTL,

ketiga

uji

hipotesis

menggunakan ANAVA
Hipotesi penelitian :

2. Metode

a. Peningkatan kemampuan pemahaman

1.1 Desain Penelitian
Penelitian

ini

menggunakan

siswa

yang

diajar

dengan

metode eksperimen dalam bentuk kuasi

menggunakan CTL sama dengan

eksperimen.

siswa

menelaah

Penelitian
tentang

ini

bertujuan

kemampuan

dengan

diajar

dengan

menggunakan PB

komunikasi terhadap matematika melalui
pembelajaran

yang

b. Peningkatan kemampuan pemahaman

pendekatan

siswa

yang

diajar

dengan

kontekstual (CTL) dan pendekatan biasa

menggunakan CTL lebih baik dengan

(PB). Pada awal pembelajaran akan

siswa

diberikan pretes, kemudian di akhir

menggunakan PB

penelitian akan diberikan postes. Lebih

Hipotesis statistik:

jelasnya penelitian ini menggunakan

H0 : μe = μk

desain penelitian sebagai berikut :

Dimana:

Eksperimen

:R

Kontrol

:RO–O

yang

μe adalah

OXO

diajar

dengan

dan Ha : μe > μk

kemampuan pemahaman

matematik siswa yang

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

diajarkan

menggunakan CTL
μk adalah kemampuan

Penelitian ini dilaksanakan di

pemahaman

semester I kelas VIII MTs Nurul Hakim

matematik siswa yang diajarkan

Tahun Ajaran 2015/2016.

menggunakan PB

1.3 Populasi Dan Sampel

3. Hasil dan Pembahasan

Jumlah kelas VIII di MTS Nurul

Secara deskriftif hasil penelitian

hakim terdiri dari 2 Kelas dengan jumlah

yang berkenaan dengan kemampuan

siswa masing-masing adalah kelas VIII-A

pemahaman

berjumlah 25 orang dan VIII-B berjumlah

menggunakan CTL dan PB

26 orang.

sebagai berikut:

matematika

dengan
adalah

1.4 Teknik Analisis Data
Tahapan analisis data meliputi:

1) Nilai

1. Tahap pertama: analisis deskriftif

pretes

kemampuan

pemahaman

2. Tahap kedua data pretes, postes dan

Descriptive Statistics

N-Gain
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Std.
Minim Maximu

kelas_eksp

N

um

m

25

5

18

Std.

Deviati
Mean
8.84

Minim Maximu

on
kelas_eksp

3.41`

Deviati

N

um

m

Mean

on

25

0.051

0.977

0.595

0.233

26

0.158

0.596

0.369

0.107

hasil

perhitungan

erimen

erimen

kelas_kontr
kelas_kontr

26

1

13

7.38

2.99

ol

ol

Valid N

Valid N

25

(listwise)

25

Berdasarkan

(listwise)

perhitungan

diatas maka dapat disimpulkan nilai rata-

diatas maka dapat disimpulkan nilai rata-

rata N_Gain kemampuan pemahaman

rata

pemahaman

matematika pada kelas eksperimen (CTL)

matematika pada kelas eksperimen (CTL)

lebih tinggi dari pada nilai rata-rata

lebih tinggi dari pada nilai rata-rata pada

N_Gain pada kelas kontrol (PB).

kelas kontrol (PB).

4) Syarat Uji Hipotesis

Berdasarkan

pretes

hasil

kemampuan

2) Nilai

postes

a. Uji Normalitas

kemampuan

Tests of Normality

pemahaman

Kolmogorov-Smirnova

Descriptive Statistics

Shapiro-Wilk
Stat

Statistic

Std.
Minim Maximu

kelas_eksp

kelas_eks

Deviati

N

um

m

Mean

on

25

5

18

8.84

3.41`

Df

Sig.

istic

Df

Sig.

.245

25

.071 .568

25

.370

.063

26

.600 .775

26

.247

perimen
kelas_kon
trol

erimen
kelas_kontr

26

1

13

7.38

2.99

ol
Valid N

25

(listwise)

Berdasarkan

hasil

perhitungan

significance (sig.) > 0,05, maka H0

diatas maka dapat disimpulkan nilai rata-

diterima artinya berdistribusi normal

rata

b. Uji Homogenitas

postes

kemampuan

pemahaman

matematika pada kelas eksperimen (CTL)

Test of Homogeneity of Variances

lebih tinggi dari pada nilai rata-rata

pemahaman

postes pada kelas kontrol (PB).

Levene Statistic

3) Nilai

N_Gain

kemampuan

9.673

df1

df2
1

Sig.
49

.103

pemahaman
Descriptive Statistics

significance (sig.)
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yaitu 0,103 > 0,05, maka H0 diterima

pembelajaran dengan menggunakan CTL

artinya varians data homogeny

sedangkan 78% positif pembelajaran

5) Analisis menggunakan ANAVA

dengan menggunakan PB, ini artinya

H0

respon positif siswa menggunakan CTL

:

peningkatan

pemahaman

kemampuan

matematika

dengan

lebih tinggi dari pada PB

menggunakan CTL tidak lebih baik dari
peningkatan

kemampuan

4. Kesimpulan

pemahaman

Dari hasil penelitian yang telah

dengan menggunakan PB. Hasil analisis

dilaksanakan,

peneliti

menyimpulkan

dengan menggunakan ANAVA disajikan

bahwa

peningkatan

kemampuan

pada tabel berikut ini:

pemahaman
menggunakan
peningkatan

ANOVA
Pemahaman
Df

Mean
Square

Between
Groups

.650

1

.650

Within
Groups

1.585

49

.032

Total

2.236

50

Berdasarkan

F

kemampuan

pemahaman

20.099 .000

menggunakan CTL lebih tinggi dari pada
PB.

tabel
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analisis

maka H0 ditolak. Artinya peningkatan
kemampuan

pemahaman

matematika

dengan menggunakan CTL tidak lebih
dari

peningkatan

kemampuan

pemahaman dengan menggunakan PB di
Ini

kemampuan

artinya

peningkatan

pemahaman

matematika

dengan menggunakan CTL lebih baik
peningkatan

kemampuan

pemahaman dengan menggunakan PB
6) Respon Positif Siswa
Berdasarkan
88%

baik dari

Begitu juga dengan respon positif siswa

nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,00 < 0,05

dari

CTL lebih

Sig.

ANAVA diatas maka dapat dilihat bahwa

tolak.

dengan

matematika dengan menggunakan PB.
Sum of
Squares

baik

matematika

siswa

hasil

perhitungan

merespon

positif
321

PENGARUH LAMA PENYIMPANAN TERHADAP MUTU
MI KERING KOMPOSIT
Hotman Manurung1), Rosnawyta Simanjuntak2)
Yossie A. Pakpahan3)
Universitas HKBP Nommensen
Email: manru_hotman@yahoo.com
Abstrak
Keterangan masa simpan dan komponen gizi pada suatu bahan pangan merupakan hak konsumen
yang dijamin undang-undang pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama
penyimpanan terhadap mutu mi kering komposit labu kuning rumput laut. Penelitian disusun
menggunakan Rancangan Acak Lengkap non factorial dengan perlakuan lama penyimpanan : 0
hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Parameter mutu: 1) Kadar air, 2) Kadar serat, 3) Kadar
protein, 4) Kadar lemak, 5) Kadar karbohidrat, dan 6) kadar protein. Kadar air meningkat dari
8,17% pada penyimpanan 0 hari (kontrol) menjadi 9,82% pada penyimpanan 28 hari. Kadar serat
berkisar antara 0,14-0,31%. Kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat tidak mengalami
perubahan selama penyimpanan, sedangkan kadar karoten menurun secara linier dari 279,33 ppm
pada nol hari menjadi 120,67 ppm pada penyimpanan 21 hari. Secara umum penyimpanan mi
kering sampai pada hari ke 28 masih sesuai dengan SNI mi kering (SNI) 01-2974-1996.
Kata kunci: mi kering komposit, penyimpanan

1. Pendahuluan

makanan lain sebagai sumber karbohidrat

1.1 Latar Belakang

(Anam dan Handajani, 2010). Namun mi

Kecendrungan

dan

hidup

mempunyai beberapa kelemahan yaitu: 1)

masyarakat yang menuntut makanan siap

bahan baku utama mi adalah terigu yang

saji, mudah menyajikan praktis dan rasa

masih

enak membuat mi menjadi salah satu

terkandung di dalam mi didominasi

pilihan sebagaipengganti nasi.Menurut

karbohidrat

sebaliknya

kurang

data World Instant Noodle Association

mengandung

komponen

pangan

(WINA), pada tahun 2015 masyarakat

fungsional seperti serat pangan, karoten

Indonesia

juta

dan Iodium. Subtitusi terigu dengan

bungkus mi instan, sehingga Indonesia

pangan lokal dapat meningkatkan mutu

menempati negara ke 2 terbesar di dunia

atau kandungan gizi pada mi. Mi yang

pengkonsumsi mi instan setelah Cina

menggunakan campuran dari beberapa

(Suratmo, 2016). Mi mempunyai banyak

jenis bahan sebagai pensubtitusi terigu

keunggulan dalam hal tekstur, rasa,

disebut mi komposit.

mengonsumsi

penampilan
penggunaannya

dan

pola

13,2

kepraktisan

dibandingkan

diimpor;

Penelitian

dengan

2)

Nutrisi

subtitusi

yang

sebagian

tepung terigu dengan bahan pangan lokal
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untuk membuat mi lebih bergizi telah

mengatakan bahwa umumnya penyebab

banyak dilakukan antara lain: Anam dan

penurunan mutu bahan pangan selama

Handajani, (2010) menggunakan labu

penyimpanan adalah akibat penyerapan

pada pembuatan mi kering, Lubis, et al.,

uap

(2013) menggunakan rumput laut pada

meningkatkan kadar air.

pembuatan mi basah, Manurung dan

1.2. Tujuan Penelitian

Simanjuntak (2012) menggunakan bubur

air

dari

Tujuan

udara

yang

penelitian

dapat

untuk

labu kuning dan bubur rumput laut pada

mengetahui pengaruh lama penyimpanan

pembuatan mi basah. Manurung dan

mi kering komposit terhadap komponen

Simanjuntak (2015) menggunakan tepung

gizi dan karakteristik fisiknya.

labu kuning dan tepung rumput laut

2. Metode

sebagai

2.1 Bahan

pensubtitusi

terigu

pada

pembuatan mi kering komposit. Sampai

Bahan utama yang digunakan yaitu: labu

saat ini belum diketahui pengaruh lama

kuning yang telah matang (Cucurbita

penyimpanan terhadap penurunan mutu

moschata), rumput laut kering Euchema

mi kering. Pada hal Keterangan umur

cottonii, terigu cakra kembar. Bahan

simpan (masa kadaluarsa) produk pangan

pembantu yaitu telur ayam minyak

merupakan salah satu informasi yang

makan dan garam.Bahan utama dan

wajib dicantumkan oleh produsen pada

bahan pembantu dibeli di Pasar Petisah,

label

Medan.

kemasan

produk

pangan.

Pencantuman informasi umur simpan

2.2 Pembuatan tepung rumput laut

menjadi sangat penting karena terkait

Pembuatan tepung rumput laut

dengan keamanan produk pangan dan

mengacu pada Agusman, et al (2014)

untuk memberikan jaminan mutu pada

yang telah dimodifikasi yaitu tanpa ada

saat produk sampai ke tangan konsumen

pengecilan ukuran rumput laut.Rumput

(Palupi,et all, 2010).

laut Euchema cottonii yang dibeli dari

Penurunan mutu disebabkan hasil

pasar petisah dicuci untuk membuang

atau akibat dari berbagai reaksi kimiawi

garam yang masih lengket pada rumput

yang terjadi dalam bahan pangan bersifat

laut. Pencucian dilakukan dengan cara

kumulatif dan tidak dapat balik selama

merendam rumput laut dalam air bersih

penyimpanan, sehingga pada saat tertentu

selama 24-48 jam. Setiap 12 jam air

hasil reaksi tersebut mengakibatkan mutu

perendam diganti dengan air yang

pangan tidak dapat diterima lagi. (Syarief

bersih.Setelah selesai direndam, maka

dan

rumput laut ditiriskan dan dikeringkan di

Halid, 1993).

Herawati

(2008)
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dalam oven merek Memmerttipe UFB

sampai kalis.Adonan disebut kalis bila

400 Jerman pada suhu 60 C selama 10

tidak lengket ditangan atau pada wadah

jam atau sampai kadar air dibawah 10%.

tempat

Rumput laut yang telah kering kemudian

didiamkan selama 10 menit, lalu untuk

digiling dengan mesin pembuat tepung

mempermudah pembentukan lembaran

Disk Mill Model FFC-15 China sampai

tipis.Lembaran tipis dicetak menjadi

bentuk serbuk halus, lalu diayak dengan

untaian mi dengan menggunakan ampia.

saringan 60 mesh.Tepung lolos saringan

Mi kemudian dikukus selama ± 10

digunakan sebagai tepung rumput laut.

menit, lalu dikeringkan dalam oven

2.3 Pembuatan Tepung Labu Kuning

selama 3 jam pada suhu 700C. Lalu

Pembuatan tepung labu kuning
mengacu

kepada

(2013).Labu

Purwanto,

kuning

dikupas

et

tipis

dengan

adonan.

Adonan

dilakukan analisis kimia, uji kesukaan,

al

dan uji fisik.

untuk

2.5 Analisis Mutu

mengambil dagingnya, lalu dipotongpotong

membuat

Parameter analisis kimia : Kadar air

mengunakan

dengan

metode

Thermogravimetri

pisau.Dilakukan pengeringan pada suhu

(Sudarmadji, et al., 1989), Kadar protein

60

dengan

metode Mikro Kjeldahl (Sudarmadji,et

menggunakan oven. Kemudian digiling

al., 1989), Kadar lemak metode soxhlet

dengan mesin penggiling dan diayak

(Sudarmadji,et al., 1989), kadar karoten

dengan saringan 60 mesh.Tepung lolos

menggunakan

saringan digunakan sebagai tepung labu

Visibel 1700 (Shimadzu) (Raghuramalu,

kuning,

et al., 1983).

2.4 Pembuatan mi kering

2.6 Rancangan percobaan

C

selama

8-9

jam

Pembuatan mi kering mengacu

spetrofotometer

Percobaan

dilakukan

UV-

dengan

kepada Ratnaningsih, et al (2010).

desain acak lengkap dengan tiga kali

Ditimbang 500 gr tepung komposit

ulangan.Data

dengan persentase (%) terigu 70%,

ANOVA. Jika terdapat perbedaan maka

tepung labu kuning 20% dan tepung

dilakukan uji lanjut beda nyata terkecil.

rumput laut 10%. Lalu ditambahkan 10 g
CMC (Carboxy Methyl Cellulosa) yang
diperoleh dari pedagang bahan kue di
pasar Petisah Medan, dan telur ayam 2
butir bagian yang putih dan air 200 mL.
Bahan dicampur dan dijadikan adonan
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yang

diperoleh

diuji

3.
3.1

terhadap kadar air mi kering. Dari Tabel

Hasil dan Pembahasan
Pengaruh

lama

20 dapat dilihat bahwa kadar air mi

penyimpanan

meningkat dari 8,17% pada L0 menjadi

terhadap kandungan Air
Lama

penyimpanan

memberi

9,82% pada L28.

pengaruh yang berbeda nyata (P<0.05)
Tabel 1. Pengaruh Lama Penyimpanan (Minggu) Terhadap Kadar Air Mi Kering
Jarak

LSR
0,05

Lama

Rataan

0,01

Penyimpanan(Mingggu)

Notasi
0,05

0,01

1

3.48

5.99

L0

8,17

a

A

2

4.96

10.04

L7

9,00

b

AB

3

4.96

10.04

L14

9,09

b

AB

4

4.96

10.04

L21

9,70

bc

B

5

4.96

10.04

L28

9,82

c

B

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5% dan
berbeda sangat nyata pada taraf 1%.
Hal ini berarti bahwa kadar air
mengalami

peningkatan

air maksimal yang ditentukan dalam

selama

SNI01-2974-1996 yaitu sebesar 10%.

penyimpanan karena adanya interaksi mi

3.2

kering

terhadap kandungan serat pangan

dengan

udara

disekitarnya,

Pengaruh

lama

penyimpanan

meskipun mi kering tersebut dikemas

Berdasarkan hasil analisis ragam

dengan menggunakan plastik. Menurut

diketahui lama penyimpanan memberi

Damayanti

pengaruh

dan

Mudjajanto

(1995),

sangat

kandungan

berimbang

di

penyimpanan yang member pengaruh

lingkungan sekitarnya. Bertambah atau

sangat nyata dapat dilihat pada Tabel 2.

berkurangnya kandungan air suatu bahan

Kadar serat panga berkisar antara 0,14–

pangan pada suatu keadaan lingkungan

0,31%.

sangat

pada penyimpanan ke L21 yaitu 0,31%.

tergantung

lingkungannya

kelembaban

pada

ERH

(Dasa, 2011)

Namun

meskipun mengalami kenaikan, kadar air
mi kering masih berada dibawah kadar
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pangan.

terhadap

aktivitas air bahan pangan cenderung
dengan

serat

nyata

Lama

Kadar serat tertinggi terdapat

Tabel 2. Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Serat Pangan Mi Kering
Jarak

LSR
0,05

Lama

Rataan

Notasi

Penyimpanan(Mingggu)

0,01

0,05

0,01

1

3.48

5.99

L0

0.143

a

A

2

4.96

10.04

L7

0.193

ab

AB

3

4.96

10.04

L14

0.283

cd

BC

4

4.96

10.04

L21

0.31

d

C

5

4.96

10.04

L28

0.227

bc

ABC

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5% dan
berbeda sangat nyata pada taraf 1%.
Dari Tabel 2 terlihat bahwa penyimpanan

menyebabkan reaksi kimia pada bahan

pada hari ke 21 kadar serat meningkat.

menjadi lebih lambat sehingga perubahan

Namun pada penyimpanan pada hari ke

komponen kimia mi kering relative stabil

28 kadar serat menurun.

(tidak mengalami perubahan) (De Man,

Fenomena

terjadinya peningkatan dan penurunan

2007).

kadar serat pangan selama penyimpanan

3.4 Pengaruh Lama penyimpanan

merupakan

terhadap kandungan Lemak

hal

yang

tidak

lazim,

sehingga diperlukan kajian yang lebih

Hasil analisis ragam menunjukkan

mendalam.

bahwa

lama

penyimpanan

tidak

3.3 Pengaruh Lama penyimpanan

berpengaruh nyata terhadap kandungan

terhadap Kadar Protein

lemak. Hal ini disebabkan kandungan

Kadar protein mi terendah pada

lemak pada mi kering hanya berkisar

penyimpanan nol hari (kontrol) yaitu

1,37-1,72%, sehingga reaksi-reaksi pada

10,25% dan tertinggi pada penyimpanan

lemak

28 hari yaitu 10,53%. Hasil analisis

Keadaan ini didukung oleh kadar air mi

ragam

lama

kering yang rendah sehingga reaksi

penyimpanan tidak berpengaruh nyata

hidrolisis (merupakan reaksi penyebab

terhadap

kerusakan

menunjukkan

kadar

bahwa

protein.

Hal

ini

mi

kering

lemak)

menjadi

terbatas.

menjadi

kemungkinan disebabkan kadar air mi

Menurut

Fennema

kering relative rendah yaitu 8,17-,82%

terjadinya

reaksi

(lihat Tabel 1). Kadar air yang rendah

beberapa factor termasuk konsentrasi.
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(1985)

lambat.
kecepatan

dipengaruhi

oleh

Semakin tinggi jumlah reaktan maka

3.5 Pengaruh Lama penyimpanan

proses reaksi cepat berlangsung, dan

terhadap kandungan Karoten

perubahan komponen bahan semakin

Hasil

analisis

cepat terjadi. Kadar air dan aktivitas air

menunjukkan

akan mempengaruhi sifat-sifat fisik dan

tertinggi pada lama penyimpanan yakni

sifat-sifat

perubahan-

279,33 ppm pada L0 dan yang terendah

kerusakan

terdapat pada 120,67 ppm pada L21.

mikrobiologis dan perubahan enzimatis

Pengaruh lama penyimpanan terhadap

terutama pada makanan yang tidak diolah

kandungan karoten mi kering memberi

(Winarno, 2004).

pengaruh berbeda sangat nyata (p<0,01)

fisiko-kimia,

perubahan

kimia,

bahwa

ragam

kadar

karoten

terhadap kadar kandungan karoten seperti
Tabel 3.
Tabel 3 Pengaruh Lama penyimpanan terhadap kandungan Karoten Pada Mi Kering
Jarak

LSR
0,05

Lama

0,01

Rataan

Notasi

Penyimpanan(Mingggu)

0,05

0,01

1

3.48

5.99

L0

279,33

b

B

2

4.96

10.04

L7

161,33

a

AB

3

4.96

10.04

L14

192,00

ab

AB

4

4.96

10.04

L21

120,67

a

A

5

4.96

10.04

L38

216,33

ab

AB

Penurunan kadar karoten selama
penyimpanan

disebabkan

aplikasinya

(Erawati,

et

al.,

2006).

terjadinya

Penurunan kadar karoten mempengaruhi

kerusakan karoten akibat reaksi oksidasi

potensinya untuk mencukupi kebutuhan

dan di karena

cahaya ( mi kering

vitamin A. Kebutuhan vitamin A untuk

dikemas pada kemasan yang trasparan).

orang Indonesia dianjurkan rata-rata 500

Banyaknya ikatan rangkap pada struktur

retinolequivalen

kimia beta karoten menyebabkan bahan

karoten (Kartono, et al., 2012).

ini menjadi sangat sensitif terhadap reaksi

4. Kesimpulan

oksidasi ketika terkena udara (O2),

Komponen

cahaya, metal, peroksida, dan panas baik

dipengaruhi

selama

penyimpanan.

proses

produksi

per hari atau 6 mg

maupun
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gizi

oleh
Kadar

mi

kering

faktor

lama

air

selama
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ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiriskarakteristik perbankan syariah, produk
bank syariah dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa non muslim
tentang perbankan syariah di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Hasil penelitian
diperoleh nilai R2sebesar 0,978 berarti perubahan variabel bebas telah menjelaskan perubahan
variabel terikat sebesar 97,8% dan 2,2 % dijelaskan variabel diluar model. Untuk elastisitas
karakteristik perbankan syariah menunjukkan nilai sebesar 0,186 yang bermakna bahwa setiap
peningkatan karakteristik perbankan syariah sebesar 1 persen akan meningkatkan persepsi
mahasiswa non muslim tentang perbankan syariah di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
sebesar 0,18 persen dan bersifat inelastis.Untuk elastisitas produk perbankan syariah
menunjukkan nilai sebesar 0,27 yang bermakna bahwa setiap peningkatan produk perbankan
syariah sebesar 1 persen akan meningkatkan persepsi mahasiswa non muslim tentang perbankan
syariah di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah sebesar 0,27 persen dan bersifat inelastis.
Untuk elastisitas pelayanan menunjukkan nilai sebesar 0,12 yang bermakna bahwa setiap
peningkatan pelayanan sebesar 1 persen akan meningkatkan persepsi mahasiswa non muslim
tentang perbankan syariah di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah sebesar 0,12 persen
dan bersifat inelastis.
Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa Non Muslim, Perbankan Syariah

1. Pendahuluan

keuangan. Dengan menyediakan beragam

1.1. Latar Belakang

produk serta layanan jasa perbankan yang

Karakteristik sistem perbankan syariah

beragam dengan skema keuangan yang

yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi

lebih

hasil

sistem

menjadi alternatif sistem perbankan yang

perbankan yang saling menguntungkan

kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh

bagi

golongan masyarakat Indonesia tanpa

memberikan

masyarakat

alternatif

dan

bank,

menonjolkan

aspek

keadilan

bertransaksi,

investasi

yang

serta
dalam

bervariatif,

perbankan

syariah

terkecuali.

beretika,

Salah satu upaya penting yang

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan

perlu

dan persaudaraan

persepsi mahasiswa Universitas Muslim

dalam

berproduksi,

dan

menghindari

dilakukan

Nusantara

kegiatan spekulatif dalam bertransaksi

untuk

meningkatkan

Al-Washliyah

terhadap

perbankan syariah selain melihat dari
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karakteristik perbankan syariah itu sendiri

mempengaruhi permintaan orang terhadap

yaitu

finansial syari'ah, yaitu faktor endogenous

dengan

produk

meningkatkan

kualitas

perbankan syariah agar selalu

dan

exogenous.

Faktor

endogenous

peka dan lebih kreatif dalam menyajikan

termasuk tingkat pendapatan, gaya hidup,

produk,

kebutuhan

dan keyakinan keagamaan. Kekuatan

marketnya, dan manfaat apa saja yang

masing–masing faktor di atas dapat

diperoleh ketika seseorang memutuskan

mendukung keputusan seseorang untuk

untuk menjadi pengguna salah satu jenis

mengambil keputusan menabung di bank

produk perbankan syariah serta memberi

syari’ah. Sedangkan faktor exogenous

pelayanan yang terbaik kepada nasabah..

adalah faktor yang berasal dari luar tetapi

Perbankan

syariah

lembaga

dapat mendorong terjadinya permintaan

keuangan

yang

pokoknya

terhadap bank syari’ah. Contohnya adalah

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam

produk bank syari’ah itu sendiri, tingkat

aktifitas pembayaran serta peredaran uang

bagi hasil, pelayanan, kepercayaan, dan

yang pengoperasianya disesuaikan dengan

Promosi.

untuk

menjawab

adalah
usaha

prinsip-prinsip syariat islam, sehingga
mampu

memberikan

pelayanan

Dari Fenomena diatas maka peneliti

yang

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang

diinginkan oleh setiap nasabahnya yang

variabel-variabel

menggunakan jasa perbankan syariah.

persepsi mahasiswa Non Muslim terhadap

Dengan adanya undang-undang No. 21

perbankan syariah dengan mengambil

Tahun 2008, yaitu tentang perbankan telah

judul “Analisis Persepsi Mahasiswa Non

memberikan kesempatan yang besar untuk

Muslim Universitas Muslim Nusantara

mengembangkan

Al-Washliyah

jaringan

perbankan

syariah dan juga undang-undang No.23

Syariah”.

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah

1.2.

memberikan pelayanan penting untuk
mempersiapkan

fasilitas-fasilitas

yang

mempengaruhi

Terhadap

Perbankan

Tujuan
Adapun Tujuan dari penelitian ini

yang

adalah:

menunjang serta mendukung operasional

1. Untuk

Perbankan Syariah.

mengetahui

apakah

Karakteristik Perbankan Syariah,

Menurut Nur Ahmad Fadhil Lubis dan

Produk

Bank

Syariah

dan

Azhari Akmal Tarigan mengenai prospek

Pelayanan berpengaruh signifikan

Bisnis Berbasis Syariah, dalam bukunya

terhadap Persepsi Mahasiswa Non

yang berjudul Etika Bisnis Dalam Islam

Muslim

secara garis besar ada dua faktor yang
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Universitas

Muslim

Nusantara Al-Washliyah Terhadap

Washliyah

Perbankan Syariah.

Syariah

2. Untuk mengetahui berapa besar

Perbankan

Ha:Karakteristik Bank Syariah, Produk

elastisitas Karakteristik Perbankan

Bank

Syariah, Produk Bank Syariah dan

Syariah

dan

Pelayanan

berpengaruh positif dan signifikan

Pelayanan berpengaruh signifikan

terhadap Persepsi Mahasiswa Non

terhadap Persepsi Mahasiswa Non

Muslim Universitas Muslim Nusantara

Muslim

Al-Washliyah

Universitas

Muslim

Nusantara Al-Washliyah Terhadap

Terhadap Perbankan

Syariah

Perbankan Syariah.
1.3.

Terhadap

2. Metode

Pendekatan Pemecahan Masalah

Penelitian yang digunakan penulis

 Apakah Karakteristik Perbankan

adalah

pendekatan

yang

bersifat

Syariah, Produk Bank Syariahdan

kuantitatif

Pelayanan berpengaruh signifikan

lapangan yang membahas tentang Analisis

terhadap Persepsi Mahasiswa Non

Persepsi

Muslim

Universitas

Muslim

dan

merupakan

Mahasiswa

Universitas

Muslim

penelitian

Non

Muslim

Nusantara

Al-

Nusantara Al-Washliyah Terhadap

Washliyah Terhadap Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah.

Adapun populasi dalam penelitian ini

 Berapa

besar

elastisitas

adalah

Mahasiswa

Karakteristik Perbankan Syariah,

Universitas

Produk

Washliyah.

Bank

Syariah

dan

Pelayanan berpengaruh signifikan

Universitas

Muslim

Nusantara

Al-

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Non Muslim
di Universitas Muslim Nusantara AlWashliyah

terhadap Persepsi Mahasiswa Non
Muslim

Muslim

Non

Muslim

Nusantara Al-Washliyah Terhadap
Perbankan Syariah.
Adapun hipotesis dari penelitian ini
adalah:
H0: Karakteristik Bank Syariah, Produk
Bank Syariah dan Pelayanan
berpengaruh
Persepsi

signifikan

Mahasiswa

Non

tidak
Sumber : Biro Administrasi Akademik

terhadap

Data diolah, 2016

Muslim

Dalam

Universitas Muslim Nusantara Al-

penelitian

mengumpulkan
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data

ini,
dengan

penulis
cara

mengambil

secara

yang akan diberikan kepada responden

Arikunto

terlebih dahulu dicari validitasnya dengan

“Maka Penelitian ini menggunakan 50%

analisis secara logis yaitu mencocokan

sampel dari jumlah populasi yaitu, 100

butir soal karakteristik perbankan syariah,

mahasiswa non Muslim di Universitas

pelayanan, produk bank syariah dan

Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

persepsi

random

beberapa

sampling.

sampel

Menurut

Teknik yang digunakan dalam

mahasiswa

Universitas

Muslim

non

muslim

Nusantara

di
Al

pengumpulan data ini adalah :

Washliyah. Setiap butir soal dianalisis

1. Kuesioner yaitu : menggunakan skala

dengan menggunakan rumus korelasi

tertutup atau angket yang mempunyai
bentuk-bentuk

pertanyaan

product moment sebagai berikut:

yang

menggunakan skala penilaian atau
skala likert. Kemudian memberikan
angket kepada mahasiswa mengenai
persepsi

mahasiswa

terhadap

perbankan

non

muslim

syariah

b. Reliabilitas Instrumen

di

Reliabilitas menunjukkan pada suatu

Universitas Muslim Nusantara.

pengertian

2. Studi Dokumentasi yaitu : melihat

non

perbankan

syariah

muslim
di

karena instrumen tersebut sudah baik.

Universitas

Untuk dalam penelitian ini menggunakan
rumus

digunakan untuk menerima / menolak

dari

daftar

k– 1

r11 = realibitas instrument
k = banyaknya butir pertanyaan

reliabilitas.

σt2= varians total

a. Validitas Instrumen
adalah

menunjukkan

σt2

Keterangan:

statistik

menggunakan uji validitas dan uji

Validitas

Σσb2
1–

r11 =

bentuk angka-angka dan perhitungan
perhitungan

Alpha

k

pertanyaan yang sudah diolah dalam

melalui

Cronbach’s

dirumuskan sebagai berikut:

data yang diperlukan, dimana data
diperoleh

instrumen

dipergunakan sebagai alat pengumpul data

terhadap

Muslim NusantaraSuatu analisis yang

tersebut

suatu

penelitian cukup dipercaya untuk dapat

dokumen-dokumen tentang persepsi
mahasiswa

bahwa

suatu

ukuran

σb2= jumlah varians total

yang
tingkat

kevaliditan/keshahihan instrumen. Angket
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yang

2. Analisis Regresi Berganda
Analisis

untuk

3. Hasil dan Pembahasan

mengetahui

Analisa data digunakan model estimasi

pengaruh antara variabel bebas secara

regresi linear berganda yang didasarkan

parsial/tunggal dan

atas

simultan/bersama-

hasil

pengolahan

data

dengan

sama terhadap variabel terikat adapun

menggunakan program Software Eviews.

rumusnya sebagai berikut :

Hasil penelitian diperoleh nilai R2sebesar

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

0,978 berarti perubahan variabel bebas

Keterangan :

telah menjelaskan perubahan variabel

a = Konstanta

terikat sebesar 97,8%

n = Jumlah Data

dijelaskan

X1 = Karakteristik Bank Syariah

Sedangkan F-test diperoleh sebesar 15,01

X2 = Produk Bank Syariah

atau dengan nilai Prob. 0,000 berarti

X3 = Pelayanan

secara bersama-samavariabel karakteristik

Y = Persepsi Mahasiswa Non Muslim

perbankan syariah, produk perbankan

b1 = Koefisien Regresi X1 terhadap Y

syariah

b2 = Koefisien Regresi X2 terhadap Y

signifikan terhadap persepsi mahasiswa

b3 = Koefisien Regresi X3 terhadap Y

non muslim tentang perbankan syariah di

e

Universitas

= Standar Eror
Dalam

regresi

variabel

dan

dan 2,2 %
diluar

pelayanan

Muslim

model.

berpengaruh

Nusantara

Al-

berganda

variabel

Washliyah.Untuk elastisitas karakteristik

variabel

yang

perbankan syariah menunjukkan nilai

dipengaruhi oleh variabel bebas dengan

sebesar 0,186 yang bermakna bahwa

konstanta atau nilai ketetapan. Adapun

setiap

parameter estimasi adalah sebagai alat

perbankan syariah sebesar 1 persen akan

ukur yang dinilai. Untuk melihat apakah

meningkatkan persepsi mahasiswa non

Hasil estimasi model penelitian tersebut di

muslim tentang perbankan syariah di

atas bermakna secara teoritis (theoritically

Universitas

meaningful) dan nyata secara statistik

Washliyah

(statistically significant), dipakai tiga

bersifat inelastis.Untuk elastisitas produk

kriteria

kriteria

perbankan syariah menunjukkan nilai

statistik (first order test), uji kriteria

sebesar 0,27 yang bermakna bahwa setiap

ekonomi dan uji kriteria ekonometrika

peningkatan produk perbankan syariah

(second order test), sebagai berikut:

sebesar 1 persen akan meningkatkan

terikatmerupakan

pengujian,

yaitu

uji

peningkatan

Muslim
sebesar

karakteristik

Nusantara
0,18

persen

Aldan

persepsi mahasiswa non muslim tentang
perbankan syariah di Universitas Muslim
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Nusantara Al-Washliyah sebesar 0,27

berpengaruh

persen

Persepsi

dan

bersifat

inelastis.

Untuk

signifikan

Mahasiswa

terhadap

Non

Muslim

elastisitas pelayanan menunjukkan nilai

Universitas Muslim Nusantara Al-

sebesar 0,12 yang bermakna bahwa setiap

Washliyah

peningkatan pelayanan sebesar 1 persen

Syariah

Terhadap

akan meningkatkan persepsi mahasiswa

3.

non muslim tentang perbankan syariah di

Perbankan Syariah menunjukkan nilai

Universitas

Al-

sebesar 0,27 yang bermakna bahwa setiap

dan

peningkatan Produk perbankan syariah

Washliyah

Muslim
sebesar

Nusantara
0,12

persen

Untuk

Perbankan

elastisitas

Produk

bersifat inelastis.

sebesar 1 persen akan meningkatkan

4. Kesimpulan

Persepsi

Berdasarkan hasil analisis pembahasan

Mahasiswa

Universitas

Non

Muslim

Muslim

Nusantara

Al-

di atas maka disimpulkan :

Washliyah Terhadap Perbankan Syariah

1. Variabel Karakteristik Perbankan Islam

sebesar

inelastis.Untuk

berpengaruh positif dan signifikan
terhadapPersepsi

Mahasiswa

0,27

persen

dan

elastisitas

bersifat
Pelayanan

menunjukkan nilai sebesar 0,12 yang

Non

Muslim Universitas Muslim Nusantara

bermakna

bahwa

Al-Washliyah

Pelayanan

sebesar

Terhadap

setiap
1

peningkatan
persen

akan

Perbankan.Variabel Produk Perbankan

meningkatkan Persepsi Mahasiswa Non

Syariah

Muslim Universitas Muslim Nusantara

berpengaruh

positif

dan

signifikan terhadapPersepsi Mahasiswa

Al-Washliyah

Non

Syariahsebesar 0,12 persen dan bersifat

Muslim

Universitas

Nusantara

Muslim
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ANALISIS POTENSI DAN SPESIALISASI DAERAH
KOMODITAS UNGGULAN AGRIBISNIS
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Endang Sari Simanullang1)
Mitra Musika Lubis2)
Universitas Medan Area
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan spesialisasi daerah. Berdasarkan hasil
analisis potensi, bahwa Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi
dalam produksi kelapa dan jagung sebagai komoditas unggulan agribisnis, Kecamatan Kolang,
Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi dalam produksi ubi kayu sebagai komoditas
unggulan agribisnis, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi dalam
produksi kakao sebagai komoditas unggulan agribisnis, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli
Tengah tidak memiliki potensi dalam produksi durian sebagai komoditas unggulan agribisnis dan
Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memiliki potensi dalam produksi
kacang panjang sebagai komoditas unggulan agribisnis dan berdasarkan hasil analisis spesialisasi
daerah, masing-masing kecamatan dalam penelitian ini tidak menspesialisasikan satu jenis
komoditas pada masing-masing wilayah.
Kata Kunci : Potensi, Spesialisasi, Komoditas Unggulan, Agribisnis

Sejalan dengan era otonomi daerah,

1. Pendahuluan

pemerintah

1.1. Latar Belakang

daerah

hendaknya

Potensi sektor pertanian di Provinsi

memberikan perhatian utama terhadap

Sumatera Utara dapat dilihat dalam

sektor agribisnis, hal ini dikarenakan

kegiatan

dari

sektor agribisnis dapat dijadikan sebagai

kontribusinya terhadap Produk Domestik

unggulan (basis) ekonomi daerah. Usaha

Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara.

pengembangan komoditi unggulan dalam

Produk

Bruto

sektor pertanian yang meliputi komoditi

(PDRB) Provinsi Sumatera Utara dan

perkebunan, hortikultura dan tanaman

distribusi persentase Produk Domestik

pangan pada suatu wilayah merupakan

Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian

salah satu strategi regional untuk memacu

Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar

pertumbuhan ekonomi daerah yang pada

Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2013

gilirannya

masing-masing

Rp.86.118,60

pengganda (multiplier effect) pada sektor

milyar rupiah dan 21,32 % (Badan Pusat

lain yang terkait (Nainggolan, H. L dan

Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2014).

Aritonang, J, 2012).

perekonomian

Domestik

Regional

sebesar
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akan

memberikan

efek

Komoditi unggulan yang umumnya
diproduksi

di

Kabupaten

3. Metode

Tapanuli

Penelitian

ini

dilaksanakan

di

Tengah adalah kelapa sawit dan karet.

Kabupaten Tapanuli Tengah. Penentuan

Fluktuasi produksi kelapa sawit dan karet

lokasi kecamatan sebagai daerah sampel

di

dilakukan secara cluster sampling. Dari

Kabupaten

Tapanuli

merupakan dasar

Tengah
bagi

kreteria tersebut maka dipilih Kecamatan

Kabupaten Tapanuli Tengah harus mulai

Sorkam Barat, Kolang, Pinang Sori,

untuk tidak hanya mengandalkan karet

Tukka dan Badiri sebagai lokasi sampel.

dan

Metode yang digunakan dalam penelitian

kelapa

pertimbangan

sawit

sebagai

komoditi

unggulan daerah. Hal ini dikarenakan

ini

Kabupaten

masih

penelitian survai digambarkan sebagai

komoditi pertanian

suatu proses yang mengumpulkan data

Tapanuli

memiliki potensi
lainnya

yang

komoditas

Tengah

berpeluang

unggulan

daerah

adalah

metode

survai.

Proses

sebagai

dari responden dengan menggunakan

melalui

kuisioner.

besarnya produksi komoditias-komoditi

Metode analisis yakni :

tersebut dihasilkan di daerah ini. Dari

Analisis Potensi Komoditas Unggulan

berbagai komoditi sektor pertanian yang

Agribisnis dengan Location Quotient

dimiliki

(LQ) dengan rumus berikut :

daerah

Kabupaten

Tapanuli

Tengah, setidaknya terdapat 5 komoditi

LQ=

unggulan yang dimiliki masing-masing
daerah kabupaten di Sumatera Utara
berdasarkan

produksi

terbesar

dimana :

yang

Si

dihasilkan dan sesuai dengan potensi

daerah.

Adapun

masing-masing

berbagai
S

adalah ubi kayu, jagung, kacang panjang,

di

Kabupaten

Tapanuli

Tengah

dan

spesialisasi

daerah

komoditas

unggulan

terhadap
agribisnis

= Total produksi komoditas

masing-masing Kecamatan

bertujuan untuk menganalisis potensi dan
agribisnis

kecamatan

unggulan agribisnis i di

durian, kelapa, dan kakao. Penelitian ini

unggulan

komoditas

(Ton/Tahun)

komoditi unggulan yang dimiliki tersebut

komoditas

= Produksi

unggulan agribisnis i di

spesifik lokal yang dimiliki masingmasing

Si /Ni Si /S
=
S/N
Ni/N

(Ton/Tahun)
Ni

= Produksi

komoditas

unggulan agribisnis i di

jenis

Kabupaten Tapanuli Tengah

di

(Ton/Tahun)

Kabupaten Tapanuli Tengah.
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N

= Total produksi komoditas

diKabupaten

unggulan agribisnis i di

Tapanuli

Tengah (Ton/Tahun)
ΣNi

Kabupaten Tapanuli Tengah

= Total produksi komoditas

(Ton/Tahun)

unggulan agribisnis i di

Pengambilan keputusan:

Kabupaten Tapanuli Tengah

LQ > 1 = Suatu

kecamatan

(Ton/Tahun)

mempunyai potensi untuk

βi

produksi

bertanda positif (0 < β < 1)

komoditas

unggulan agribisnis i

= Koefisien spesialisasi yang

Pengambilan keputusan:
tidak

Apabila βi mendekati 1 = Suatu daerah

berpotensi

dibandingkan

menspesialisa

kecamatan

lain

sikan

pada

satu

jenis

LQ < 1 = Suatu

kecamatan

produksi

dalam

komoditas

unggulan agribisnis i.
LQ = 1 = Kecamatan

komoditas

tersebut

mempunyai potensi

unggulan

yang

agribisnis i.
Apabila βi mendekati 0 = Suatu daerah

sama dengan kecamatan lain
dalam produksi komoditas

tidak

ada

unggulan agribisnis i.

spesialisasi

Analisis Spesialisasi Daerah Terhadap

pada

Jenis Komoditas Unggulan Agribisnis

jenis

terhadap

komoditas

jenis

komoditas

unggulan

satu

agribisnis maka digunakan rumus :

unggulan

βi = (Si /ΣSi ) - (Ni /ΣNi )

agribisnis i.

dimana:
Si

3. Hasil dan Pembahasan
= Produksi

komoditas

3.1

unggulan agribisnis i di

Produksi

masing-masing

Agribisnis

kecamatan

(Ton/Tahun)
ΣSi

Ni

Potensi

dan

Perkembangan

Komoditas

Unggulan

Potensi sektor pertanian Kabupaten

= Total produksi komoditas

Tapanuli Tengah, terdiri dari : tanaman

unggulan agribisnis i di

Bahan Makanan, tanaman Hortikultura

kecamatan (Ton/Tahun)

dan tanaman Perkebunan.

= Produksi
unggulan

komoditas
agribisnis

Perkembangan produksi ubi kayu

i

Kecamatan Kolang selama tahun 2005339

2014

mengalami

perkembangan

kestabilan

produksi

Kabupaten

Tapanuli

tahun

2005-2014

ubi

Tengah

dan

yang stabil dan perkembangan produksi

kayu
selama

mengalami

kakao

Kabupaten

Tapanuli

selama

tahun 2005-2014

Tengah

mengalami

penurunan yang stabil.

peningkatan, namun pada tahun 2014,

3.2 Hasil Analisis Potensi Komoditas

mengalami penurunan, Perkembangan

Unggulan Agribisnis di Kabupaten

produksi

Tapanuli Tengah

Barat

jagung Kecamatan Sorkam
selama

2005-2014

Rata-rata nilai LQ ubi kayu di

mengalami kestabilan dan perkembangan

Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli

produksi jagung Kabupaten Tapanuli

Tengah selama tahun 2005-2014 adalah

Tengah

2005-2014

1,37. Hasil analisis dapat menjelaskan

mengalami fluktuasi (peningkatan dan

bahwa Kecamatan Kolang, Kabupaten

penurunan),

produksi

Tapanuli Tengah mempunyai potensi

kacang panjang Kecamatan Pinang Sori

untuk produksi komoditas ubi kayu

selama

mengalami

sebagai komoditas unggulan agribisnis,

kestabilan dan perkembangan produksi

rata-rata nilai LQ jagung di Kecamatan

kacang panjang Kabupaten Tapanuli

Sorkam

Tengah

2005-2014

Tengah selama tahun 2005-2014 adalah

mengalami penurunan yang relatif stabil

1,18. Hasil analisis dapat menjelaskan

mulai tahun 2009-2014, perkembangan

bahwa

produksi

Tukka

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai

mengalami

potensi untuk produksi komoditas jagung

kestabilan dan perkembangan produksi

sebagai komoditas unggulan agribisnis,

durian

Kabupaten

Tengah

Rata-rata nilai LQ kacang panjang di

selama

tahun 2005-2014

mengalami

Kecamatan Pinang Sori , Kabupaten

produksi

Tapanuli Tengah selama tahun 2005-

Kelapa Kecamatan Sorkam Barat selama

2014 adalah 0,91. Hasil analisis dapat

tahun 2005-2014 mengalami kestabilan

menjelaskan bahwa Kecamatan Pinang

dan

selama

selama

tahun

tahun

perkembangan

tahun 2005-2014

selama

durian

tahun

Kecamatan

tahun 2005-2014

penurunan,

Tapanuli

perkembangan

perkembangan

Barat,

Kabupaten

Kecamatan

Sorkam

Tapanuli

Barat,

produksi

kelapa

Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak

Tengah

selama

berpotensi dibandingkan kecamatan lain

tahun 2005-2014 mengalami peningkatan

dalam produksi kacang panjang sebagai

yang relatif stabil dan Perkembangan

komoditas unggulan agribisnis, Rata-rata

produksi kakao Kecamatan Badiri selama

nilai LQ durian di Kecamatan Tukka,

tahun 2005-2014 mengalami peningkatan

Kabupaten

Kabupaten

Tapanuli
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Tapanuli

Tengah

selama

tahun 2005-2014 adalah 0,93. Hasil

spesialisasi daerah jagung di Kecamatan

analisis

Sorkam

dapat

menjelaskan

bahwa

Barat,

Kabupaten

Tapanuli

Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli

Tengah selama tahun 2005-2014 adalah

Tengah tidak berpotensi dibandingkan

0,01. Hasil analisis dapat menjelaskan

kecamatan lain dalam produksi durian

bahwa

sebagai komoditas unggulan agribisnis,

Kabupaten

rata-rata nilai LQ kelapa di Kecamatan

mespesialisasikan jagung sebagai satu

Sorkam

Tapanuli

jenis komoditi unggulan agribisnis, rata-

Tengah selama tahun 2005-2014 adalah

rata nilai koefisien spesialisasi daerah

1,90. Hasil analisis dapat menjelaskan

kacang panjang di Kecamatan Pinang

bahwa

Barat,

Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah selama

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki

tahun 2005-2014 adalah -0,02. Hasil

potensi dalam produksi kelapa sebagai

analisis

komoditas unggulan agribisnis, dan rata-

Kecamatan

rata nilai LQ kakao di Kecamatan Badiri,

Tapanuli Tengah tidak mespesialisasikan

Kabupaten

kacang

Barat,

Kabupaten

Kecamatan

Tapanuli

Sorkam

Tengah

selama

Kecamatan
Tapanuli

dapat

Barat,

Tengah

menjelaskan

Pinang

panjang

Sorkam

Sori,

sebagai

tidak

bahwa

Kabupaten

satu

jenis

tahun 2005-2014 adalah 1,07. Hasil

komoditi unggulan agribisnis, rata-rata

analisis

nilai koefisien spesialisasi daerah durian

dapat

menjelaskan

bahwa

Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli

di

Tengah memiliki potensi dalam produksi

Tapanuli Tengah selama tahun 2005-

kakao

2014 adalah -0,07. Hasil analisis dapat

sebagai

komoditas

unggulan

Kecamatan

Tukka,

Kabupaten

agribisnis.

menjelaskan bahwa Kecamatan Tukka,

3.3 Hasil Analisis Spesialisasi Daerah

Kabupaten

Komoditas Unggulan Agribisnis di

mespesialisasikan durian sebagai satu

Kabupaten Tapanuli Tengah

jenis komoditi unggulan agribisnis, rata-

Tapanuli

Tengah

tidak

Rata-rata nilai koefisien spesialisasi

rata nilai koefisien spesialisasi daerah

daerah ubi kayu di Kecamatan Kolang ,

kelapa di Kecamatan Sorkam Barat,

Kabupaten

Kabupaten

Tapanuli

Tengah

selama

Tapanuli

Tengah

selama

tahun 2005-2014 adalah 0,04. Hasil

tahun 2005-2014 adalah 0,10. Hasil

analisis

analisis

dapat

menjelaskan

bahwa

dapat

menjelaskan

bahwa

Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli

Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten

Tengah tidak mespesialisasikan ubi kayu

Tapanuli Tengah tidak mespesialisasikan

sebagai satu jenis komoditi unggulan

kelapa

agribisnis,

unggulan

rata-rata

nilai

koefisien
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sebagai

satu

agribisnis,

jenis

komoditi

Rata-rata

nilai

koefisien spesialisasi daerah kakao di

memiliki potensi dalam produksi

Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli

kacang

Tengah selama tahun 2005-2014 adalah

komoditas unggulan agribisnis.

0,00. Hasil analisis dapat menjelaskan

2.

panjang

Berdasarkan

hasil

sebagai

analisis

bahwa Kecamatan Badiri, Kabupaten

spesialisasi daerah, masing-masing

Tapanuli Tengah tidak mespesialisasikan

kecamatan dalam penelitian ini

kakao

tidak menspesialisasikan satu jenis

sebagai

satu

jenis

komoditi

unggulan agribisnis.

komoditas

pada

masing-masing

wilayah.
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PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING PADA
MASYARAKAT ADAT BATAK
Anwar Sadat Harahap1), Ahmad Laut Hasibuan1)
Afifa Rangkuti3), Zamalludin Sembiring4)
1,2,3,4)

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
info@umnaw.ac.id

Abstrak
Sebelum diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pencegahan konflik sosial di Indonesia, ternyata masyarakat adat batak melalui pranata
Surat Tumbaga Holing, telah memiliki aturan dan perangkat hukum tersendiri dalam
melakukan pencegahan timbulnya konflik antar kelompok masyarakat, sekalipun materi
hukum adatnya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata dan istilah “konflik
sosial”, namun arah, maksud dan tujuannya juga sama. Model pencegahan konflik sosial
yang multi dimensi dilakukan dengan menggunakan: a. Sipaingot, b, Pastak-pastak ni
Paradaton, c. Uhum dohot Patik, d. Hapantunon, e. Tutur dohot Poda, f. Marga, g.
Dalihan na Tolu, h. Martahi, i. Mangupa. Semua model ini dipergunakan oleh masyarakat
batak dalam menyelesaikan konflik sosial yang multi dimensi, sehingga potensi konflik
yang ada dapat diredam dan jika telah terjadi konflik dapat diselesaikan dengan baik, arif
dan bijaksana.
Kata Kunci: Penyelesaian, Konflik Sosial, Pranata Surat Tumbaga Holing, Masyarakat
Batak
1. Pendahuluan
1. Latar Belakang

pengaturan hukum tentang pencegahan
dan

Tidak bisa dipungkiri bahwa di

bisa

sosial yang melibatkan antara kelompok

kehidupan

cobaan

dan

tantangan,

antar pemuda yang berbeda agama dan

Maluku Utara (2000) dan lainnya.

suku juga terjadi di berbagai tempat.
tersebut

Sebagian besar kejadian tersebut,

timbul, karena berpangkal pada kurang
manfaatnya

bahwa

tempat ibadah. Bukan itu saja pertikaian

di Ambon (1998), Poso (mulai 1998),

dan

yang

seperti meledaknya bom di tempat-

terjadi antara masyarakat, perang saudara

adil

dipungkiri

menghadapi

masyarakat lainnya, seperti: konflik yang

tegas,

sosial

bermasyarakat di Sumatera Utara sering

masyarakat yang satu dengan kelompok

masalah

konflik

dirasakan masyarakat selama ini. Tidak

Indonesia telah terjadi berbagai konflik

Mayoritas

penangan

dapat diatasi dan cegah oleh masyarakat

materi

melalui pranata Surat Tumbaga Holing,
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sehingga tidak sampai menimbulkan

Ketiga unsur kekeluargaan di atas

konflik yang berkepanjangan dan tidak

bersinergi dalam memelihara kondisi

pula sampai menimbulkan konflik baru di

damai

tengah-tengah masyarakat. Sebab dalam

meredam

berbagai

tindakan

konsep pranata Surat Tumbaga Holing,

memiliki

potensi

untuk

semua anggota masyarakat, pasti ada

timbulnya konflik sosial, mereka juga

hubungan kekeluargaan di antara salah

memiliki

satu dari tiga unsur kekeluargaan yang

prosedur dalam melakukan pencegahan

terkandung

konflik

dalam

pranata

Surat

Tumbaga Holing yakni: Mora (semua

dalam

keturunan

(semua
yang

keluarga

memiliki

sistim

sosial

mereka,
yang
memicu

musyawarah

di

dan

tengah-tengah

masyarakat.

keluarga yang berasal dari pihak mertua),
Kahanggi

lingkungan

Potensi bangsa yang begitu besar

atau

haruslah dikelola dengan benar dan adil,

hubungan

sebab bila dibiarkan berjalan apa adanya

sedarah dari pihak ayah dan tidak

dan

menurut

selera

termasuk hubungan keluarga sedarah dari

bukan

pihak ibu), dan Anak boru (semua

konflik yang berkepanjangan di tengah-

keluarga dari pihak menantu).

tengah masyarakat yang dapat berakibat

mustahil

masing-masing,

akan

menimbulkan

Menurut aturan pranata Surat

pada munculnya tindakan amuk masa,

Tumbaga Holing bahwa mora akan

bentrokan dan tawuran yang melibatkan

menyayangi,

kelompok masyarakat tertentu.

mengambil

membesarkan

hati

dan

hati

anak

boru.

Pencegahan konflik sosial secara

anak

boru

akan

arif dan bijaksana bukanlah barang jadi

menghormati, mentaati dan menjunjung

yang datang begitu saja, tetapi ia

tinggi harkat dan martabat moranya.

merupakan proyek sosial

Sedangkan pihak kahanggi harus dijaga

dibina dan diarahkan, sehingga tercipta

hatinya supaya jangan tersinggung. Oleh

keharmonisan sosial, sifat toleransi dan

karenanya, jika ada kesalahan anak boru

adanya

atau kahanggi kepada moranya, biasanya

penghormatan

mora akan cepat memaafkannya, karena

satu dengan masyarakat lainnya.

Sebaliknya,

ia berposisi sebagai pengayom dan
pelindung

bagi

anak

boru

saling

pengertian

dan

antara masyarakat yang

Pengaturan

dan

yang mesti

hukum

tentang

pencegahan konflik sosial merupakan

kahangginya.

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi,
mengingat rakyat Indonesia menganut
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berbagai

macam

agama

dan

latar

empiris, yakni pendekatan kenyataan

belakang adat budaya yang berbeda satu

hukum masyarakat dengan mempelajari

sama lainnya.

fenomena sosial dalam masyarakat yang

Upaya pencegahan konflik sosial

tampak aspek hukumnya, mengingat

tidak bisa lagi disandarkan pada konsep

permasalahan utama yang diteliti dan

monoton

perundang-

dikaji dalam penelitian ini adalah: 1)

undangan semata, namun lebih dari itu

identifikasi terhadap hukum adat yang

harus memiliki visi yang tepat dengan

berkaitan dengan pencegahan konflik

memanfaatkan kearifan lokal yang ada

sosial yang dilakukan oleh masyarakat

untuk mengantisipasi benturan antara hak

adat

dan kewajiban yang semakin kompleks di

Tumbaga Holing, 2) efektivitas pranata

masa mendatang.

Surat Tumbaga Holing yang berkaitan

dan

peraturan

batak

melalui

pranata

Surat

dengan pencegahan konflik sosial yang

2. Metode

dilakukan oleh masyarakat adat batak.

Metode penelitian yang dipakai
adalah metode penelitian hukum empiris,

3. Hasil dan Pembahasan

karena penelitian empiris merupakan

3.1. Prosedur

Penyelesaian

Konflik

penelitian tentang hukum yang hidup di

Sosial yang Multi Dimensi dalam

masyarakat,

Masyarakat Adat Batak

yang

diterapkan

atau

dilaksanakan oleh anggota masyarakat.

Dalam masyarakat adat Batak,

permasalahan yang diteliti menyangkut

memang tidak tertutup kemungkinan

praktek nyata

untuk

yang dilakukan oleh

terjadi

konflik

sosial

yang

masyarakat adat batak melalui pranata

menyangkut berbagai hal. Tidak ada satu

Surat Tumbaga Holing dalam mencegah

orangpu,

timbulnya konflik sosial. Sedangkan

sekalipun di muka bumi ini yang luput

pendekatan

adalah

dari konflik. Hanya saja, ada konflik

menggunakan pendekatan antropologis

sosial yang bisa diselesaikan dengan

(suatu ilmu yang mempelajari pola-pola

baik, tanpa harus sampai menimbulkan

sengketa

konflik baru atau menimbulkan konflik

yang

dan

masyarakat

dipakai

penyelesaiannya
sederhana,

pada

yang

maupun

masyarakatpun

berkepanjangan,

dan

negara

sehingga

mengalami

persoalannya tidak sampai penyelesaian

proses perkembangan dan pembangunan)

konfliknya tidak mesti sampai kepada

masyarakat

dan

yuridis

approach)

yang

sedang

sosiologis
atau

(sosio

pendekatan

pengadilan.

legal
yuridis
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3.1.1. Prosedur Penyelesaian Konflik

Pamusuk, perwakilan masyarakat

Sosial

Dalihan
Memang

Tolu

(Mora,

tertutup

Kahanggi dan Anak Boru), Mora

kemungkinan untuk terjadi konflik dalam

ni Mora, Pisang Raut, Goruk-

masyarakat adat Batak dalam berbagai

goruk Hapinis, Ompu ni Kotuk ;

bidang

tidak

na

kehidupan

di

tengah-tengah

e. Semua

pihak

mendengarkan

masyarakat. Seandainya terjadi konflik

permasalahan

sosial,

pihak yang sedang menghadapi

maka

cara

penyelesaiannya

dilakukan dengan menggunakan prosedur

konflik;

sebagai berikut:

f. Para

a. Dilakukan

pelaporan

masing-masing

atau

hatobangon,

perwakilan

harajaon,

masyarakat

adat

pengaduan dari salah satu pihak

Dalihan na Tolu

yang terlibat dalam konflik;

peninjauan terhadap bukti-bukti

b. Setelah laporan diterima, maka

melakukan

yang masih ada;

para tokoh adat, pihak harajaon

g. Setelah

itu,

baru

dijatuhkan

dan pihak hatobangan dari para

putusan yang sebenarnya.

pihak yang sedang terlibat konflik

Prosedur

penyelesaian

konflik

diundang oleh majelis adat dalam

sosial ini pada hakikatnya hampir sama

waktu dan tempat yang telah

dengan di beberapa daerah penelitian,

ditentukan;

kalaupun

c. Dilakukan

mediasi

ada

perbedaannya

hanya

dalam

terletak pada teknisnya saja, bukan pada

lingkungan keluarga para pihak

substansinya. Dari berbagai prosedur

yang sedang mengalami konflik;

yang ditemukan pada masing-masing

d. Jika konflik sosial belum dapat
diselesaikan

dalam

masyarakat adat Batak yang tinggal di

tingkatan

masing-masing

musyawarah keluarga kedua belah

prosedur

pihak

berkonflik,

perkawinannya

sebagaimana diterangkan dalam

sebagai berikut:

yang

poin 3 (tiga), maka dilanjutkan

lokasi

penyelesaian
dapat

a. Ada

disimpulkan

pelaporan

oleh, selain perwakilan keluarga

masyarakat

kedua belah pihak, juga dihadiri

konflik

oleh

diselesaikan;

hatobangon,

sengketa

1. Penerimaan pelaporan

dengan musyawarah yang dihadiri

para

penelitian,

Raja
347

akan

sosial

yang

dari
adanya
perlu

b. Ada pelaporan dari para pihak
yang

sedang

bergantian di hadapan majelis

berhadapan

adat;

dengan konflik;
c. Ada

b. Mendengarkan

pelaporan

perwakilan
belah

dari

keluarga

pihak

yang

keterangan

dari para orang tua kedua

kedua

belah

sedang

pihak

yang

terlibat

dalam konflik;

mengalami konflik;

c. Mendengarkan

keterangan

2. Para Hatobangon, harajaon dan

dan pendapat dari pihak yang

perwakilan masyarakat Dalihan

pernah ikut dalam konflik

na Tolu memanggil para orang tua

sosial tersebut;

kedua

belah

pihak

yang

d. Melakukan

atau

mengalami konflik untuk mencari

perdamaian di anatara para

duduk penyelesaiannya;

pihak yang terlibat dalam

3. Pemanggilan para pihak yang

konflik sosial;

sedang mengalami konflik sosial

e. Memberikan tenggang waktu

secara terpisah untuk memintai

untuk

keterangan tentang:

sebelum menjatuhkan pilihan

a. Akar permasalahan terjadinya

yang ditawarkan oleh Majelis

konflik;

berfikir

kembali

Adat.

b. Memberikan nasehat dalam

5. Dilakukan musyawarah di dalam

rangka menyelesaikan konflik

Majelis

yang dihadapi;

tenggang waktu 2 pekan (2

c. Memberikan alternatif pilihan
yang

harus

diambil

Adat

Batak

dari

pihak

yang

bersengketa

sebelumnya. Dalam sidang ini

d. Memberikan siraman rohani.

yang dilakukan adalah:

Pemanggilan para pihak yang

a. Mendengarkan

terlibat

dalam

konflik

secara

masing-masing

bersamaan dengan maksud:
a. Mendengarkan

keterangan
di

hadapan

Majelis Adat;

keterangan

b. Meminta pendapat akhir dari

dari para pihak yang terlibat

masing-masing

dalam

yang

konflik

setelah

minggu) dari pemanggilan para

tawaran yang diberikan;

4.

mediasi

secara

konflik;
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sedang

para

pihak

mengalami

c. Memberikan gambaran yang

maaf

jelas akan keuntungan dari

seruh

undangan);

perdamaian yang dilakukan;

4. Diusir dari kampung;

d. Memberikan gambaran yang

5. Dibondarkon

(tidak

jelas terhadap akibat hukum

dilibatkan

setiap

yang ditimbulkan dari ketidak

kegiatan adat, baik yang

adanya

bersifat siriaon maupun

kesepakatan

perdamaian;

kegiatan

e. Memberikan selang 2 jam
untuk

akhir

antara

konflik;

b. Hatobangon;

Memberikan putusan akhir

sosial

c. Perwakilan

konflik

tersebut.

Ada

bersifat

dalam musyawarah adat adalah:
a. Harajaon;

penyelesaian

yang

6. Yang bertindak sebagai pemutus

para pihak yang mengalami

atas

dalam

siluluton).

melakukan

pertimbangan

f.

kepada

Masyarakat

Dalihan na Tolu.

5

Menurut Sutan Managor

alternatif putusan yang akan

bahwa yang bertindak sebagai

dikeluarkan

pemutus

oleh

Majelis

dalam

setiap

Adat. Putusan tersebut dipilih

penyelesaian konflik sosial dalam

berdasarkan

berat

masyarakat adat Batak adalah:

yang

a. Raja Pamusuk kalau konflik

ringannyanya
dilakukan.
putusan

konflik

Kelima
yang

macam

yang

dimaksud

disidangkan

tingkatan perkampungan dan

adalah:

Raja

1. Damai;

sengketa

2. Denda/ganti rugi;

dalam tingkatan luat;

3. Sappal Dila (mengundang

kambing

atau

kerbau/lembu
tujuan

untuk

Panusunan

kalau

yang disidangkan

b. Hatobangon;

orang sekampung dengan
memotong

dalam

c. Namora na Toras, Goruk-

seekor

Goruk Hapinis. Semuanya ini

seekor

dinamakan

dengan

Pangkancing

meminta

Huta;
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dengan
Pamoldas

ni

Sedangkan

orang

kaya

3.1.2. Pemberian Ingot-ingot pasca

menjadi penuntut layaknya
sebagai

jaksa.

Putusan Perkara

Sedangkan

Namora

Untuk

keputusan

na

tersebut, biasanya diberikan ingot-ingot

dari

dari pihak yang dimenangkan. Gunanya

kampung orang yang diadili

supaya mereka yang menerima ingot-

dapat

ingot tersebut diharapkan lebih ingat lagi

Toras/Hatobangon

memposisikan

diri

sebagai pembela.

yang

menguatkan

akan hasil keputusan sendiri. Biasanya

Menurut Sutan Managor bahwa

orang yang mendapat ingot-ingot ini akan

bertindak

menceritakan hasil keputusan tersebut

sebagai

pengambil

keputusan dalam adat adalah dapat

kepada

dipaparkan dalam tabel berikut:

maksud seandainya ia lupa masih ada

C

D

dekatnya,

dengan

Tabel 30. Pihak yang menjadi pemutus

orang yang mengingatnya. Sesungguhnya

dalam musyawarah adat.

ingot-ingot ini memiliki manfaat menurut

No Tim Pemutus
Suhut
Sihabolonan
A
Ompu ni
Kotuk

B

keluarga

Hatobangon
ni Huta
Raja ni Huta
(Raja
Pamusuk)
Raja
Adat
yang Semarga
Raja
Adat
dari Daerah
na Humaliang
Humaloho
Raja Torbing
Balok
Orang
Kaya/Gorukgoruk Hapinis
Raja
Pangondian
Raja
Panusunan
Bulung

adat, di antaranya:

Tugas
Penyampaian niat
dan hajat
Pihak yang
Mengkotuk/Menutup
/Menyimpulkan

1. Biar lebih berharga hasil suatu
putusan;
2. Supaya

ada

rasa

pertanggungjawaban dari pihak

Penjawab/Penjelasan

yang mendengarkan putusan;
3. Supaya terjadi penghargaan atas

Penjawab/Penjelasan

jerih payah semua pihak yang
Penjawab/Penjelasan

menyelesaikan sengketanya;
4. Menunjukkan rasa terima kasih

Penjawab/Penjelasan

kepada
membantu

Penjawab/Memberi
pendapat
Penyusun apa-apa
yang akan
dilaksanakan
Menyimpulkan
pendapat Raja-raja
Torbing Balok

pihak-pihak

yang

penyelesaian

suatu

pelaksanaan

hasil

konflik.
Realisasi

keputusan para hatobangon, harajaon,
dan perwakilan masyarakat adat Dalihan
na Tolu dalam konflik sosial biasanya
dilakukan

Menutup/mengucapk
an Horas 3 kali

berikut:
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langkah-langkah

sebagai

a. Hasil putusan musyawarah yang

dilakukan

dan

diberikan

dilakukan dalam Majelis Adat

peringatan

oleh

Harajaon,

tersebut

Hatobangon

dan

perwakilan

diumumkan

kepada

seluruh masyarakat, terutama bagi
masyarakat
kedua

di

tempat

tinggal

belah

pihak

yang

bersengketa.
dilakukan

masyarakat Dalihan na Tolu;
e. Jika setelah diberikan peringatan,
ternyata

Pengumuman
dengan

tetap

dilaksanakan

memukul

yang

membacakan

masyarakat

dengan suara

putusannya

yang keras di

tengah-tengah
Pembacaan

masyarakat.
hasil

dan

tidak

diindahkan,

maka dilakukan eksekusi paksa

Canang (sejenis Gong) sambil
hasil

saja

putusan

dilakukan

oleh

secara

seluruh

bersamaan.

Setelah

selesai

dilakukan

eksekusi,

kemudian

dilakukan

pengusiran

paksa

untuk

dilaksanakan setelah solat magrib

menunggalkan kampung dengan

di sepanjang jalan dan sudut

segera dan mencari kampung lain

perkampungan;

sebagai tempat tinggal.

b. Implementasi

dan

realilasi

Perlu

diketahui

bahwa

hasil

pelaksanaan putusan diawasi dan

keputusan dari para hatobangon dan raja

dikendalikan

selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh

seluruh

langsung

masyarakat

adat,

secara kesadaran dan penuh rasa

keputusan

meraka

tanggung jawab;

keadilan. Biasanya para hatobangon dan

c. Setelah

masyarakat

oleh

hasil

mengingat
selalu

hasil

membawa

putusan

raja-raja tidak akan membuat keputusan

dilaksanakan dengan baik, maka

yang bersifat menguntungkan sepihak,

konflik dianggap telah selesai dan

sekalipun terhadap pamilinya sendiri.

status dan derajat para pihak yang

Mereka

berkonflik dalam pandangan adat

kehormatan mereka, jika dibandingkan

adalah
sebagai

semua

setempat,

lebih

mempertaruhkan

kembali

seperti

biasa

dengan kepentingan-kepentingan lainnya.

mana

status

dan

Itulah sebabnya keputusan mereka lebih

kedudukannya semula;

sering bersifat jujur dan berkeadilan.

d. Jika terjadi pengingkaran atau
ketidak

taatan

putusan

Majelis

terhadap

hasil

Adat,

maka

Daftar Pustaka
Anwar Sadat Harahap, (2003), Model
Penyelesaian Sengketa Umat
Beragama
Berbasis
Adat
351

Ni’matul Huda, (2005), Otonomi Daerah
Filosofi, Sejarah Perkembangan
dan Problematika, Cetakan I,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mustafa Rasyjidin, (2012), Sumbersumber Konflik Sosial, Jentera
Jurnal Hukum, Jakarta, Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia (PSHK).

Dalihan na Tolu, Laporan
Penelitian Strategis Nasional,
DIKTI DP2M.
....................................,
(2011),
Pengaturan Hukum tentang
Penyelesaian
Sengketa
Perkawinan Melalui Pranata
Tutur pada Masyarakat Batak,
Laporan Hasil Penelitian Hibah
Bersaing DIKTI DP2M.
Ahmad Mahdi Siregar, SH, MH, (2012),
Pengaturan
Hukum
Adat
Dalihan na Tolu Secara Tersirat
dalam Penyelesaian Berbagai
Sengketa, Kalangan Sendiri.

Pandapotan Nasution, (2005), Adat
Budaya
Mandailing
dalam
Tantangan Zaman, Cetakan
Pertama, Medan, FORKALA.
Parlauangan Ritonga, (1997), Makna
Simbolik dalam Upacara Adat
Mangupa Masyarakat Angkola –
Sipirok di Tapanuli Selatan,
Medan, USU Press.
R. Nazriyah, Mengkritisi revisi UU
Pemda dari Ilmu Peraturan
Perundang-undangan,
http.www.
hukumonline.com,
diakses tanggal 13 Maret 2011.
Ronny Hanitijo, (1982), Metodologi
Penelitian Hukum , Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Saifuddin Azwar, (2004), Metode
Penelitian,
Cetakan
V,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Soejono dan Abdurrahman, (2003),
Metode Penelitian Hukum, cet.
2, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sudarsono, (2001), Pengantar Ilmu
Hukum, cet. 3, Jakarta: PT
Rineka Cipta.
.Sutan Managor dan Patuan Daulat
Nalobi, (2012), Pastak-pastak ni
Paradaton Masyarakat Tapanuli
Selatan, Medan, CV. Media.
Tibor R. Machan dengan penerjemah
Masri Maris, (2006), Kebebasan
dan
Kebudayaan,
Jakarta,
Yayasan Obor Indonesia,
Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A.
Simanjuntak, (1998), Dalihan na
Tolu Dahulu dan Sekarang,
Medan, Depdikbud.
Zainuddin Ali, (2008), Sosiologi Hukum,
cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika.

Ari,

Pradhanawati, (2005), Pilkada
Langsung
Tradisi
Baru
Demokrasi
Lokal,
Cetakan
Pertama, Surakarta, Konsorsium
Monitoring dan Pemberdayaan
Institusi Publik (KOMPIP).
Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad,
(2011),
Strategi
Penulisan
Hukum, cet.1, Bandung: CV.
Lubuk Agung,.
Bambang Sunggono, (1998), Metodologi
Penelitian Hukum,
Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada.
Bambang Waluyo, (1996), Penelitian
Hukum Dalam Praktek, Jakarta:
Sinar Grafika.
Basyral Hamidy dan Hotman M Siahaan,
(1987), Orientasi Nilai-nilai
Budaya Batak, Jakarta, Sanggar
Willem Iskander.
Dj. Gultom Rajamarpodang, (1992),
Dalihan natolu Nilai Budaya
Suku
batak, Medan, CV.
Armanda.
Esther Kuntjara, (2006), Penelitian
Kebudayaan, Cetakan Pertama,
Yogyakarta, Graha Ilmu.
Faisar Ananda Arfa, (2010), Metodologi
Penelitian Hukum Islam, cet. 1,
Bandung: Citapustaka Media
Perintis.
G. Siregar Baumi, (1984), Surat
Tumbaga Holing, Cetakan I,
Padangsidempuan.
352

ANALISIS PERAN MASYARAKAT MELALUI KEHIDUPAN
SEHARI-HARI (LIMBAH RUMAH TANGGA) TERHADAP
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KECAMATAN SELESAI KABUPATEN
LANGKAT
Tamaulina Br.Sembiring
Universitas Pembangunan Panca Budi
tamaulina_sembiring@yahoo.co.id

Abstrak
Setiap kegiatan yang dilakukan manusia mulai bangun tidur sampai tidur kembali akan
menghasilkan limbah baik cair maupun padat, sadar atau tidak sadar pasti akan berpengaruh
kepada lingkungan hidup, namun anggota masyarakat kurang menyadari dan memahaminya,
apalagi ditambah oleh pengaruh faktor ekonomi, gaya hidup suatu keluarga tersebut. Tidak dapat
dipungkiri bahwa Budaya Manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari alam, dengan
kompleksnya kebutuhan hidup dan semakin banyaknya kegiatan/tuntutan hidup, maka banyak
anggota masyarakat yang tidak perduli lagi dengan lingkungan, yang penting kebutuhan dapat
dipenuhi. Pemimpin memegang peranan penting dalam hal memberikan contoh yang baik sebagai
panutan dalam PPLH sekitar kita. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selesai difokuskan pada
limbah rumah tangga masyarakat dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil
penelitian menunjukan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
lingkungan hidup, ini dapat dilihat dari prilaku sehari-hari anggota masyarakat yang cendrung
mencemari lingkungan melalui limbah rumah tangganya di dukung lagi dengan kurangnya
sosialisasi undang-undang tentang PPLH di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Semua
kegiatan manusia menghasilkan limbah, sudah saatnya disadari dan dikelola dengan bijaksana
dan masuk program perencanaan badan lingkungan hidup daerah baik jangka pendek, menengah
maupun jangka panjang secara profesional agar tujuan pembangunan di Indonesia dapat tercapai.
Kata Kunci: Manusia, limbah rumah tangga, Kebutuhan, Gaya Hidup, Lingkungan Hidup

1. Pendahuluan

merupakan masalah yang tidak boleh

1.1. Latar Belakang

dianggap

Tidak dapat dipungkiri bahwa segala

kesehatan manusia selama hidup dibumi,

bentuk permasalahan lingkungan hidup

apalagi kita tahu bahwa kesehatan adalah

yang dihadapi saat ini terutama negara-

harta yang paling berharga karena selama

negara yang sedang membangun di dunia,

seseorang itu masih sehat apa pun dapat

termasuk

banyak

dilakukan untuk mencapai keseimbangan

disebabkan oleh sikap, tanggungjawab,

hidup. Kerusakan lingkungan merupakan

kebutuhan, gaya hidup dan perilaku

hal yang kompleks yang harus segera di

warganya terhadap lingkungan hidupnya.

atasi, antara lain seperti pencemaran air,

Permasalahan

pencemaran udara, Pencemaran tanah,

Indonesia

lebih

lingkungan

hidup
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sepele

karena

menyangkut

konflik sosial, dan banyak lagi hal lain

berbagai aktivitas lain yang kita anggap

yang terjadi. Semuanya membutuhkan

sepele namun menghasilkan sisa buangan

adanya upaya-upaya sadar dari anggota

yang ternyata dapat membahayakan bagi

masyarakat yang peduli untuk dapat

manusia dan

membantu pemecahan masalah tersebut.

hidup.

Paradigma pemikiran manusia dewasa ini

khususnya lingkungan

1.2. Tujuan

menganggap bahwa alam dan lingkungan

Berdasarkan

hidup adalah harta berlimpah yang

adapun tujuan dari penelitian ini adalah

disediakan

untuk

latar

belakang

di

atas

sebesar-besarnya

untuk

kemakmuran

dan

anggota masyarakat melalui aktivitas dan

kesejahteraan manusia, sehingga alam

perilaku kehidupan sehari-hari (limbah

dengan seluruh isinya dapat dieksplorasi

rumah tanga) terhadap Perlindungan dan

dan dimanfaatkan dengan berbagai cara

Pengelolaan

dan teknologi, sehingga melewati batas

Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

dan mengabaikan aspek keterpeliharaan

Masyarakat harus memahami dengan

kepentingan

dan

keberlanjutan

lingkungan

dan

mengetahui

bagaimana

Lingkungan

peran

Hidup

di

baik tentang fungsi lingkungan terhadap

merusak sumber daya alam lingkungan

kehidupan manusia terutama terhadap

itu sendiri. Akibatnya, terjadi kerusakan-

kesehatan manusia, sehingga tidak lagi

kerusakan lingkungan yang sudah sampai

sembarangan membuang limbah rumah

pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

tangganya

Kemajuan

lingkungan hidup.

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi, di satu sisi menjadi alat bagi

yang

dapat

merusak

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

kemudahan dan kemakmuran manusia,

Kajian ini memakai pendekatan kualitatif.

tetapi di sisi lain menjadi momok yang

Pendekatan pemecahan masalah pertama

paling

dilihat

menakutkan

yang

dapat

menghancurkan masa depan manusia

dari

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku saat ini, kedua

pula.

dilakukan melalui peran serta

dari

Banyak di antara kita yang kurang

kehidupan nyata anggota masyarakat

mengerti akan kebersihan lingkungan,

sehari-hari yang tinggal di pedesaan

sehingga

khususnya kecamatan selesai.

kita

dengan

mudahnya

membuang limbah rumah tangga yang

Juga untuk masukan kepada Badan

sangat

Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

berbahaya

bagi

lingkungan.

Seperti halnya aktivitas sehari-hari yang
kita lakukan seperti mandi, mencuci dan
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2. Metode

dari

sebenarnya,

sehingga

ketika

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif

dilakukan sensus penduduk di tahun

yang bersifat deskriftif. Pengumpulan

2010, jumlah penduduk lebih kecil dari

data

metode

angka proyeksi dengan selisih 90233

wawancara dan observasi. Penyelidikan

jiwa. Luas kecamatan selesai 167,73 km2

kualitatif ialah proses pengutipan data

dengan jumlah penduduk pada tahn 2012

guna memahami masalah sosial diasaskan

70.051 jiwa yang terdiri dari laki-laki

kepada penyelidikan holistik, dihurai oleh

35.292 jiwa dan perempuan 34.759 jiwa

kata-kata, dan diperolehi dari keadaan

dengan 17.133 rumah tangga.(Langkat

yang alamiah. Dengan perkataan lain

dalam Angka Tahun 2013).

dilakukan

melalui

penyelidik memilih kaedah penyelidikan
kualitatif

karena

kaedah

ini

Tidak dapat dipungkiri bahwa Limbah

dapat

rumah tangga sangat berkaitan dengan

membantu memahami fenomena kajian

jumlah

ini secara mendalam dan terperinci untuk

penduduk

dan

gaya

hidup,

semangkin bertambah jumlah penduduk

memberikan dapatan kajian yang kaya

otomatis limbah rumah tannga pun pasti

dan holistik (Meriam, 1988; Marohaini

akan bertambah. Gaya hidup mewah,

Yusoff, 2004).

mementingkan materi, bersenang-senang

3. Hasil dan Pembahasan

dan ingin mengikuti trend modern sudah

Kabupaten Langkat Secara administratif

tersebar sampai ke desa-desa (kampung-

terdiri atas 23 wilayah kecamatan, 240

kampung) termasuk di kecamatan selesai,

desa, dan 37 kelurahan, salah satunya

contohnya saja tidak ada satu pun dari

adalah kecamatan Selesai yang terdiri

anggota masyarakat yang terpilih jadi

dari 13 desa dan 1 kelurahan. Penduduk

sampel yang tidak memiliki handphone,

Kecamatan Selesai lebih banyak yang

mereka hampir semua tidak mengetahui

bergerak dibidang pertanian, perkebunan

apa

dan pedagang 58-61% dengan trend yang

tersebut

terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal

apalagi terhadap lingkungan, sehingga

ini sesuai dengan penduduk Langkat yang

akan

sebahagian

besar

berada

di

daerah

lingkungan. Pengaruh hidup mewah dan

pertanian

dan

perkebunan.

Laju

berfoya-foya ini secara perlahan-lahan

pertumbuhan penduduk sesuai dengan

dan sistematis akan merubah gaya hidup

proyeksi

persen

anggota masyarakat di desa, baik secara

pertahun. Namun jumlah ini lebih besar

moral ataupun spiritual. Oleh karena itu,

BPS

adalah

1,07
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dampak

pengunaan

terhadap

merugikan

kesehatan

atau

handphne
mereka

merusak

untuk

mengikuti

yang

limbah berserakan/beterbangan saat angin

mengarah ke gaya hidup mewah tentu

berhembus, limbah yang paling banyak

memerlukan dana hidup tinggi.

Dapat

dihasilkan berasal dari kegiatan dalam

hidup dapat

rumah tangga ditambah dengan limbah

memperburuk kesadaran akan lingkungan

dari aktivitas pertanian seperti sisa-sisa

hidup. Gaya hidup masyarakat yang dapat

pemakaian pertisida dan pupuk kimia

merusak lingkungan hidup yaitu:

yang dipakai.

dikatakan bahwa

perubahan

gaya

1. Gaya hidup yang menekankan pada

Jika

kenikmatan, foya-foya, pesta pora

pencemaran

(hedonisme)

dimasukkannya

2. Gaya hidup yang mementingkan material

tatanan

(konsumerisme)
hidup

sekuler

mengutamakan

atau

adalah

pengertian
masuk

makhluk

atau

hidup,

zat,

air atau udara, dan /atau berubahnya

3. Gaya hidup yang konsumtif atau boros

Gaya

dengan

energi, dan/atau komponen lain kedalam

(materialisme)

4.

dikaitkan

(komposisi)

air/udara

oleh

kegiatan manusia atau proses alam,

yang

sehingga

keduniaan

kualitas

udara/air

menjadi

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi

(sekularisme)

sesuai dengan peruntukannya.

5. Gaya hidup yang mementingkan diri
Sumber Limbah Rumah Tangga

sendiri (individualisme).
Penduduk Kecamatan Selesai yang terdiri

Limbah rumah tangga merupakan limbah

daripada berbagai suku bangsa yaitu:

yang dihasilkan oleh satu rumah atau
beberapa rumah. Sumber limbah rumah

Melayu, Jawa, Karo, Tapanuli, Banjar,
Minang

dan

lain-lain.

Dari

tangga adalah sebagai berikut:

tingkat

penghasilan boleh dikatakan lebih banyak

a)
Limbah Organik,
berdasarkan pengertian secara kimiawi

menengah ke atas, sehingga sangat

limbah organik merupakan segala limbah

berpengaruh juga terhadap gaya hidup

yang mengandung unsur Karbon (C),

warganya.

sehingga meliputi limbah dari mahluk

Dari observasi dan wawancara yang

hidup (misalnya kotoran hewan dan

dilakukan di kecamatan selesai ternyata

manusia seperti tinja (feaces) bepungsi

masih banyak anggota masyarakat yang

mengandung mikroba potogen, air seni

belum memahami apa pengaruh limbah

(urine) umumnya mengandung Nitrogen

yang

sehari-hari

dan Posfor) sisa makanan (sisa-sisa

terhadap lingkungan hidup. Pada desa

sayuran, wortel, kol, bayam, salada dan

yang menjadi sampel, ternyata bahwa

lain-lain) kertas, kardus, karton, air

mereka

hasilkan
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cucian, minyak goreng bekas dan lain-

dalam bentuk padat (sampah) agak

lain.

sedikit berbeda dengan pengertian diatas

Limbah

tersebut

ada

yang

mempunyai daya racun yang tinggi,

secara

teknis

limbah

anorganik

di

misalnya: sisa obat, baterai bekas, dan air

definisikan sebagai limbah yang tidak

aki. Limbah tersebut tergolong (B3) yaitu

dapat atau sulit terurai atau busuk secara
alami oleh mikro organism pengurai.

bahan berbahaya dan beracun, sedangkan

Dalam hal ini bahan organic seperti

limbah air cucian, limbah kamar mandi,

plastik, karet, kertas, juga dikelompokan

dapat mengandung bibit-bibit penyakit

sebagai limbah anorganik. Bahan-bahan

atau pencemar biologis seperti bakteri,

tersebut

jamur, virus, dan sebagainya. Namun

organisme

secara

orang

membentuk rantai kimia yang kompleks

mendefinisakan limbah organik sebagai

dan panjang. Ini ditemukan di sekitar

limbah yang hanya berasal dari mahluk

pablik kelapa sawit yang ada dan di

teknis

sebagian

sulit

terurai

sebab

oleh

unsur

mikro

karbonnya

sekitar perkebunan warga khususnya

hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk.
alami

kebun kelapa sawit.
Limbah rumah tangga yang dirasa sangat

terurai,

berbahaya bagi lingkungan antara lain

seperti kertas, dan bahan organik sintetik

Satu, limbah bahan kimia baik dari MCK,

(buatan) yang sulit membusuk atau

emisi gas CO2 maupun aktivitas lain dan

terurai. Keadaan ini dijumpai di sekitar

sampah

pasar tempat berjualan dan di sekitar

merupakan salah satu musuh besar yang

sungai wampu di desa pamah.

banyak diperangi oleh berbagai pihak

b)

yang peduli terhadap lingkungan. Secara

Artinya
namun

bahan-bahan
sulit

organik

membusuk/atau

Limbah Anorganik,

plastik.

Limbah

plastik

berdasarkan pengertian secara kimawi,

umum ada tiga jenis input utama limbah

limbah yang tidak mengandung unsur

rumah tangga ke sungai yaitu: langsung

karbon, seperti logam (misalnya besi dari

pembuangan limbah ke sungai/laut, air

mobil bekas atau perkakas dan almunium

hujan dan polutan yang dilepaskan dari

dari kaleng bekas atau peralatan rumah

atmosfer. Berbagai pihak yang terlibat

tangga), kaca dan pupuk anorganik
(misalnya

yang

mengandung

dalam

unsure

proses

pembangunan

di

nitrogen dan fospor). Limbah-limbah ini

Kecamatan Selesai tidak memahami hal-

tidak memiliki unsur karbon sehingga

hal yang berkaitan dengan lingkungan

tidak dapat di urai oleh mikro organism.

hidup terutama masalah yang berkaitan

Seperti halnya limbah organik, pengertian

dengan

limbah organik yang sering diterapkan

limbah

rumah

tangga.

Pembuangan limbah rumah tangga yang

dilapangan umumnya limbah anorganik
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sembarangan dan tidak ada pengawasan

ikan,

dalam kesehariannya begitu kelihatan

hewan sungai/laut lain termasuk penyu.

terutama

yang

Bahan beracun yang digunakan dalam

tinggal di sekitar aliran sungai wampu,

pembuatan bahan plastik dapat terurai

Berikut adalah dampak negatif dari

dan masuk ke lingkungan ketika terkena

limbah rumah tangga yang masuk ke

air.

dalam lingkungan sungai: Plastik, yang

(berikatan dengan air) dan menyebar di

menjadi masalah terbesar dan paling

permukaan sungai/laut. Dengan demikian

berbahaya. Banyak hewan yang hidup

plastik jauh lebih mematikan di sungai/

pada atau di sungai/laut mengkonsumsi

laut daripada di darat. Kontaminan

plastik karena kesalahan, karena tidak

hidrofobik juga dapat terakumulasi pada

jarang plastik yang terdapat di sungai/

jaringan lemak, sehingga racun plastik

laut akan tampak seperti makanan bagi

diketahui mengganggu sistem endokrin

hewan sungai/laut. Plastik tidak dapat

ketika dikonsumsi, serta dapat menekan

dicerna dan akan terus berada pada organ

sistem kekebalan tubuh atau menurunkan

pencernaan hewan tersebut, sehingga

tingkat reproduksi.

menyumbat

Kedua, Eutrofikasi, penyebab terbesar

anggota

saluran

menyebabkan

masyarakat

pencernaan

Racun

ini

sungai/laut

bersifat

dan

hidrofobik

melalui

adalah sungai yang bermuara di laut,

Plastik

limbah yang terbawa salah satunya

terakumulasi karena tidak mudah terurai,

adalah bahan kimia yang digunakan

plastik akan photodegrade (terurai oleh

sebagai pupuk dalam pertanian maupun

cahaya matahari) pada paparan sinar

limbah dari peternakan dan manusia.

matahari, tetapi hanya dapat terjadi dalam

Salah satu yang paling sering ditemukan

kondisi kering. Sedangkan dalam air

adalah

plastik hanya akan terpecah menjadi

perairan menjadi terlalu subur sehingga

potongan-potongan yang lebih kecil,

terjadi

namun tetap polimer, bahkan sampai ke

fitoplankton

tingkat

molekuler.

mendapat

partikel

plastik

kelaparan

kematian

dan2.

burung-burung

atau

infeksi.

Ketika

partikel-

mengambang hingga

detergen.

Eutrofikasi

ledakan

jumlah

yang
cahaya

alga

saling
untuk

adalah

dan

berebut

fotosintesis.

Karena terlalu banyak maka alga dan

seukuran zooplankton dan dikonsumsi

fitoplankton di

oleh hewan lain yang lebih besar, maka

mengalami kematian secara massal, serta

dengan cara inilah plastik masuk ke

terjadi kompetisi dalam mengkonsumsi

dalam rantai makanan. Banyak dari

O2 karena terlalu banyak organisme pada

potongan plastik ini berakhir di perut

tempat
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bagian bawah akan

tersebut.

Sisa

respirasi

menghasilkan banyak CO2 sehingga

pengawasan terhadap rakyatnya dalam

kondisi perairan menjadi anoxic dan

hal penegakan hukum lingkungan sebagai

menyebabkan kematian massal

salah satu kewajiban masyarakat dalam

pada

hewan-hewan di perairan tersebut.

hal melestarikan lingkungan hidup.

Ketiga, Peningkatan emisi CO2 akibat

Saat

dari banyaknya kendaraan, penggunaan

kecamatan selesai sungai-sungai yang ada

listrik

buangan

dalam keadaan banjir di mana kelihatan

industri/pabrik minyak kelapa sawit yang

begitu banyak limbah-limbah rumah

ada akan memberi efek peningkatan

tangga plastik dan sisa-sisa limbah rumah

kadar keasaman sungai/laut. Peningkatan

tangga yang terbawa air ke hilir, keadaan

CO2 tentu akan berakibat buruk bagi

ini

manusia

kepada peneliti karena ada indikasi

berlebihan

terkait

serta

dengan

kesehatan

penelitian

membawa

ini

dilakukan

kecemasan

tersendiri

pernafasan. Salah satu fungsi sungai/laut

limbah-limbah

adalah sebagai penyerap dan penetral

dibuang

CO2 terbesar di bumi. Saat CO2 di

kekawatiran

atmosfir meningkat maka sungai/laut juga

lingkungan

akan menyerap lebih banyak CO2 yang

masyarakat.

mengakibatkan

Dampak Limbah Rumah Tangga antara

keasaman

meningkatnya

sungai/laut.

derajat

Hal

ini

ke

tersebut

di

mana
akan
di

saja

selama

ini

tanpa

ada

terjadi

kemudian

kerusakan
hari

oleh

lain:

mempengaruhi kemampuan batu/karang

Air yang sudah tercemar tentu

dan hewan bercangkang lainnya untuk

dapat di gunakan lagi sebagai penunjang

membentuk

ini

kehidupan manusia, akan menimbulkan

berlangsung secara terus menerus maka

dampak sosial yang sangat luas dan akan

hewan-hewan tersebut akan punah dalam

memakan

jangka waktu dekat.

memulihkannya, padahal air yang di

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah

butuhkan untuk keperluan rumah tangga

bahwa

limbah

sangat banyak. Air tidak dapat digunakan

rumah tangga jika tidak dikelola secara

untuk keperluan industri, kalau air sudah

benar.

anggota

tercemari air tersebut tidak bisa di

pendidikan

gunakan untuk keperluan industri usaha

menerus,

untuk meningkatkan kehidupan manusia

cangkang.

begitu

Oleh

Jika

hal

berbahayanya

karena

masyarakat

perlu

lingkungan

secara

khususnya

etika

itu,

diberi
terus

lingkungan

waktu

lama

tidak

untuk

agar

tidak akan tercapai. Air tersebut juga

lingkungungan hidup sekitarnya dapat

tidak dapat di gunakan untuk keperluan

tetap lestari. Pemerintah dapat melakukan

pertanian, karena airnya sudah tercemar
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maka tidak bisa digunakan lagi sebagai

dilakukan guna Mencegah Pencemaran

irigasi, untuk pengairan di persawahan

Lingkungan antara lain:

dan kolam perikanan, karena adanya

1. Memberikan

kesadaran

terhadap

senyawa anorganik yang mengakibatkan

masyarakat tentang arti lingkungan

perubahan drastis pada pH air. Dampak

hidup

dari pembuangan limbah padat organik

mencintai lingkungan hidupnya.

yang berasal dari kegiatan rumah tangga,

sehingga

2. Pengawasan

manusia

terhadap

lebih

penggunaan

limbah padat organik yang didegradasi

jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain

oleh mikroorganisme akan menimbulkan

yang dapat menimbulkan pencemaran

bau yang tidak sedap (busuk) akibat

lingkungan

penguraian limbah tersebut menjadi yang
lebih

kecil

yang di

sertai

3. Menempatkan daerah industri atau

dengan

pabrik jauh dari daerah perumahan

pelepasan gas yang berbau tidak sedap.

atau pemukiman penduduk.

Limbah organic yang menghasilkan yang

4. Tindakan

mengandung protein akan menghasilkan

Adapun upaya-upaya mudah yang lain

gugus amin itu akan terurai menjadi gas

dapat

ammonia. Dampak dalam kesehatan yaitu

kerusakan

penyakit, potensi bahaya kesehatan yang

lingkungan

lingkungan

dan tipus, penyakit ini terjadi karena

mengurangi

antara

lain:

dan

mengurangi

sampah

plastik dengan 3 R/3M Reduce, Reuse,

virus yang berasal dari sampah dengan

Recycle

pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit

(Mengurangi,

Menggunakan

kembali, Mendaur ulang)

kulit seperti kudis dan kurap. Apalagi
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masyakat yang menetap di desa pamah
yang hampir rata-rata mandi masih
menggunakan air sungai langsung.
4. Kesimpulan
Limbah rumah tangga jika tidak dikelola
secara bijaksana akan menjadi bumerang

beberapa

untuk

menggunakan produk-produk yang ramah

dapat di timbulkan adalah: penyakit diare

karena

dilakukan

pengaruh limbah rumah tangga bagi

dapat menyebabkan dan menimbulkan

oleh

pelaku

5. Memperluas gerakan penghijauan.

karena protein yang yang mengandung

hari,

terhadap

pencemaran lingkungan.

bau yang tidak sedap lagi (lebih busuk)

dikemudian

tegas

itu

usaha - usaha yang dapat
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EFEK MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TRAINING
MENGGUNAKAN MIND MAPPING TERHADAP
KETERAMPILAN PROSES SAINS FISIKA
Dara Fitrah Dwi
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
smart_dwi@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, keterampilan proses sains siswa yang diajarkan
dengan model pembelajaran inquiry training menggunakan mind mapping lebih baik
dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Penelitian
yang dilakukan secara quasi eksperimen. Populasi Penelitian ini adalah siswa kelas X SMA IT AlFityan School Medan. Pemilihan sampel dilakukan secara cluster random sampling yaitu kelas X 2
dan X1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kemampuan keterampilan proses sains fisika siswa
menggunakan pembelajaran inquiry training menggunakan mind mapping lebih baik
dibandingkan dengan kemampuan keterampilan proses sains siswa menggunakan model
pembelajaran konvensional.
Kata Kunci : inquiry training, Keterampilan Proses Sains

1. Pendahuluan

siswa disebabkan bahwa tidak tertariknya

1.1.Latar Belakang

siswa kepada pelajaran materi fisika dan

Keterampilan proses sains penting
dimiliki

setiap

individu

kurangnya

sebab

motivasi

yang

kepada siswa. Dimana
siswa

kehidupan sehari- hari, meningkatkan

terdapat beberapa mata pelajaran yang

kemampuan ilmiah, kualitas dan standar

tidak disukai diantaranya: Bahasa inggris

hidup. Keterampilan proses sains juga

25,81 %, Fisika 22,58 % (disini dengan

turut mempengaruhi kehidupan pribadi,

catatan yang sebagaian suka hanya

sosial, dan individu dalam dunia global.

berupa prakteknya saja untuk masalah

Keterampilan

konsep

sains

berfungsi

telah

dari 31 orang

keterampilan tersebut digunakan dalam

proses

yang

diberikan

mereka

diberikan

tidak

angket

menyukainya),

sebagai kompetensi yang efektif untuk

Matematika 19,35 %, seni budaya 12,9%,

mempelajari

ilmu

dan

Bahasa Arab dan Kimia adalah 6,45 %,

teknologi,

pemecahan

masalah,

Biologi dan PKN 3,23 %. Dari data ini

sosial.

terlihat bahwa siswa lebih menyukai

pengembangan

pengetahuan

individu

dan

Hilman (2014).

proses pembelajaran yang berlangsung

Berdasarkan observasi di SMA IT

secara praktek dari pada ceramah yang

AL-Fityan School Medan kelas XI IPA

tidak memacu motivasi mereka untuk

rendahnya keterampilan proses sains
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cinta dan menyukai proses- proses ilmiah

tentang inquiry training memiliki kendala

pada mata pelajaran fisika

yaitu waktu yang mengharuskan siswa

1.2.Tujuan Penelitian

kebanyakan mencatat sehingga proses

Menganalis keterampilan proses sains

pembelajaran belum terorganisasi dengan

siswa yang diajarkan dengan model

baik., maka dengan ini peneliti ingin

pembelajaran

training

mengoptimalkan waktu yang disediakan

menggunakan mind mapping lebih baik

dengan cara memberi catatan hal yang

dibandingkan

dengan

siswa

yang

penting saja dan dapat mengulangnya

dibelajarkan

dengan

pembelajaran

dengan baik kedalam pikiran siswa pada

inquiry

konvensional.

jangka waktu yang lama yaitu dalam

Beberapa

penelitian

terdahulu

bentuk mind mapping dengan efek model

menyatakan bahwa model pembelajaran

inquiry training tersebut.

inquiry training secara signifikan lebih
efektif

dibandingkan

Menurut

pembelajaran

joyce

(2009)

model

pembelajaran Inquiry Training adalah

konvensional ( Trisno,dkk. 2013 ; Pandey

model

et al., 2011; Abdi, 2014; Sirait, 2012)

untuk membawa siswa secara langsung

Model pembelajaran inquiry training

kedalam proses ilmiah melalui latihan-

secara signifikan lebih efektif dapat

latihan yang dapat memadatkan proses

meningkatkan hasil belajar siswa (Hayati,

ilmiah tersebut ke dalam periode waktu

dkk. 2013; Vaishnav , 2013).

yang singkat. Dalam model inquiry

Model
training

pembelajaran

menekankan

pada

proses

berpikir secarakritis dan analitis untuk

pembelajaran akan memiliki dampak

mencari danmenemukan sendiri jawaban

instruksional

dari

dan

(2009).

diterapkan

training

yang dirancang

dalam

Joyce

apabila

inquiry

pembelajaran

dampak

pengiring

Adapun

dampak

suatu

masalah

dipertanyakan.Pembelajaran

ini

menempatkan

inquiry

adalah

belajar, dengan model ini membantu para

keterampilan proses sains. Penelitian

mahasiswa untuk melakukan penelitian

(Setiawati,

secara

et

antara

al.,

lain

2012;

Indah

mandiri

sebagai

juga

instruksional dari model pembelajaran
training

siswa

yang

dengan

cara

subjek

yang

Permasari,2013; Iseetyadi, 2010) , dari

berdisiplin, yang diharapkan ialah para

hasil

dengan

siswa dapat mempertanyakan, mengapa

menggunakan model inquiry training

suatu peristiwa terjadi, dan menelitinya

seluruh

dengan

penelitian

diperoleh

mahasiswa

meningkat

prestasinya. Penelitian yang terdahulu

cara

mengumpulkan

dan

mengolah data secara logis. Lima fase
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di

model pembelajaran inquiry training
(Joyce,2009),
masalah

yaitu:

Menghadapkan

(menjelaskan

(memeriksa

Menemukan
hakikat

dengan

siswa

yang

dibelajarkan dengan siswa yang diajarkan

prosedur
dengan pembelajaran konvensisonal?

penelitian, menyajikan situasi yang saling
bertentangan),

bandingkan

masalah
dan

Populasi dalam penelitian ini

memeriksa

adalah seluruh siswa kelas X SMA IT Al-

tampilnya masalah), Mengkaji data dan

Fityan Medan tahun pelajaran 2015-2016

eksperimentasi

variabel

pada semester II (genap), berjumlah 95

yang sesuai, merumuskan hipotesis),

orang siswa yang terdiri dari 3 kelas.

Mengorganisasikan, merumuskan, dan

Pengambilan sampel penelitian adalah

menjelaskan, dan Menganalisis proses

siswa kelas X sebanyak 2 kelas. Teknik

penelitian untuk memperoleh prosedur

pengambilan sampel dilakukan secara

yang lebih efektif.

cluster random class. Jumlah kelompok

kondisiyang

dihadapi,

(mengisolasi

Penelitian
Alamsyah,

obyek

2. Metode

(windura,

2009;

Septiana,

2013;

pertama sebanyak 30 orang yang akan

2007)

menggunakan

model

menyatakan yang dapat membantu siswa

inquiry

dalam membuat catatan-catatan berupa

mapping. Kelompok kedua diambil 30

outline yang nantinya akan menjadikan

orang siswa yang akan menggunakan

siswa

pembelajaran konvensional

memperoleh

informasi

dalam

training

pembelajaran

menggunakan

mind

jangka waktu yang panjang, maka dari itu

Variabel Penelitian ini terdiri dari

efektifitas penggunaan mind mapping

tiga jenis yaitu variabel bebas, variabel

dapat

terikat. Pada penelitian ini yang menjadi

mempersingkat

waktu

dalam

membuat catatan penting untuk sebagai

variabel

bebas

penduan siswa ketika selesai mempelajari

pembelajaran, sedangkan variabel terikat

materi yang sudah diberikan kepada

pada penelitian ini adalah keterampilan

siswa.

proses sains siswa.
Penelitian

1.3.Pendekatan Pemecahan Masalah
Apakah Keterampilan proses sains

adalah

ini

bersifat

model

quasi

eksperiment yaitu merupakan penelitian
yang dimaksudkan untuk mengetahui

siswa yang dibelajarkan dengan model

apakah ada atau tidaknya akibat dari
pembelajaran

inquiry

training

sesuatu yang dikenakan pada subyek

menggunakan mind mapping lebih baik

yaitu siswa
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Tabel 1.
Rancangan Penelitian
Kelas

Pretest

Perlakukan

Y1
Y1

X1
X2

Experimen
Kontrol

3. Hasil dan Pembahasan

Post
Test
Y2
Y2

3.1 Analisis Data Postes Keterampilan
Proses Sains
Terlihat

Keterangan :

peningkatan

rata-rata

keterampilan proses sains fisika sebelum

X1 : Perlakuan berupa model Inquiry

dan sesudah diberikan perlakuan sebesar

training dengan menggunakan

37,73

mind

mengalami peningkatan rata-rata sebesar

mapping,

terhadap

sedangkan

kelas

eksperimen

keterampilan proses sains.

46,8. Maka dapat disimpulakan bahwa

X2 : Perlakuan berupa pembelajaran

peningkatan keterampilan proses sains

konvensional,

terhadap

siswa kelas yang dibelajarkan dengan

keterampilan proses sains

model pembelajaran inquiry training

Y1 : Prestes yang diberikan kepada

menggunakan mind mapping lebih baik

kelas

eksperimen

dan

kelas

dari pada kelas kontrol yang dibelajarkan

kontrol sebelum perlakukan

adanya perlakukan pada kelas
kontrol dan eksperimen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nilai Rata-rata KPS

Y2 : Postes yang diberikan setelah

dengan

pembelajaran

konvensional.
78.67

70.4

32.67

31.87

Pretes
Postes

Konvensional

Inquiry Training

Pembelajaran

Gambar 1. Hubungan Nilai Keterampilan
Proses sains terhadap Gambar 1:
Hubungan Nilai Keterampilan Proses
Sains
Terhadap Pembelajaran
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Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini

proses pembelajaran siswa lebih banyak

menunjukkan bahwa rata-rata hitung

belajar sendiri sehingga menyebabkan

keterampilan proses sains siswa pada

siswa lebih kreatif dalam memecahkan

kelas inquiry training

menggunakan

masalah. Penerapan model pembelajaran

mind mapping lebih tinggi dibandingkan

inquiry training juga mampu membuat

dengan pembelajaran konvensional. Hal

siswa saling bekerja sama melalui diskusi

ini dikarenakan tahapan- tahapan dari

kelompok yang mengharuskan siswa

model inquiry training dapat meneliti

memberikan masukan kepada siswa lain

secara alamiah ketika mereka sedang

sehingga siswa yang kurang mampu

menghadapi persoalan.

menjadi

Hasil penelitian sukarman dkk
(2014)

menyatakan

pembelajaran

yang

satu

model

disarankan

pada

lebih

mempelajari

termotivasi

materi

dalam

yang

kurang

dimengerti. Tingkat pemahaman yang
diperoleh

siswa

lebih

mendalam

kurikulum 2013 adalah model inkuiri,

disebabkan karena siswa terlibat langsung

model ini sangat baik digunakan dalam

dalam

proses pembelajaran dari pada model

terhadap

pembelajarn konvensional. Model ini

langsung mempraktekkannya sehingga

mengarahkan

bisa

proses pembelajaran lebih efektif dan

kemudian

efisien serta siswa lebih termotivasi untuk

menemukan
mampu

peserta
masalah

memecahkan

didik
dan

masalah

proses

menemukan

persoalan

yang

jawaban
ada

dan

yang

berpikir kreatif dan hasil keterampilan

ditemukan tersebut secara ilmiah. Model

proses sains siswa lebih baik, temuan

inkuiri

teori

penilitian ini menghasilkan rata-rata hasil

konstruktivitas, belajar merupakan proses

belajar menggunakan inquiry training

aktif dimana peserta didik membangun

sebesar 6,69, sementara hasil belajar

ide

berdasarkan

berbentuk

keterampilan

pengetahuan

menggunakan

inquiry

mengacu

atau

konsep

pengalaman

pada

baru

dan

sebelumnya.
Hasil
(2010:21)

training

proses
yang

disuntik menggunakan mind mapping
penelitian

Sani

memperoleh

rata-rata

sebesar

78,67,

model

maka dalam hal ini peneliti mendapatkan

pembelajaran inquiry training lebih baik

rata-rata yang berbeda jauh dari peneliti

dibandingkan

sebelumnya,

konvensional

mengemukakan

dkk

dengan
karena

model

model
inquiry

dapat

trainingmenanamkan dasar-dasar berpikir

dengan

disimpulkan

demikian maka
bahwa

dengan

diberikannya media mind mapping dapat

ilmiah pada diri siswa karena dalam
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meningkatkan hasil belajar keterampilan

dengan

proses siswa.

perlakuan

Temuan

peneliti

konvensional.

dengan hasil penelitian (Sakdiah,2014;

Dapat

2010)

menyimpulkan

bahwa

model

yang

model

senada

Kristianingsih,

ini

siswa

mendapatkan
pembelajaran

disimpulkan

bahwa

yang

keterampilan proses sains siswa lebih

inkuiri

baik jika diajarkan menggunakan model

adalah suatu model pembelajaran yang

inqury

digunakan dalam pembelajaran IPA-

mapping

Fisika dan mengacu pada suatu cara

konvensional. Selain itu dapat pula

untuk

dilihat pada analisis pretes-postes pada

mempertanyakan,

pengetahuan

atau

mencari

informasi,

atau

training

menggunakan

dibandingkan

penjelasan

mind

pembelajaran

sebelumnya

telah

mempelajari suatu gejala. Tujuan umum

digambarkan perbandingan keterampilan

model pembelajaran inkuiri adalah untuk

proses sains pada kelas kontrol dan kelas

membantu

eksperimen.

siswa

keterampilan

mengembangkan

intelektual

dan

keterampilan-keterampilan
seperti

mengajukan

4. Kesimpulan

lainnya
dan

telah di uraikan pada bab sebelumnya,

(mencari)

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

jawaban yang berawal dari keingintahuan

berikut. Kemampuan keterampilan proses

mereka.Proses pembelajaran ini dapat

sainsfisika

membantu siswa dalam mengembangkan

pembelajaraninquirytraining

keterampilan proses sains siswa dan

menggunakan mind mapping lebih baik

membangkitkan

dalam

dibandingkan

penemuan serta dari isi LKS yang

keterampilan

diberikan dapat menuntut siswa dalam

menggunakan

mengembangkan pengetahuannya.

konvensional.

keterampilan

pertanyaan

Berdasarkan hasil penelitian yang

menemukan

semangat

Pada penelitian ini didapatkan
bukti

yang

keterampilan
mendapatkan
pembelajaran

menguatkan
proses

bahwa

sains

perlakukan
inquiry

yang
model
training

menggunakan mind mapping ternyata
lebih

memiliki

perbedaan

signifikan
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siswa

dengan
proses
model

menggunakan

kemampuan
sains

siswa

pembelajaran
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EFEKTIVITAS MINUMAN HERBAL ANTI BAKTERI TERHADAP
PROFIL DARAH AYAM PETELUR
Dini Julia Sari Siregar1), Sri Setyaningrum2)
Hanifah Mutia Z.N. Amrul)
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
dini210783@gmail.com

Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas minuman herbal antibakteri dari campuran
ekstrak daun ruku-ruku, daun serai dan daun jeruk purut terhadap profil darah ayam petelur yang
meliputi kadar hemoglobin, kadar eritrosit dan packed cell volume (PCV). Materi yang digunakan
adalah 120 ekor ayam petelur, ransum basal buatan pabrik, ramuan herbal dari daun ruku-ruku,
daun serai, daun jeruk purut dan gula merah. Perlakuan yang diberikan sebagai berikut P0:
Perlakuan kontrol, Pakan ayam diberikan perlakuan vaksin, P1: Pakan ayam+Pemberian 10 %
ramuan herbal anti bakteri dalam air minum (non vaksin), P2: Pakan ayam+Pemberian 20 %
ramuan herbal anti bakteri dalam air minum (non vaksin), P3: Pakan ayam+Pemberian 30 %
ramuan herbal anti bakteri dalam air minum (non vaksin), P4: Pakan ayam+Pemberian 40%
ramuan herbal anti bakteri dalam air minum (non vaksin) dan P5: Pakan ayam+Pemberian 50 %
ramuan herbal anti bakteri dalam air minum (non vaksin). Ransum basal disusun dengan Energi
Metabolis (EM) 3000 kkal/kg dan protein kasar 19%. Rancangan penelitian adalah Rancangan
Acak Lengkap (RAL) 6 perlakuan dan 4 ulangan. Parameter yang diamati adalah kadar
hemoglobin, eritrosit dan PCV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian
minuman herbal hingga konsentrasi 50% tidak berpengaruh nyata (p>0,05) terhadap kadar
hemoglobin, eritrosit dan PCV.
Kata Kunci : ayam petelur, minuman herbal, profil darah

dibandingkan dengan telur ayam ras.
1. Pendahuluan

Tingginya kandungan residu antibiotik

1.1. Latar Belakang

pada produk hewani ini khususnya ayam

Kesadaran masyarakat Indonesia

petelur

akan pentingnya pola makan yang sehat

penggunaan

mulai memperhatikan makanan yang

desinfektan

kaya akan nutrisi dan aman untuk

peternak
vaksinasi,

dan

akan
antibiotik,

obat-obatan

sintetik

tersebut lebih mahal dan hal ini dapat

nutrisi tinggi dan sangat digemari oleh

membawa dampak negatif bagi kesehatan

masyarakat salah satunya yaitu telur.

manusia yang nantinya akan memicu

Namun terdapat kecenderungan dimana

berbagai penyakit. Hal ini menyebabkan

masyarakat di Indonesia lebih menyukai

masyarakat

telur dari ayam kampung karena diyakini
residu

tingginya

Padahal penggunaan obat-obat sintetik

Produk hewani asal ternak yang memiliki

dari

dari

untuk mencegah timbulnya penyakit.

dikonsumsi serta bebas dari residu kimia.

aman

akibat

ketergantungan

sudah semakin tinggi. Masyarakat saat ini

lebih

ini

merasa

khawatir

untuk

mengkonsumsi telur ayam ras daripada

kimia

ayam kampung.
370

Berdasarkan hal tersebut maka

(2016), menunjukkan bahwa penggunaan

diperlukan alternatif penggunaan bahan

campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun

alami

vaksin,

serai dan daun jeruk purut hingga

antibiotik serta obat-obatan sintetis untuk

konsentrasi 10% sebagai air minum

ayam petelur untuk menghasilkan produk

mampu meningkatkan profil darah pada

yang

puyuh jantan.

sebagai

aman.

pengganti

Salah

satunya

dengan

memanfaatkan campuran ekstrak daun

Melihat potensi tersebut maka

ruku-ruku, daun serai dan daun jeruk

campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun

purut sebagai air minum ayam petelur.

serai dan daun jeruk purut berpotensi

Penggunaan bahan-bahan alami tersebut

sebagai antibiotik alami serta dapat

mampu

menghambat

pertumbuhan

dimanfaatkan sebagai minuman herbal

bakteri

Salmonella

thypi

dan

pengganti vaksin pada ayam petelur.

aerus

Namun selama ini penelitian tentang

(Nurbaya et al., 2014), sehingga mampu

penggunaan campuran ekstrak daun ruku-

meningkatkan daya tahan tubuh ternak.

ruku, daun serai dan daun jeruk purut

Selain itu bahan herbal tersebut juga

sebagai pengganti vaksin ayam petelur

mengandung senyawa biologis seperti

hanya

minyak atsiri, flavonoid, terpenoid dan

performans dan belum mengarah pada

asam lemak esensial untuk menunjang

seberapa besar pengaruh minuman herbal

produktivitas ayam petelur.

tersebut terhadap kesehatan ayam petelur

Staphylococcus

sebatas

pada

pengamatan

Beberapa penelitian terdahulu

yang dicerminkan melalui profil darah

yang sudah pernah dilakukan sebelumnya

seperti kadar hemoglobin, eritrosit dan

oleh Siregar et al., (2015), menunjukkan

packed cell volume (PCV). Oleh sebab

bahwa pemberian minuman herbal yang

itu, perlu dilakukan penelitian tentang

bersal dari campuran daun ruku-ruku,

seberapa

daun serai dan daun jeruk purut hingga

herbal campuran ekstrak daun ruku-ruku,

konsentrasi

dicampurkan

daun serai dan daun jeruk purut sebagai

dalam air minum ayam broiler mampu

anti bakteri yang murah dan mudah

meningkatkan

didapat

konversi
pertambahan

50%

yang

konsumsi
pakan,
bobot

pakan

dan

meningkatkan
badan

besar

oleh

efektivitas

peternak

minuman

untuk

meningkatkan status kesehatan ayam

serta

petelur.

menurunkan kadar kolesterol serta kadar

2. Metode

trigliserida darah. Penelitian lain yang

Materi yang digunakan dalam

dilakukan oleh Setyaningrum dan Siregar

penelitian ini adalah 120 ekor ayam
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betina siap bertelur (umur 18 minggu),

m lalu ditutup, didiamkan selama 24 jam

pakan basal ayam petelur (pakan ayam

dan disaring. Kemudian ditambahkan

petelur komersil), minuman herbal anti

gula merah sebanyak 5% dari ekstrak

bakteri yang terbuat dari daun ruku-ruku,

tersebut.

daun serai, daun jeruk purut dan gula

siap diberikan pada ayam melalui air

merah. Pakan basal disusun iso-kalori

minum dengan dosis yang sesuai dengan

dan iso-protein dengan kandungan energi

perlakuan (ml/1 liter air minum setiap

metabolis sebesar 3000 kcal/kg dan

hari).

protein kasar (PK) sebesar 19%.

dengan cara membersihkan kandang,

Perlakuan yang diberikan adalah

Selanjutnya ekstrak tersebut

Persiapan

kandang

dilakukan

melakukan pengapuran dan fumigasi

P0: Perlakuan kontrol, Pakan ayam

dengan

diberikan perlakuan vaksin, P1: Pakan

Selanjutnya memasukkan ayam petelur

ayam+Pemberian 10 % ramuan herbal

dengan sistem random ke dalam masing-

anti bakteri dalam air minum (non

masing

vaksin), P2: Pakan ayam+Pemberian 20

40x25x25 cm. Kandang baterry sudah

% ramuan herbal anti bakteri dalam air

dilengkapi dengan tempat pakan bersekat

minum

dan tempat minum.

(non

vaksin),

P3:

Pakan

ayam+Pemberian 30 % ramuan herbal

menyemprotkan

kandang

Tahap

baterry

perlakuan

formalin.

ukuran

dilakukan

anti bakteri dalam air minum (non

selama 60 hari dan diberi pakan basal

vaksin), P4: Pakan ayam+Pemberian

(pakan petelur komersil). Pemberian air

40% ramuan herbal anti bakteri dalam air

minum (baik yang ditambahkan minuman

minum (non vaksin) dan P5: Pakan

herbal anti bakteri sesuai perlakuan

ayam+Pemberian 50 % ramuan herbal

masing-masing) secara ad libitum sampai

anti bakteri dalam air minum (non

60 hari. Selama penelitian ayam tidak

vaksin). Tahap awal penelitian yaitu

mendapat vaksin jenis apapun ataupun

pembuatan

antistress

minuman

herbal

dan

dan

antibiotik

lainnya.

persiapan kandang. Bahan-bahan yang

Pengambilan data profil darah dilakukan

digunakan untuk membuat minuman

pada saat hari ke-60 pemeliharaan. Darah

herbal terdiri dari daun ruku-ruku, daun

diambil pada bagian vena pectoralis yang

jeruk purut, daun serai dan gula merah.

letaknya dibawah sayap, selanjutnya

Ketiga

dengan

darah ditampung dalam vacum tube yang

perbandingan yang sama selanjutnya

sudah diberi EDTA. Sampel darah yang

dihaluskan, dimasukkan dalam beker

diperoleh selanjutnya digunakan untuk

daun

tersebut

glass 1000 ml dan ditambahkan air 1000
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analisis hemoglobin, eritrosit dan packed

berpengaruh nyata (p>0,05) terhadap

cell volume (PCV).

kadar hemoglobin ayam petelur. Tidak

Rancangan

percobaan

yang

berbeda nyatanya kadar eritrosit hasil

digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian

rancangan

pemberian

acak

lengkap

(RAL)

6

menunjukkan
minuman

bahwa

herbal

tidak

perlakuan dan 4 ulangan, selanjutnya data

mengganggu proses metabolisme nutrisi

hasil penelitian selanjutnya dianalisis

terutama

protein

dengan menggunakan program SAS 9,0

sehingga

ketersediaan

serta diuji lanjut dengan Duncan Multiple

merupakan komponen penting untuk

Range Test (Steel dan Torrie, 1991).

pembentukan eritrosit dalam keadaan

3. Hasil dan Pembahasan

cukup. Hal ini sesuai dengan pendapat

di

dalam
protein

tubuh,
yang

Hasil analisis ragam menunjukkan

Ali et al. (2013) yang menyatakan bahwa

bahwa pemberian minuman herbal tidak

protein merupakan komponen utama

berpengaruh

dalam pembentukan eritrosit.

nyata

terhadap

kadar

hemoglobin, kadar eritrosit dan PCV
ayam

petelur.

Data

rerata

Rataan kadar hemoglobin pada

kadar

masing-masing perlakuan T0, T1, T2, T3,

hemoglobin, kadar eritrosit dan PCV

T4 dan T5 adalah 2,43 juta/μl, 2,43

ayam petelur disjikan pada Tabel 1.

juta/μl, 2,75 juta/μl, 2,80 juta/μl, 3,13
juta/μl dan 3,38 juta/μl. Kadar eritrosit
tertinggi dicapai pada perlakuan T5 dan
kadar eritrosit terendah dicapai pada
perlakuan T0 dan T1 namun masih dalam
kisaran normal. Walaupun secara statistik

3.1 Kadar Eritrosit
Rerata

hasil

berbeda nyata namun secara umum kadar

penelitian yang tersaji pada Tabel 1

eritrosit mengalami peningkatan seiring

adalah 2,80 juta/μl. Kadar eritrosit hasil

dengan

penelitian

minuman herbal. Hal ini disebabkan

ini

kadar

kadar eritrosit antar perlakuan tidak

masih

eritrosit

dalam

standar

meningkatnya

konsentrasi

kisaran normal. Hal ini sesuai dengan

minuman

pendapat

Rosmalawati (2008) yang

campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun

menyatakan bahwa kadar eritrosit untuk

serai dan daun jeruk purut memiliki

ayam berkisar antara 2,0-3,2 juta/μl.

kandungan zat aktif yang berfungsi

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa

sebagai antioksidan sehingga berperan

perlakuan

melindungi sel-sel darah merah dari lisis

minuman

herbal

tidak
373

herbal

yang

terdiri

dari

akibat adanya radikal bebas. Hal ini

minuman herbal tidak berbeda nyata

senada dengan pendapat Arfah (2015),

(p>0,05) terhadap kadar hemoglobin

bahwa

mencegah

ayam petelur. Hal ini sejalan dengan data

bahaya radikal bebas yang akan merusak

kadar eritrosit antar perlakuan yang

sel.

herbal

menunjukkan tidak berbeda nyata pula.

mengandung flavonoid yang bersifat

Kadar hemoglobin memiliki hubungan

antibakteri

yang sejajar

antioksidan

Selain

dapat

itu

minuman

sehingga

dapat

dengan

kadar

eritrosit

menyeimbangkan kondisi pH di saluran

(Fahrurozi et.al., 2014). Tidak berbeda

pencernaan,

nyatanya

kadar

dibutuhkan

perlakuan

juga

untuk pembentukan sel darah menjadi

pemberian

lebih optimal. Saputri et al. (2012)

mengganggu ketersediaan oksigen dalam

menyatakan

tubuh untuk proses metabolisme tubuh.

penyerapan

akibatnya
nutrisi

yang

bahwa

apabila

proses

kondisi

mikroflora dalam usus tidak seimbang

hemoglobin

antar

menunjukkan

bahwa

minuman

Hasil

herbal

penelitian

tidak

menunjukkan

maka proses penyerapan nutrisi yang

rataan kadar hemoglobin pada masing-

akan

pembentukan

masing perlakuan T0, T1, T2, T3, T4 dan

eritrosit menjadi terganggu dan proses

T5 adalah 8,53 g/dl, 9,28 g/dl, 10,03 g/dl,

pembentukan eritrosit akan terhambat.

10,15 g/dl, 10,43 g/dl dan 12,33 g/dl.

3.2 Kadar Hemoglobin

Berdasarkan hasil tersebut rataan kadar

digunakan

untuk

Rerata kadar hemoglobin hasil

hemoglobin tertinggi pada perlakuan T5

penelitian yang tersaji pada Tabel 1

dan

adalah 10,12 g/dl. Hasil penelitian ini

walaupun secara statistik tidak berbeda

masih dalam kisaran normal yaitu 7,0-

nyata.

Tingginya

13,0 g/dl

akibat

pemberian

(Arfah, 2015). Kisaran normal

terendah

pada

perlakuan

kadar

T0,

hemoglobin

minuman

herbal

kadar hemoglobin hasil penelitian ini

dikarenakan adanya senyawa aktif seperti

menunjukkan bahwa pemberian minuman

alkaloid,

saponin,

herbal mampu mempertahankan kondisi

flavonoid,

steroid,

hemoglobin dalam kondisi normal. Hal

glikosida

ini senada dengan penelitian Asterizka

senyawa aktif tersebut meningkatkan

(2012), penambahan tepung daun dan

aktivitas enzim protease untuk memecah

bunga Marigold pada ransum ayam

protein menjadi asam amino sehingga

petelur juga memberikan hasil kadar

proses pembentukan hemoglobin menjadi

hemoglobin yang normal. Hasil analisis

lebih cepat. Guyton dan Hall (2010)

ragam menunjukkan bahwa perlakuan

mengemukakan
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(Siregar,

tanin,

fenolik,

triterpenoid
2015).

protein

dan

Senyawa-

merupakan

komponen

terpenting

dalam

perlakuan

pembentukan hemoglobin. Pencernaan
dan

penyerapan

zat

dibutuhkan

untuk

hemoglobin

yang

nutrisi

dan

terendah

pada

perlakuan T0.

yang

Pemberian

pembentukan
efisien

T5

hingga

akan

minuman

konsentrasi

50%

herbal

cenderung

meningkatkan nilai PCV namun masih

mendukung optimalnya proses sintesis

dalam

hemoglobin (Ali et al., 2013). Selain itu

menunjukkan bahwa minuman herbal

adanya sifat antioksidan dari minuman

tidak

herbal mampu melindungi hemoglobin

menghambat proses sintesis eritrosit,

dari kerusakan oksidatif yang akan

sebab nilai PCV berkaitan erat dengan

berakibat

masa

kadar eritrosit. Nilai PCV berbanding

hidup sel darah merah (Arfah, 2015).

lurus dengan kadar eritrosit (Ismail,

Sebab kadar hemoglobin dipengaruhi

2014). Semakin tinggi kadar eritrosit

oleh tingkat kerusakan eritrosit, produksi

maka nilai PCV juga semakin meningkat

eritrosit dan jumlah serta ukuran eritrosit

(Ali et al., 2013). Peningkatan nilai PCV

(Natalia, 2008).

akibat

3.3 Packed Cell Volume (PCV)

disebabkan adanya minyak atsiri yang

terhadap

pendeknya

Rataan nilai PCV hasil penelitian

kisaran

bersifat

normal.

racun

pemberian

Hal

yang

minuman

ini

dapat

herbal

terkandung dalam minuman tersebut

ini masih dalam kisaran normal yaitu 24-

mampu

43% (Arfah, 2015). Normalnya nilai

metabolisme di dalam tubuh sehingga

PCV

menunjukkan

terjadi peningkatan kebutuhan oksigen

bahwa ayam dalam kondisi sehat dan

akibatnya secara fisiologis tubuh akan

tidak mengalami defisiensi nutrien yang

membentuk eritrosit (Rahayu et al.,

dibutuhkan untuk sintesis sel darah

2014).

merah. Nilai PCV sangat ditentukan oleh

4. Kesimpulan

hasil

penelitian

jumlah eritrosit dan ukuran eritrosit

meningkatkan

Kesimpulan

hasil

proses

penelitian

(Wardiny et al., 2012). Berdasarkan hasil

adalah minuman herbal dari campuran

analisis

minuman

daun ruku-ruku, daun serai dan daun

herbal tidak berbeda nyata terhadap

jeruk purut hingga konsentrasi 50% dapat

(p>0,05) terhadap nilai PCV. Rataan nilai

digunakan

PCV hasil penelitian T0, T1, T2, T3, T4

petelur karena dapat meningkatkan kadar

dan T5 berturut-turut adalah 26,25%,

eritrosit, hemoglobin dan packed cell

29,75%, 30,25%, 30,50%, 31,25% dan

volume (PCV).

ragam

pemberian

31,75%. Rataan nilai PCV tertinggi pada
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sebagai

minuman

ayam
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METODE BERPIDATO DALAM MENINGKATKAN
KETERAMPILAN BERETORIKA OLEH SISWA KELAS
XI SMK AL WASHLIYAH 4 MEDAN TAHUN
PEMBELAJARAN 2015-2016
Mimi Rosadi
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
mimirosadi@gmail.com
Abstrak
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, keterampilan beretorika siswa
kelas XI SMK Al Washliyah 4 Medan tahun pembelajaran 2015-2016 masih rendah
disebabkan oleh kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, sulit
mengungkapkan gagasan (ide) dalam berbicara maupun beretorika, serta strategi yang
digunakan kurang menarik sehingga siswa mengalami kesulitan dalam kegiatan
beretorika. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian tindakan
kelas dengan menggunakan sistem pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan
prestasi siswa, yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran metode berpidato yang
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan beretorika siswa kelas XI SMK Al
Washliyah 4 Medan tahun pembelajaran 2015-2016. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana meningkatkan keterampilan beretorika dengan menggunakan
metode berpidato oleh siswa kelas XI SMK Al Washliyah 4 Medan tahun pembelajaran
2015-2016. Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk dapat mengetahui tingkat keterampilan beretorika dengan menggunakan metode
berpidato oleh siswa kelas XI SMK Al Washliyah 4 Medan tahun pembelajaran 20152016. Penelitian ini menggunaan desain PTK yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu
tahap siklus I, tahap siklus II dengan target ketuntasan minimal 80,00 dan rata-rata kelas
83,02. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Al Washliyah 4 Medan sebanyak
38 siswa. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu metode berpidato dan
keterampilan beretorika. Pengumpulan data pada tahap siklus I dan siklus II
menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa keterampilan beretorika dengan
menggunakan metode berpidato. Terjadi peningkatan dari pra tindakan yaitu 67,60,
siklus I 77,74, siklus II 83,02. Hasil yang dicapai pada siklus II tersebut sudah melebihi
target ketuntasan yang telah ditetapkan, yaitu dengan rata-rata kelas 83,02.
Kata kunci : metode berpidato, keterampilan beretorika.
1.

oleh seseorang, terutama bagi para siswa

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

dan Mahasiswa. Keterampilan berbicara

Sebagai salah satu dari empat aspek

yang

keterampilan

keterampilan

keterampilan yang diwariskan secara

berbicara merupakan suatu hal yang

turun-temurun, walaupun pada dasarnya

sangat penting. Keterampilan berbicara

secara alamiah manusia dapat berbicara.

merupakan suatu hal yang perlu dimiliki

Namun, keterampilan berbicara secara

berbahasa,
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dimiliki

seseorang

bukanlah

formal

memerlukan

dan

berbicara yang baik. Karena dengan

pengarahan atau bimbingan yang intensif.

keterampilan berbicara yang baik, maka

Berbicara dalam situasi formal dengan

apa yang disampaikan guru kepada

menggunakan bahasa Indonesia yang

siswanya dan begitu juga sebaliknya

baik dan benar memerlukan latihan dan

dengan lancar.

bimbingan yang intensif terutama bagi

Memiliki keterampilan berbicara yang

siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar

baik tidak semudah yang dibayangkan

sampai

banyak

tingkat

latihan

perguruan

tinggi.

orang.

Banyak

orang

yang

Memiliki kemampuan berbicara yang

terampil dalam menuangkan ide atau

baik

Mahasiswa

gagasannya dalam bentuk tulisan atau

merupakan suatu hal yang harus dimiliki,

karangan, namun sering mereka kurang

karena sebagian besar kegiatan proses

terampil dalam menyajikannya dalam

belajar

dengan

bentuk lisan atau langsung (berbicara).

berbicara. Dalam proses belajar dan

Terkadang pokok pembicaraan cukup

mengajar terjadilah proses timbal balik

menarik,

atau komunikasi dua arah antara guru dan

penyampainnya kurang menarik bagi

siswa, antara siswa dengan siswa. Semua

yang mendengarnya, maka hasilnyapun

kegiatan yang terjadi tersebut merupakan

kurang

kegiatan berbahasa, maksudnya guru

walaupun

bukan hanya sekedar menguasai materi

kurang

yang diajarkannya, akan tetapi guru

penyampainnya sangat menarik bagi

tersebut juga berperan sebagai guru

yang mendengarnya, maka topik tersebut

bahasa. Melalui bahasa seorang pengajar

dapat menarik yang mendengarnya.

berusaha melatih anak didiknya memakai

Keterampilan berbicara yang baik dan

istilah-istilah dalam bidang disiplin ilmu

benar akan diperoleh melalui latihan dan

tertentu, membentuk pemikiran yang

bimbingan serta penggunaan metode

logis, dna melatih memahami buku yang

yang tepat. Pemilihan dan penggunaan

digunakan. Proses belajar mengajar akan

metode yang tepat akan menghasilkan

berjalan dengan efektif jika bahasa yang

keterampilan berbicara yang diharapkan

digunakan benar-benar berfungsi dalam

dapat membuat para pendengar merasa

proses interaksi antara guru dan siswa.

tertarik untuk mendengarkannya. Metode

Semua proses belajar mengajar tersebut

yang digunakan dalam meningkatkan

akan berjalan dengan lancar apabila guru

keterampilan berbicara sangatlah banyak,

dan

salah satunya adalah metode berpidato.

bagi

siswa

mengajar

siswa

dan

dilakukan

mempunyai

keterampilan
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akan

tetapi

memuaskan.

karena

cara

Sebaliknya

topik yang disampaikan
menarik,

tetapi

cara

Metode berpidato merupakan suatu tata

kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi,

cara yang digunakan dalam berbicara

teknik pengungkapan yang tepat dan

dengan menggunakan teknik-teknik agar

daya pembuktian serta penilaian yang

dapat mempengaruhi para pendengar.

tepat. Ber-retorika juga harus dapat

Berpidato dengan menggunakan teknik

dipertanggung

dan tata cara akan menghasilkan pidato

pemilihan kata dan nada bicara yang

yang sistematis dan terstruktur dengan

sesuai dengan tujuan, ruang, waktu,

jelas. Pemilihan metode berpidato juga

situasi, dan siapa lawan bicara yang

harus tepat sesuai dengan judul yang

dihadapi.

dibawakan.

metode

Titik tolak retorika adalah berbicara.

meningkatkan

Berbicara berarti mengucapkan kata atau

Penggunaan

berpidato

dapat

keterampilan

berbicara

di

depan

kalimat

jawabkan

kepada

disertai

seseorang

atau

kahalayak umum. Hal itu dikarenakan

sekelompok orang, untuk mencapai suatu

jika pemilihan metode yang tepat akan

tujuan tertentu (misalnya memberikan

mempermudah

informasi

narator

dalam

atau

memberi

informasi).

menyampaikan pesan kepada pendengar.

Berbicara adalah salah satu kemampuan

Dengan tersampaikannya pesan kepada

khusus pada manusia. Oleh karena itu

pendengar secara utuh maka akan dapat

pembicaraan setua umur bangsa manusia.

mempengaruhi pendengar. Seni gaya

Bahasa dan pembicaraan ini muncul,

berbicara

ketika

atau

mempengaruhi

berbahasa
pendengar

untuk
disebut

manusia

menyampaikan

mengucapkan

dan

pemikirannya

kepada

Beretorika

berarti

retorika. Retorika adalah suatu gaya atau

manusia

seni berbicara, baik yang dicapai secara

menggunakan seni gaya berbicara untuk

alami

teknis.

dapat meyakinkan para pendengar. Seni

Dewasa ini retorika diartikan sebagai

gaya berbicara inilah yang dipergunakan

kesenian untuk berbicara baik, yang

oleh

dipergunakan dalam proses komunikasi

gagasannya

antar manusia. Kesenian berbicara ini

Berpidato dengan menggunakan retorika

bukan hanya berarti berbicara secara

sangatlah baik karena akan mendapat

lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan

gaya dan eksistensi dalam berbicara.

tanpa isi, melainkan suatu kemampuan

Dengan kata lain metode berpidato yang

untuk berbicara dan berpidato secara

dipergunakan

singkat, padat, jelas, dan mengesankan.

penutur lainnya dalam kegiatan berbicara

Retorika modern mencakup ingatan yang

dan beretorika sangatlah penting untuk

maupun

keterampilan
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lain.

orator

untuk
dalam

oleh

mengungkapkan
bentuk

orator

pidato.

dan

para

dapat

meningkatkan

keterampilan

tingkat keterampilan beretorika

berbicara seseorang.
Dari

latar

melalui metode berpidato oleh

belakang

masalah

yang

siswa

kelas

XI

dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti

Washliyah

tertarik

Pembelajaran 2015-2016.

untuk

mengangkat

judul

penelitian ini yaitu : Metode Berpidato
Dalam

Meningkatkan

4

SMK

Medan

Altahun

2. Metode Penelitian

Keterampilan

Adapun

metode

yang

Beretorika Oleh Siswa Kelas XI SMK

dipergunakan dalam penelitian ini adalah

Al-Washliyah

deskriptif kuantitatif, dan desain dalam

4

Medan

Tahun

Pembelajaran 2015-2016.

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan

1.2. Rumusan Masalah

Kelas (PTK). Subjek yang digunakan

Berdasarkan

latar

dalam

penelitian

ini

orang/siswa.

atas,

masalah

dilakukan adalah dari bulan November-

dalam penelitian ini adalah :

Desember. Mengacu pada pandangan

Bagaimana

meningkatkan

Kemmis dan M Taggart dalam Arikunto

keterampilan beretorika dengan

(2010) bahwa Penelitian Tindakan Kelas

menggunakan metode berpidato

(PTK) dilakukan empat tahapa yaitu (1)

oleh siswa kelas XI SMK Al-

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan,

Washliyah

(3) pengamatan/observasi, (4) refleksi,

rumusan

4

Medan

Tahun

Pembelajaran 2015-2016.

penelitian

30

belakang yang telah diuraikan di
maka

Waktu

berjumlah

yang

siklus penelitian ini akan berhenti apabila
indikator keberhasilan mencapai 80%.

1.3. Tujuan
Berdasarkan pendapat di

3. Hasil dan Pembahasan

atas, maka tujuan penelitian ini

Tabel data penelitian dapat dilihat berikut

adalah

ini :

:

Untuk

mengetahui

381

Tabel di atas merupakan kondisi awal sebelum melakukan kegiatan siklus I.
Berikut ini akan dipaparkan hasil tes siklus I yaitu :

Hasil

tes

pada

pratindakan

mencapai target ketuntasan, yaitu dengan

menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar

nilai rata-rata kelas 80. Peningkatan nilai

67,60 dalam kategori cukup. Pada siklus I

rata-rata ini membuktikan keberhasilan

nilai rata-rata kelas meningkat menjadi

pembelajaran

77,74 dalam kategori baik. Dengan

dengan menggunakan metode berpidato.

demikian, adanya peningkatan sebesar

Perubahan perilaku siswa kelas XI SMK

17,07% dari prasiklus. Pada siklus II,

Al

nilai rata-rata yang dicapai sebesar 83,02

Pembelajaran

dan termasuk dalam kategori baik, sudah

peningkatan ke arah positif setelah

mencapai KKM yang ditentukan. Terjadi

dilaksanakan pembelajaran keterampilan

peningkatan dari pratindakan yaitu 67,60,

beretorika dengan menggunakan metode

siklus I 77,74, dan siklus II 83,02. Hasil

berpidato. Hal tersebut dapat diketahui

yang dicapai pada siklus II tersebut sudah

dari hasil nontes yang meliputi hasil
382

keterampilan

Washliyah

4

beretorika

Medan

2015-2016

Tahun

mengalami

observasi, wawancara, serta dokumentasi
foto pada siklus I dan siklus II.
Perubahan tersebut seperti siswa semula
kurang siap, bersemangat, senang, dan
kurang aktif.
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MATERI AJAR ESP-(SPEAKING) IN NURSING BERDASAR NEED
ANALYSIS BAGI MAHASISWA KEPERAWATAN
Corry Ester Margaret Siagian
Universitas Darma Agung
coysmart@yahoo.co.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pokok materi ajar yang sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa keperawatan. Pencarian kebutuhan mahasiswa akan materi ajar
yang sesuai dilakukan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Darma Agung dengan
mahasiswa Semester II dan Semester IV sebagai subyek penelitiannya. Untuk mengetahui
kebutuhan bahasa Inggris seperti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa ketika bekerja
sebagai perawat di rumah sakit terutama rumah sakit yang menggunakan bahasa Inggris,
maka penelitian akan kebutuhan bahasa Inggris bagi perawat dilakukan di Rumah Sakit
Siloam, Medan. Kebutuhan akan kemampuan bahasa Inggris yang seharusnya dimiliki
oleh perawat juga ditemukan melalui kebutuhan dokter akan kemampuan bahasa Inggris
perawat. Instrumen pengumpulan data menggunakan teknik dokumen, kuisioner, dan
wawancara. Data yang diperoleh dianalisa berdasarkan teknik analisa Miles and
Huberman (1994) dengan mengikuti prosedur data, data reduction, data display, dan
conclusion/verivication. Pokok-pokok materi pembelajaran Speaking bagi mahasaiswa
keperawatan adalah: greetings,admission,telephone calls, medical procedure and
treatment, nursing report, describing direction, nursing seminar, dan job application and
interview.
Kata Kunci: ESP

materi ajar

need analysis

speaking

1. Pendahuluan

Kanada, dan Selandia Baru. (Kompas,

1.1. Latar Belakang

2009).

Kesempatan untuk bekerja di luar

Selain bekerja di luar negeri sebagai

negeri telah merambah ke dunia medis,

tenaga

salah satunya adalah

dibutuhkan untuk mendampingi pasien

kebutuhan akan

profesional,

Indonesia

memerlukan 1000 perawat asal Indonesia

pengobatannya di luar negri dikarenakan

(Pikiran Rakyat, 2009). Amerika (1 juta

pada

perawat), Kanada (hampir 1 juta orang),

menengah ke atas memilih berobat ke

dan Inggris (3.000 perawat). Perawat-

luar negeri. Ketua Kongres Dokter Bedah

perawat dari luar negri juga dibutuhkan

Paul Tahalele saat ditemui di Nusa Dua

oleh

Bali,

Saudi,

Jordania,

Suriah,

Kuwait, Jepang, Korea selatan, Australia,

umumnya

seperti

ingin

juga

tenaga perawat. Rumah sakit di Jepang

Arab

yang

perawat

melanjutkan

masyarakat

yang diberitakan

kelas

oleh

Metronews tanggal 21 Oktober 2014
menjelaskan, data terakhir tahun 2013
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menunjukkan, ada sekitar 600 ribu warga

ataupun rumah sakit dengan gaji yang

Indonesia dari kelompok kelas menengah

tinggi

ke

peningkatan

atas

yang

berobat

ke

luar

negri.(Metrotvnews, 2014)

karena

lebih

menjanjikan

kesejahteraannya.

Bukan

rahasia lagi jika gaji yang ditawarkan

Saat ini sudah bertambah pula

tentu sangat jauh berbeda dengan gaji

rumah sakit- rumah sakit yang berstandar

perawat di rumah sakit biasa. Direktur

Internasional.

Sakit

Kerjasama Luar Negeri Kawasan Asia

berstandar internasional yakni RS Siloam

Pasifik dan Amerika Badan Nasional

Karawaci

Lima

Rumah

Hospital,

Serpong

Damai

Santosa

Bandung

RS

di

Eka

Bumi

Tangerang,
dan

Kerja Indonesia (BNP2TKI) Haposan

Bintaro

Saragih menyatakan bahwa sudah banyak

Premier dan RS Premier Jatinegara di

perawat Indonesia yang bekerja di luar

Jakarta,

Rumah

RS

RS

Penempatan dan Perlindungan Tenaga
1

Sakit

Cipto

negeri, yang gajinya bisa mencapai Rp

Rumah

Sakit

60 juta per bulan ( KOMPAS , 2009) dan

sakit

menurutnya, Ketua Umum Persatuan

tersebut dinobatkan sebagai rumah sakit

Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Prof

berstandar internasional karena telah

Achir Yani S Hamid, MN, D.N., Sc

mendapatkan akreditasi JCI ( Joint

menyampaikan kalau 700-an perawat

Comission

Demikian

Indonesia yang yang bekerja di Kuwait

disampaikan oleh Mentri Kesehatan,

memiliki gaji sekitar Rp 20 juta hingga

Nafsia Mboi dalam acara “Apresiasi JCI

Rp 22 juta dengan

RS Cipto Mangunkusumo pada hari

ditanggung. Pemberitaan Kompas (2009)

Kamis, 4 Juli 2013. Sementara itu masih

menyatakan pula di Jepang, gaji perawat

ada ribuan rumah sakit yang tentunya

Indonesia berkisar Rp 11 juta-Rp 17 juta

berusaha menjadi rumah sakit bertaraf

per bulan. Di Belanda gajinya 20-30 juta

internasional. Rumah sakit- rumah sakit

dan di Amerika Serikat 40-60 juta dengan

ini

Mangunkusumo
Shanglah.

Rumah

sakit-rumah

International).

tentunya

perawat

dan

untuk

biaya hidup yang

membutuhkan

tenaga

biaya hidup ditanggung sendiri oleh

dipekerjakan

sebagai

perawat (Kompas,2009). Selain gaji yang

tenaga medisnya.

menggiurkan, akomodasi memadai dan

Sebagian besar perawat pastilah

kontrak yang biasanya diperbarui setiap

tertarik dengan kesempatan bekerja di

tahun membuat bekerja di luar negri

luar negeri, pergi ke luar negri melalui

adalah hal yang banyak dituju para

pendampingan pasien ataupun bekerja di

alumni Sekolah Keperawatan. Senada

rumah sakit yang berstandar internasional

dengan hal ini bekerja mendampingi
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pasien dan bekerja di rumah sakit yang

negara lain yang bahasa Ingrisnya lebih

bonafid juga menjanjikan kesejahteraan

baik menjadi lebih banyak direkrut.

yang jauh lebih besar dari pendapat yang

Menghasilkan

lulusan

yang

diterima perawat ketika bekerja di rumah

profesional di bidangnya dan mampu

sakit biasa.

berbahasa Inggris seharusnya menjadi

Jumlah

perawat

pun

terus

tanggung

jawab

institusi

yang

bertambah tiap tahun seiring dengan

menyelenggarakan

semakin meningkatnya animo masyarakat

keperawatan. Hal ini sesungguhnya telah

terhadap

Dengan

diupayakan

oleh

demikian Pendidikan keperawatan terus

Universitas

Darma

memperlihatkan peningkatan dalam hal

mewajibkan mahasiswanya mengambil

jumlah mahasiswa dan juga pertambahan

kursus speaking ( berbicara) bahasa

jumlah

keperawatan.

Inggris English for Nurse. Namun pada

lapangan

kenyataannya meskipun telah mengikuti

memperlihatkan bahwa jumlah alumni

mata kuliah bahasa Inggris selama 2

yang

dengan

(dua) semester dan mengikuti kursus

kualitas maupun keahlian yang memadai

sepanjang perkuliahan, mahasiswa tetap

sehingga peluang yang sangat besar itu

kurang mampu berbahasa Inggris dengan

tidak dapat diraih secara maksimal. Salah

baik.

profesi

Program

Namun

perawat.

Studi

kenyataan

banyak

satu

tidak

di

disertai

hambatannya

adalah

tidak

Ada

pendidikan

pihak

banyak

institusi

Agung

yang

faktor

mampunya alumni dalam memenuhi

mempengaruhi

persyaratan kemampuan bahasa Inggris

mahasiswa

yang baik. Bekerja di luar negeri dimana

Inggris,

bahasa

bahasa

memiliki peran penting. Selain dari itu,

mensyaratkan

materi ajar yang digunakan oleh dosen

kemampuan

juga mengambil peran yang tidak kalah

bahasa Inggris yang baik disamping harus

pentingnya, pokok-pokok materi yang

juga

materi

tidak sesuai kebutuhan mengakibatkan

keperawatan. Beberapa negara seperti

pembelajaran berbicara dalam bahasa

Kanada,

Inggris bagi calon-calon perawat juga

Inggris

pengantarnya
perawat

tentu

harus memiliki

menguasai

Jepang,

adalah

teori

Australia,
dan

dan

Timur

Belanda

Tengah,

menginginkan

ketidak

yang

dalam

motivasi

berbicara
mahasiswa

mahiran
bahasa
tentu

tidak mencapai hasil yang diharapkan.

tenaga perawat tapi sayang sebagian

Dengan adanya kesenjangan ini

besar kemampuan bahasa Inggris alumni

peneliti

kita minim sehingga tenaga perawat dari
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melakukan

penelitian

untuk

menghasilakan materi ajar berdasarkan

(1) Tahap explorasi yang mencakup

analisis kebutuhan mahasiswa.

melakukan analisis kebutuhan terhadap

Bertitik tolak dari uraian latar

materi ajar;

belakang di atas, maka penelitian ini

(2)

Tahap

bertujuan untuk menjawab permasalahan

model yang meliputi mendisain model

penelitian yakni menemukan pokok-

(3) tahap validasi yang memuat validasi

pokok materi ajar berbicara bahasa

ahli.

Inggris apa saja yang dibutuhkan oleh

2.2.1 Tahap Eksplorasi

mahasiswa keperawatan dalam berbicara

pengembangan

prototype

Tujuan tahap eksplorasi ini adalah

bahasa Inggris.

untuk melakukan analisis kebutuhan

2. Metode

materi

2.1 Desain Penelitian

keperawatan. Dengan kata lain, apakah

ajar

untuk

mahasiswa

Jenis penelitian yang digunakan

protipe model yang akan dikembangkan

adalah penelitian dan pengembangan

benar-benar dibutuhkan. Pada tahapan ini

(research and development) yang dapat

peneliti mengamati:

didefinisi sebagai “a process used to

(1) apakah para mahasiswa membutuhkan

develop

and

validate

materi pembelajaran bahasa Inggris yang

products

atau

suatu

educational
proses

untuk

akan dikembangkan?

mengembangkan dan menvalidasi produk

(2) apakah sudah ada materi sebelumnya,

pendidikan”. Menurut Gall & Borg

dan

(1983:772) Penelitian dan Pengembangan

(3) selanjutnya peneliti akan menganalisis

merupakan salah satu disain penelitian

materi apa yang sungguh dibutuhkan.

yang bertujuan untuk mengembangkan

Tahap

eksplorasi

dilaksanakan

dan memvalidasi produk pendidikan.

secara natural tanpa ada intervensi dari

Prototipe model yang dikembangkan

peneliti.

adalah materi ajar bahasa Inggris untuk

instrumen kunci yang mengeksplorasi

mahasiswa

ini

kebutuhan dan kondisi saat sekarang.

diharapkan dapat meningkatkan kualitas

Penelitian pada tahap eksplorasi ini

pembelajaran

menggunakan pendekatan kualitatif.

keperawatan.

bahasa

Model

Inggris

calon

Peneliti

bertindak

sebagai

perawat.

2.2.2 Tahap Pengembangan Prototipe

2.2 Prosedur Penelitian

Model

Langkah pengembangan materi

Tujuan tahapan pengembangan

ajar memiliki tiga tahapan sebagaimana

model adalah untuk mendesain draf

dikutip dari Sukmadinata (2008), yaitu

model pengembangan materi ajar bahasa
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Inggris untuk mahasiswa keperawatan.

(level of difficulty), serta bentuk dan tata

Pendesainan draf model tersebut meliputi

letak (layout).

(1) pembuatan bagian awal (cover, kata

Teknik

pengantar, dan daftar isi); bagian utama

digunakan dalam penelitian ini adalah:

(menentukan kompetensi pembelajaran

(1) studi dokumen dan (2) angket

yang dituangkan dalam bentuk unit-unit);

2.3 Subjek Penelitian

(3) bagian akhir (daftar referensi, kunci

2.3.1 Mahasiswa

jawaban,

biodata

pengarang

dan

pengumpulan

Tahap

kontributor pembuatan buku).

data

eksplorasi

yang

untuk

mengetahui kebutuhan mahasiswa akan

Draf model mencakup :

materi ajar bahasa Inggris pada penelitian

(1) Bagian Awal: cover, daftar isi, kata

ini,

pengantar, dan pendahuluan;

mahasiswa keperawatan semester II dan

(2)Bagian

IV di Universitas Darma Agung, Medan

inti

berupa

materi-materi

subjek

utama yang akan diberikan kepada

2.3.2 Perawat

mahasiswa keperawatan yang dituangkan

Subyek

penelitiannya

adalah

penelitiannya

10

dalam bentuk unit-unit;

(sepuluh) perawat di Rumah Sakit Siloam

(3) Bagian Akhir: mencakup daftar

Dhirga Surya, Medan. Kriteria responden

pustaka, kunci jawaban, panduan untuk

adalah minimal bekerja selama 2(dua)

dosen, dan profil penulis dan kontributor

tahun, dengan pertimbangan informasi

bahan ajar yang sudah didisain dengan

yang didapatkan lebih jelas karena

baik.

responden telah berpengalaman sebagai

2.2.3 Tahap Validasi

perawat.Responden

juga

merupakan

perawat-perawat

yang

memiliki

Teknik
digunakan

validasi

peneliti

yang

adalah

akan
dengan

kemampuan bahasa Inggris yang cukup

meminta pakar yang memahami ESP dan

baik.

materi ajar untuk melakukan kajian

2.3.3. Dokter

apakah buku ajar yang sudah dirancang
cocok

untuk

pembelajar
keperawatan.
kecocokan

diaplikasikan

bahasa

buku

untuk

merupakan dokter yang juga memiliki

untuk

latar belakang bahasa Inggris yang

mencakup

memuaskan. Dokter tersebut merupakan

mahasiswa

lulusan dari universitas di luar negri

Inggris

Validitas
untuk

Dokter yang menjadi responden

keperawatan (aim and approach), isi

(Filipina)

dan

akan

melanjutkan

buku (content), tingkat kesulitan buku

sekolahnya

di

Amerika.

Dokter ini
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memiliki latar belakang Sastra Inggris

3.1.1.2

selain dari latar belakang medis.

Berbicara Dalam Bahasa Inggris

3. Hasil dan Pembahasan

Inggris masih belum tercapai hal ini

mahasiswa didapatilah bahwa:

disebabkan karena materi pembelajaran

3.1 Hasil

bahasa Inggris untuk perawat masih

3.1.1 Mahasiswa

bersifat General English. Pada umumnya

3.1.1.1 Kondisi Mahasiswa

dosen menerangkan tata bahasa lalu

Berdasarkan data yang diperoleh, pada

memberikan contoh-contoh pengerjaan

umumnya pandangan mahasiswa akan

soal yang sesuai dengan tata bahasa yang

pembelajaran bahasa Inggris masih tinggi
ini

didapati

melalui

mahasiswa

yang

menyukai

pelajaran

pada

diajarkan kepada mahasiswa. Bagian

kondisi

berbicara dalam bahasa Inggris tidak

umumnya

bahasa

selalu dilakukan dalam pembelajaran

Inggris

bahasa Inggris di kelas tiap minggunya.

(70%), menganggap bahasa Inggris itu

Mahasiswa

penting (90%). Secara lebih spesifik

Speaking

berbicara dalam bahasa Inggris(90%).
dalam

pembelajaran

(50%)

juga

mengatakan

bahwa cara yang digunakan dalam belajar

mahasiswa juga sangat menyukai belajar

Namun,

Pembelajaran

Pembelajaran berbicara dalam bahasa

Berdasarkan kuisioner yang diisi oleh

hal

Kondisi

kurang

menarik

begitupun

dengan cara mengajar dosen untuk

bahasa

pembelajaran speaking dinilai kurang

Inggris mahasiswa masih sulit berbicara

baik oleh mahasiswa (60%), tambahan

dalalam bahasa Inggris (75%),meskipun

lagi

80% dari mahasiswa merasa biasa saja

pendapat

mahasiswa

yang

mengatakan latihan yang diberikan dosen

(tidak takut tapi juga tidak berani) dan

sulit untuk dikerjakan.

65% biasa saja (tidak malu juga tidak
percaya diri) ketika harus berbicara

3.1.1.3 Pokok Pokok Materi (Topik)

dalam

Pembelajaran

bahasa

Inggris.

Kesulitan

Dalam

Bahasa Inggris

mahasiswa berbicara bahasa Inggris ini

Berdasarkan kuisioner didapati

disebabkan karena keterbatasan kosakata
yang mereka

Berbicara

bahwa

miliki, penguasaan tata

mahasiswa

ingin

mengetahui

bahasa yang masih minim, kesalahan atau

topik-topik Greetings (100%), Telephone

ketidaktahuan

Calls

pelafalan

kata

(100%),

Asking

(pronunciation), serta kelemahan dalam

Information

menghubungkan

Direction(100%),

kalimat

yang

satu

Conversation

dengan kalimat yang lain
389

and

(100%),,

Describing

Reporting

between

Giving

(100%),

Nurse

and

Patient(100%),

Conversation

between

sesuatu/kegiatan,misalnya

Nurse and Doctor (100%), Conversation

awal

between or among nurses(100%), Giving

Percakapan

Advice(50%), Nursing Seminar (75%),

80%

Medical Procedure (75-100%),

percakapan

3.1.2 Perawat

umumnya

Pokok

Pokok

perawat

perawat

mengatakan

dengan
tentang

dokter

pada

informasi/kondisi

pasien.

Materi

Percakapan perawat dengan tamu/

Keperawatan Yang Sesuai
Berdasarkan

antara

dengan dokter

Job Application and Interview (100%),

3.1.2.1

pemeriksaan

kuisioner

dan

keluarga pasien 80% mengatakan tentang

wawancara dengan perawat pokok pokok

menjelaskan kondisi ataupun informasi

materi

Inggris

Kosakata

dengan

mahasiswa keperawatan adalah: Istilah

(topik)

keperawatan

bahasa

yang

sesuai

yang

diketahui

pekerjaan mereka sebagai perawat di

istilah

rumah sakit adalah : Greeting/salam

pengobatan/resep, bagian-bagian tubuh

(80%), berbicara di telepon (70%),

manusia,labeling/nama-nama

Deskripsi seseorang / kondisi (80%),

spesialisasi dokter, idiomatic expression,

Arranging

Appointment

istilah-istilah dalam keperawatan/medis,

(60%),Conversation between Nurse and

Instrument (peralatan medis), makanan

Patient(80%),

dan

Conversation

between

/

wajib

singkatan

minuman,

dalam

ruangan,

nama-nama

Nurse and Doctor (70%), Conversation

penyakitterkait pasien, arah/tempat pasien

between or among nurses (70%),medical

dirawat /menjalani terapi.

procedure

3.1.2.2 Kosakata Bahasa Inggris Yang

and

Application

report

(70%),Job

and

Interview

(80%),Describing

Wajib Diketahui Perawat

Direction(80%),

Bagian-bagian tubuh manusia,spesialisasi

Nursing Seminar (10%),Giving Reason

dokter,

or Advice (40%)

keperawatan/medis,instrument (Peralatan

Percakapan

perawat

dengan

istilah-istilah

dalam

Medis),nama-nama penyakit

pasien adalah mengenai data diri pasien,

3.1.3

misalnya pendaftaran pasien, tentang

3.1.3.1 Pokok Pokok Materi (Topik)

keluhan/gejala

Keperawatan Yang Sesuai

yang

diderita

pasien,

Dokter

penjelasan terapi/ pengobatan pasien,

Berdasarkan

kondisi terkini pasien, kondisi pasien

wawancara dengan dokter pokok-pokok

dimasa lalu, meminta pasien melakukan

materi ataupun topik-topik yang harus
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data

kuisioner

dan

dikuasai

perawat

adalah

:

hospital language, dan aspek budaya dari

Greetings/salam, berbicara di telepon

perawatan pasien. Adapun topik materi

,deskripsi

atau

yang dipelajari peserta didiknya adalah

janji,percakapan

Body Systems.Patient Care,Weights and

seseorang

kondisi,mengatur
dengan

pasien,percakapan

dengan

Measures,Glossarry of Terms, Basic Life

sesama

Support (BLS) Lesson Plan, Medical

and

Transcription and Templates, Nursing

dan

Diagnosis,HIPAA,Patient

Rights,

and

wawancara,menjelaskan arah,

DPAHC,REccommended

Books

and

3.1.3.2 Kosakata Bahasa Inggris Yang

Websites, dan Reader Questionnaire.

Wajib Diketahui Perawat

Pendekatan

3.2 Pembahasan

penelitian ini karena general Emglish

Yousef Bani Ahmad dalam penelitiannya

dianggap terlalu luas dan tidak terapilkasi

menemukan topik topik pembelajaran

dengan kenyataan di lapangan seperti

bahasa Inggris untuk mereka yang ingin

ESP

dokter,percakapan
perawat,medical

procedure

treatment,melamar

kerja

menjadi perawat yakni: greetings for

ESP

dilakukan

dalam

Josiane Gass dalam penelitiannya

nurse, giving direction in hospital,parts of

menemukan

keahlian

the body and health problem,health

dibutuhkan

oleh

problem

mendengar dan berbicara. Adapun topik

diagnose,making

yang

paling

perawat

observation,general assesment, checking

pembelajaran

vital sign. Adapun masalah yang dihadapi

adalah question

sehingga mereka tidak dapat berbahasa

collect patients’ information, signs and

Inggris adalah pronunciation, vocabulary,

symptoms,

grammar, dan kepercayaan diri ketika

medications,

berbicara.

Hal

mengajarkan

ini

kosakata,

perawat-perawat

formation

used

explanations
drug

to

about

interactions,

dijawab

dengan

procedures, making appointment, using

didik

dengan

expressions

mahasiswa

dengan

communicate on the phone. Disamping

peserta

memperkenalkan

untuk

adalah

useful

expression

dalam

itu

keperawatan, vocabulary for nurse dan

of

mereka

time,

juga

accents

and

membutuhkan

pembelajaran tentang tata bahasa.

english in hospital.

Peneliti menemukan ada beberapa

Peneliti lain, Laura Medlin yang

topik

yang

saa

dengan

penemuan-

mendisain materi bagi perawat dan

penemuan yang didapatkan oleh peneliti-

instruktur

ini

peneliti tersebut seperti : greetings, parts

memperhatikan 3 aspek yakni ESP,

of body,giving direction, prosedure dalam

bahasa.

Penelitian
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PEMANFAATAN ABU SAMPAH DALAM
PEMBUATAN EKOSEMEN
Shinta Marito Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: shintasiregar.fis01@gmail.com
Abstrak
Semen portland umumnya diproduksi dari bahan alam, batu kapur sebagai sumber CaO; lempung
sumber: SiO2, dan Al2O3. Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan ekosemen dengan
menggunakan beberapa variasi komposisi abu sampah sebagai subsitusi sebagian batu kapur.
Sampah rumah tangga yang digunakan sudah terpisah dari logam misalnya: kertas, rumput,
dedaunan, kayu, dan lain-lain, yang dibakar pada suhu sekitar 700 oC. Abu dari hasil kalsinasi
diayak dengan ukuran 5 mm. Bahan baku pembuatan ekosemen jenis portland: batu kapur, tanah
liat, MgCO3 teknis, Fe2O3 teknis, gypsum, dan abu sampah rumah tangga. Prosedur preparasi
serbuk: semua bahan baku dicampur dengan air (1 : 1), digiling dan diaduk dengan menggunakan
ball mill selama 24 jam. Kemudian serbuk tersebut dikalsinasi pada suhu: 1200, 1250, 1300, dan
1350oC (pada suhu tersebut masing-masing ditahan selama 2 jam). Adapun besaran fisis yang
diamati dalam bentuk ekosemen, antara lain: densitas serbuk, diameter partikel dan waktu
pengikat atau air setting. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosemen telah berhasil dibuat
dengan menggunakan bahan baku: abu sampah, batu kapur, tanah liat, MgCO3 teknis, Fe2O3
teknis, dan gypsum. Substitusi batu kapur dengan variasi komposisi abu sampah dan suhu kalsinasi
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik ekosemen dan beton ekosemen.
Komposisi optimal dengan kode sampel D atau 30% abu sampah dan suhu kalsinasi 1300 oC dapat
mensubtitusi sebagian dari batu kapur dalam pembuatan ekosemen. Komposisi tersebut juga
menghasilkan fasa-fasa dominan: C3S, C2S, C3A dan C4AF, mirip dengan fasa-fasa pada semen
portland. Pada kondisi tersebut, menghasilkan karakeristik ekosemen dengan nilai: densitas
terbesar = 3,15 g/cm3, distribusi ukuran diameter partikel berkisar antara 1,19 – 17,01 m,
dengan diameter rata-rata = 6,09 m. Nilai initial dan final setting time, masing-masing sebesar 2
jam 17 menit dan 2 jam 57 menit. Untuk melengkapi penelitian ini perlu dikaji studi kelayakannya,
agar dapat diterapkan dalam skala industri kecil dan menengah. Adanya usaha penggantian
sebagian batu kapur (CaCO3) dengan abu sampah tentunya dapat memberikan kontribusi
pengurangan emisi CO2.
Kata kunci: Ekosemen, Abu Sampah, Karakterisasi

1. Pendahuluan

pencakar langit, apartemen, pabrik, dan

1.1. Latar Belakang

perumahan. Dalam bidang perekayasaan

Perkembangan

teknologi

material, terus diupayakan penelitian dan

infrastruktur memegang peranan penting

inovasinya, termasuk bahan bangunan

dalam

demi

terutama komponen struktur. Salah satu

kenyamanan hidup manusia. Banyak

material komponen struktur yang paling

penelitian

telah

tentang

populer adalah semen (portland cement)

teknologi

beton

memenuhi

yang saat ini merupakan kebutuhan yang

konsep

pembangunan

dilakukan
untuk

kebutuhan dalam dunia properti: gedung

paling besar dibidang konstruksi.
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Semen

portland

selama

ini

batu kapur antara lain: abu terbang batu

diproduksi dengan bahan baku dari alam,

bara (fly ash), abu hasil kalsinasi

seperti: batu kapur merupakan sumber

sampah, dan lain-lain. Oleh karena

CaO, lempung merupakan sumber SiO2,

kedua macam bahan baku alternatif

dan Al2O3 (Anonym, 2006). Bahan batu

tersebut termasuk murah, berupa limbah

kapur merupakan komposisi terbesar

dan selama ini belum termanfaatkan

dalam pembuatan semen, yaitu sekitar:

secara optimal.

75 – 80 % berat, sisanya adalah

Ekosemen adalah salah suatu

lempung, alumina, dan besi oksida

jenis produk semen yang hampir sama

(Anonym, 2006). Bahan baku semen

dengan semen portland dan oleh karena

tersebut

bahan bakunya menggunakan bahan

digiling

menghasilkan

dan

kalsium

dibakar

silikat,

dan

berbasis limbah maka disebut sebagai

kalsium aluminat yang bersifat hidrolis

ekosemen.

dan

dicampur

Dengan

mensubstitusi

bahan

gips.

Proses

sebagian atau keseluruhan batu kapur

tungku

(kiln) dapat

dengan abu sampah tentunya akan

mencapai suhu sekitar 1300 – 1350 oC

mampu untuk mengurang eksplorasi

(Mulyono, T., 2005).

bahan alam dan sekaligus mengurangi

kalsinasi

lama

pada

Kebutuhan akan semen semakin

emisi gas CO2 dari produk samping

semakin

industri

tersebut

banyak,

tidak

karena

semen

yang

tidak

ramah

dari

terhadap lingkungan (Khaerudini, 2007;

perkembangan dunia konstruksi dan

Hemmings et.al, 2004). Proses kalsinasi

pembangunan di suatu negara dan

batu kapur pada industri semen dapat

seiring

penduduk.

menghasilkan emisi gas buang CO2,

Apabila kebutuhan akan semen setiap

tetapi bila jumlah batu kapur bisa diganti

tahunnya meningkat, tentunya kebutuhan

atau dikurangi jumlahnya maka emisi

bahan baku dari alam juga meningkat.

gas buang juga akan menurun (Intercem,

Dengan demikian akibatnya suatu saat

2003).

dengan

terlepas

hal

populasi

deposit bahan alam cenderung menurun
dan habis. Oleh karena
dipikirkan

dan

dikaji

Penelitian pembuatan ekosemen

itu perlu

bahan

(Romano, J.S., et.all., 2006) masih

baku

jarang

sekali,

Ia

telah

membuat

alternatif, agar produksi semen dimasa

ekosemen dengan mensubstitusi sampai

mendatang masih tetap ada.

40 % batu kapur dengan limbah berupa

Kemungkinan-kemungkinan

abu

bahan alternatif lain sebagai pengganti

sekam

padi.

Hasilnya

adalah

ekosemen yang memiliki karakteristik
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yang menyerupai semen portland yang

5. Besi Oksida (Fe2O3)

ada dipasaran (Romano, J.S., et.all.,

6. Gipsum (CaSO4.2H2O)

2006).

Alat

Pada

penelitian

ini

akan

dilakukan pembuatan ekosemen jenis

1.

Timbangan

portland dengan menggunakan bahan

2.

Alat-alat gelas

baku abu sampah. Dari hasil penelitian

3.

Alat Pengaduk Mekanik

akan dilihat sejauh mana pengaruh

4.

Tungku Listrik Thermolyn

variasi komposisi abu sampah terhadap

5.

Anderson Pipet Particle Size

karakteristik ekosemen seperti: waktu

6.

Cetakan beton ( Mould Steel)

pengikat atau air setting, nilai hidrolisis

7.

Timer (Stop Watch)

dan densitas.

8.

Crucible Refractory

2. Tujuan

9.

X-Ray Diffractometer (XRD)

1. Menguasai teknologi pembuatan

10. X-Ray Flourocent (XRF)

ekosemen dan karakterisasinya.
2. Memanfaatkan

limbah

11. Lemari Pengerin

abu

Variabel

sampah sebagai bahan substitusi
sebagian

batu

kapur

1. Variasi komposisi campuran bahan

untuk

baku, dengan perbandingan antara

pembuatan ekosemen.
3. Mengetahui

pengaruh

abu sampah dan CaCO3 masingvariasi

masing dibuat: 0:70, 10:60, 20:50,

komposisi abu sampah dan suhu

30:40, dan 40:30 (dalam % berat),

kalsinasi terhadap karakteristik

dimana komponen lainnya dibuat

dari ekosemen seperti: waktu

tetap.

pengikat atau air setting, nilai

2. Variasi temperatur kalsinasi, yaitu:

hidrolisis dan densitas.

1200,

4. Mampu mengurangi efek rumah

1250,

1300,

dan

1350oC

(masing-masing ditahan pada suhu

kaca yang disebabkan oleh batu

tersebut selama 2 jam).

kapur dan timbunan sampah.

Prosedur Pembuatan Ekosemen
Langkah pelaksanaan pembuatan

3. Metode
Bahan Baku

ekosemen yang sesuai dengan jenis

1. Abu hasil kalsinasi sampah rumah

semen portland adalah sebagai berikut:

tangga

1. Persiapkan terlebih dahulu abu dari

2. Kapur (CaCO3)

hasil kalsinasi sampah rumah tangga

3. Lempung (Clay)

dengan suhu kalsinasi sekitar 700oC.

4. Magnesium karbonat (MgCO3)

Jenis sampah yang dibakar adalah
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sampah kering, misalnya: kertas,

7. Selanjutnya

diayak

hingga

lolos

rumput, dedaunan, kayu, dan lain-

ayakan 400 mesh dan diperoleh

lain.

bubuk halus sebagai ekosemen.

2. Kemudian abu diayak dengan ayakan

8. Pengujian ekosemen dalam bentuk

ukuran 5 mm.

serbuk, meliputi: pengukuran densitas

3. Bahan Baku: CaCO3, Abu sampah,
Lempung,

MgCO3,

dan

serbuk, analisa kehalusan butiran

Fe2O3

semen, dan air setting. Sedangkan

ditimbang sesuai dengan komposisi,

pengujian air setting dilakukan untuk

seperti pada tabel 4.1. Kemudian

menentukan waktu yang dibutuhkan

dicampur dengan air, perbandingan

adonan pasta panel beton untuk

total berat serbuk:berat air = 1:1. Air

terjadi

dan serbuk bahan baku dimasukkan

sebagai initial air setting, dan waktu

ke dalam ball mill dan digiling sambil

yang diperlukan untuk pengerasan

dicampur selama 24 jam, supaya

akhir disebut final air setting.

percampurannya

betul-betul

awal

disebut

4. Hasil dan Pembahasan

homogen.

Analisa Komposisi Kimia dari Abu

4. Setelah digiling dengan ball mill,
kemudian

pengerasan

dikeringkan

di

Sampah

dalam

Abu

yang

dihasilkan

lemari pengering pada suhu 100oC,

pembakaran

sampai diperoleh campuran serbuk

diayak hingga lolos ayakan 5 mm, dan

yang betul-betul kering.

dianalisa komposisi kimianya dengan

sampah

rumah

dari
tangga,

5. Campuran serbuk yang telah kering,

menggunakan X-Ray Flourocent (XRF),

selanjutnya dibakar atau dikalsinasi

seperti diperlihatkan pada table 4.1. Dari

dengan menggunakan tungku listrik

table

pada suhu: 1200, 1250, 1300, dan

komposisi dari abu sampah dominan

1350oC yang masing-masing ditahan

mengandung: CaO, SiO2, Al2O3 , Cl dan

selama 2 jam.

Fe2O3,

6. Hasil sampel yang telah dikalsinasi
disebut

sebagai

klinker

yang

keras.

Untuk

menggumpal

dan

dijadikan

ekosemen

ditambahkan

bubuk

digiling

menggunakan

dan

ball

mill

menunjukkan

sedangkan

senyawa

bahwa

lainnya

relatif kecil (< 5% berat). Senyawasenyawa

tersebut

pembentukan

harus

gipsum

4.1,

diperlukan

semen

dalam

konvensional,

karena abu sampah dapat berfungsi
sebagai perekat dan pengganti semen.

(proses kering) selama 24 jam.
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pada suhu 1350oC, sampel B pada suhu
1350oC, sampel C pada suhu 1300oC,
sampel D pada suhu 1300oC dan sampel
E pada suhu 1250oC. Hasil pengukuran
densitas serbuk ekosemen pada beberapa
komposisi abu sampah diperlihatkan
pada gambar 4.1.

Densitas (g/cm 3)

3.2

Ternyata dari hasil pengamatan

Sample
Sample D, o
1300 C
C,
Sample B,
o
1300
C
1350oC
Sample
Sample
E,
A,
1250oC
1350oC

3.1

3.0

2.9
0

komposisi

kimia

pembakaran

dari

sampah

abu

rumah

10

hasil
tangga

20
30
Abu sampah (% berat)

40

Gambar 4.1. Hubungan antara densitas

terhadap abu sampah (% berat)

mendekati karakteristik abu insenerasi

Dari

(teoritis) dan memenuhi syarat atau

hasil

layak untuk digunakan sebagai bahan

menunjukkan

subsitusi

dengan

serbuk ekosemen berkisar antara 2,98 –

pemanfaatan abu sampah pada proses

3,15 g/cm3. Nilai densitas tertinggi

produksi ekosemen, maka penggunaan

diperoleh pada komposisi 30% abu

kapur

dapat

sampah dan suhu pembakaran 1300oC,

mengurangi beban lingkungan atas emisi

yaitu sebesar 3,15 g/cm3. Artinya jumlah

gas CO2 pada industri semen.

abu sampah maksimum yang dapat

4.1 Pengukuran Densitas Serbuk Abu

digunakan adalah 30%, pada suhu

Sampah

pembakaran 1300oC yang disarankan

semen.

dapat

Artinya

dikurangi

dan

sebagai

Picnometer adalah alat untuk

bahwa

pengukuran

material

nilai

densitas

ekosemen.

Pada

mengukur densitas serbuk. Berdasarkan

komposisi diatasnya (40% berat abu

hasil pengamatan dengan XRD, maka

sampah) tidak menghasilkan ekosemen,

nilai densitas serbuk ekosemen yang

karena struktur yang dihasilkan tidak

diukur adalah yang terbaik dari masing-

sama dengan semen portland. Nilai

masing komposisi dan suhu pembakaran

densitas semen portland adalah sekitar

tertentu saja. Untuk sampel A dipilih

2,97
(http://www.holcim.com/id/2008),
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g/cm3

densitas produk ecocement adalah 3,16
g/cm3. (Taiheiyo Cement Corp., 2004),
dan densitas dari normal
cement

(NPC)

adalah

portland
g/cm3

3,17

(Hanehara, 2005).
4.2 Diameter Partikel Ekosemen dari
Serbuk Abu Sampah
Diameter

partikel

ekosemen

diukur dengan menggunakan metoda
Distribusi

Anderson Pipet yang memenuhi hukum
Stock’s.

Distribusi

partikel

dari

ukuran

ukuran

diameter

partikel dari ekosemen, dengan 10% abu

diameter
abu

sampah yang dibakar pada suhu 1350oC,

sampah yang dibakar pada suhu 1350oC,

seperti diperlihatkan pada gambar 4.3.

seperti diperlihatkan pada gambar 4.2.

Dari gambar 4.3, terlihat bahwa dengan

ekosemen,

tanpa

jumlah

massa

partikel

>

20%,

mempunyai distribusi ukuran diameter
partikel berkisar antara 1,22 – 17,45 m,
dan diameter rata-rata adalah

sebesar

6,25 m. Pola distribusi partikel dari
ekosemen untuk sampel A dan B yang
masing-masing

dibakar

pada

suhu

1350oC relatif hampir sama.
Distribusi

Dari gambar 4.2, terlihat bahwa

ukuran

diameter

dengan jumlah massa partikel > 20%,

partikel dari ekosemen, dengan 20% abu

mempunyai distribusi ukuran diameter

sampah yang dibakar pada suhu 1300oC,

partikel berkisar antara 1,24 – 17,70 m,

seperti diperlihatkann pada gambar 4.4.

dan diameter rata-rata adalah

Dari gambar 4.4, terlihat bahwa dengan

sebesar

6,36 m.

jumlah

massa

partikel

>

20%,

mempunyai distribusi ukuran diameter
partikel berkisar antara 1,20 – 17,21 m,
dan diameter rata-rata adalah

sebesar

6,16 m. Pola distribusi partikel dari
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ekosemen untuk sampel A, B dan C

yang dibakar pada suhu 1250oC, seperti

relatif hampir sama.

diperlihatkann pada gambar 4.6 Dari
gambar 4.6, terlihat bahwa dengan
jumlah

massa

partikel

>

20%,

mempunyai distribusi ukuran diameter
partikel berkisar antara 1,22 – 2,83 m,
dan 6,57 – 17,52 m, diameter rata-rata
adalah sebesar 7,10 m. Pola distribusi
partikel dari ekosemen untuk sampel E
sangat berbeda dengan lainnya.
Distribusi

ukuran

diameter

partikel dari ekosemen, dengan 30% abu
sampah yang dibakar pada suhu 1300oC,
seperti diperlihatkann pada gambar 4.5.
Dari gambar 4.5, terlihat bahwa dengan
jumlah

massa

partikel

>20%,

mempunyai distribusi ukuran diameter
partikel berkisar antara 1,19 – 17,01 m,
dan diameter rata-rata adalah

sebesar

6,09 m. Pola distribusi partikel dari

Ukuran partikel semen menurut

ekosemen untuk sampel A, B, C dan D

(http://www.azom.com/details.asp?Articl

relatif hampir sama.

eID=4152) relatif lebih kecil dari 50 m.
Sedangkan diameter rata-rata portland
cement tipe ordinary ada dua ukuran,
yaitu: 5 dan 30 m, tetapi pada
umumnya lebih banyak produksi semen
pada

diameter

5

m

(www.holcin.com/id/2008).
4.3 Pengujian Air Setting
Pengerasan

(hardening)

dimulai dengan initial setting (saat sifat
plastis
Distribusi ukuran diameter partikel dari

mulai

berkurang)

hinggga

mencapai final setting (saat sifat plastis

ekosemen, dengan 40% abu sampah

hilang seluruhnya). Waktu initial setting
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adalah waktu yang dibutuhkan beton

Pada

masih dapat dicampur kembali dengan

membutuhkan

air dan dapat mengikat atau bereaksi

menghasilkan initial dan final setting

dengan beton sebelumnya. Sedangkan

time masing-masing sebesar 4 jam 59

waktu final setting akan dicapai, apabila

menit dan 7 jam (Lian Huizhen and Yan

beton tidak dapat dicampur kembali

Peiyu, 2008). Pada jenis semen portland

dengan air dan tidak mengikat atau

menghasilkan initial setting time sebesar

bereaksi dengan beton sebelumnya, serta

2 jam dan final setting time sebesar 4

dapat mengakibatkan kekuatan semen

jam 30 menit. Sedangkan pada rapid

berkurang. Hasil pengujian waktu initial

hardening mengasilkan initial dan final

dan final setting diperlihatkan pada tabel

setting time sebesar 9 menit dan 13

4.3. Dari tabel 4.3, terlihat bahwa

menit. Untuk normal portland cement

pengaruh penambahan abu sampah lebih

(NPC) menghasilkan initial dan final

banyak akan mempercepat setting time

setting time sebesar 2 jam 22 menit dan

yang dibutuhkan. Ternyata dari kelima

3 jam 20 menit (Hanenara, 2005).

sampel

4. Kesimpulan

yang

dibuat,

menunjukkan

pembuatan

ekosemen

air

sebanyak

yang
17,6%

bahwa sampel E tidak mempunyai daya

Ekosemen telah berhasil dibuat dengan

rekat

menggunakan bahan baku: abu sampah,

yang

baik,

karena

mudah

terdegradasi.

batu kapur, tanah liat, MgCO3 teknis,
Fe2O3 teknis, dan gypsum. Melalui

Tabel 5.3 Hasil pengujian air setting dari ekosemen
berbasis abu sampah dengan W/C = 0,5.

substitusi batu kapur dengan abu
sampah, variasi komposisi abu sampah
dan

suhu

pengaruh

pembakaran
yang

memberikan

signifikan

terhadap

karakteristik ekosemen.
Komposisi optimal abu sampah
yang dapat mensubtitusi sebagian dari
batu kapur dalam pembuatan ekosemen
adalah dengan kode sampel D atau 30%
abu sampah dan suhu pembakaran
1300oC. Pada suhu pembakaran 1300oC
dan

jumlah

abu

sebanyak

30%

menghasilkan fasa-fasa dominan: C3S,
C2S, C3A dan C3AF, mirip dengan fasa401

Supartono, FX, Beton Berkinerja
Tinggi, Warta Semen dan Beton
Indonesia, Vol 4 No. 3, 2006.

fasa pada semen portland. Pada kondisi
tersebut,

menghasilkan

ekosemen

dengan

karakeristik

nilai:

densitas

tertinggi sebesar 3,15 g/cm3, distribusi
ukuran diameter partikel berkisar antara
1,19 – 17,01 m, dengan diameter ratarata sebesar 6,09 m. Nilai initial dan
final setting time, masing-masing sebesar
2 jam 17 menit dan 2 jam 57 menit.
Untuk melengkapi penelitian ini
perlu dikaji studi kelayakannya, agar
dapat diterapkan dalam skala industri
kecil dan menengah. Adanya usaha
penggantian

sebagian

CaCO3

(batu

kapur) dengan abu sampah tentunya
dapat

memberikan

kontribusi

pengurangan emisi CO2.
Daftar Pustaka
Anonym, Ecocement, New Recycling
Resources Reborn for an
Affluent Future, 2006.
Dedy Eka Priyanto, Ekosemen:
Produksi semen dari sampah,
2008
Khaerudini, D.S., et.al, Pemanfaatan
Limbah
Industri
Material
Millingstone sebagai Matriks
Beton,
Prosiding
Seminar
Nasional
Keselamatan,
Kesehatan dan Lingkungan III,
Depok 2007
Sobolev K.G, Utilization of Industrial
By-Products and Waste in EcoCement,
International
Symposium
on
Mineral
Admixtures
in
Cement,
Istanbul, Turkey, 1997.
Sobolev K.G., High Volume Mineral
Additivefor ECO - Cement,
American Ceramic Society
Bulletin - January 2002.
402

PEMBUATAN BIOCHAR DARI KENDAGA DAN BIJI KARET
SEBAGAI BAHAN AMELIORASI ORGANIK TANAH
Sumihar Hutapea¹), Ellen Lumisar Panggabean2)
Andi Wijaya2)
1,2)

2)

Universitas Medan Area,
Sungei Putih Rubber Research Center Galang
sumihutapea@gmail.com
Abstrak

Komponen kendaga (epicarp) dan cangkang biji karet tersusun oleh selulosa yang memiliki karbon
yang cukup, seperti halnya cangkang kelapa sawit, batang kayu tanaman, serta tempurung kelapa
yang dibuat sebagai sumber arang aktif atau biochar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
formulasi dan karakteristik biochar dari kendaga dan cangkang biji karet yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan amelioran organik pada lahan hortikultura yang tercemar residu
pestisida. Metode yang digunakan melalui pengujian laboratorium. Kegiatan dalam penelitian ini
adalah pembuatan biochar dari kendaga dan cangkang biji karet serta uji karakteristiknya,
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor, yakni aktivasi biochar dengan
perendaman HCl konsentrasi K0= 0%; K1=5%; K2=10%; K3=15%; K4=20%; dan lama aktivasi
terdiri dari S1=30 menit S2=60 menit, S3=90 menit. Analisis parameter yang diamati adalah kadar
abu, kadar air, kadar zat menguap, kadar karbon terikat, daya serap terhadap benzena serta daya
serap terhadap yodium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi terbaik dari biochar
kendaga dan cangkang biji karet yang dihasilkan berdasarkan analisis karakteristiknya adalah
K2S2, yakni kombinasi perlakuan perendaman biochar dengan larutan HCl 10% dan pemanasan
60 menit pada temperatur 120 ⁰ C, hasil dari biochar ini akan diaplikasi sebagai absorben residu
pestisida pada tanaman hortikultura di Kabupataen Karo Sumatera Utara.

Kata Kunci : ameliorasi organik, biochar, cangkang biji karet, kendaga biji karet
1. Pendahuluan

merupakan pemanfaatan limbah pertanian

1.1. Latar Belakang

yang ramah lingkungan.

Komponen kendaga (epicarp) dan

Untuk mendapatkan biochar yang

cangkang biji karet tersusun oleh selulosa

berasal dari kendaga dan cangkang biji

yang memiliki karbon yang cukup,

karet yang memiliki karakteristik baik,

seperti halnya batang kayu yang dapat

perlu mengetahui formulasi serta bahan

dimanfaatkan sebagai briket atau arang.

aktivasi yang tepat terhadap biochar yang

Oleh karena itu, kendaga dan cangkang

dihasilkan

biji karet juga berpotensi untuk dibuat

karakteristiknya. Biochar sebagai bahan

sebagai

ameliorasi

biochar,

sekaligus

dapat

serta

organik

mengetahui

dapat

menjerap

mendukung remediasi lingkungan yang

senyawa kimia yang berbahaya karena

diakibatkan oleh residu pestisida di lahan

pada biochar terdapat carbon aktif yang

hortikultura. Pemanfaatan kendaga dan

dapat

cangkang biji karet sebagai biochar

tersebut dan ramah lingkungan dalam
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mengikat

senyawa-senyawa

penggunannya dan dapat juga dapat

karakteristiknya

meningkatkan unsur hara pada lahan

Penelitian

pertanian

Galang

Ameliorasi biochar ke dalam

dilakukan

Sungei

Putih,

Kabupaten

Serdang.

Tahapan pembuatan biochar meliputi: a)
Persiapan

karbon

Pengarangan/Karbonasi,

mengurangi

Balai

Kecamatan

Deli

tanah dapat meningkatkan total organik
dan

di

biomassa

bahan,

b)

c)

Aktivasi

mikrobia, respirasi, dan agregasi serta

yakni

pengaruh pembekuan cahaya pada tanah,

konsentrasi K1= 0%; K2=5%; K3=10%;

sehingga dapat memperbaiki sirkulasi air

K4=15%; K5=20%;

dan udara di dalam tanah dan dapat

terdiri dari S1=30 menit S2=60 menit,

merangsang pertumbuhan akar (Weil, et

S3=90 menit, d) Karakterisasi, parameter

al.,

karakterisasi

2003).

Ardiwinata

Menurut
(2011)

Harsanti
biochar

dan
dapat

HCl

dan lama aktivasi

biochar

yang

diamati

Kadar zat menguap; 4. Kadar karbon

tanah.

terikat; 5. Daya serap terhadap yodium;
Saat

digunakan

ini,

biji

sebagai

karet

banyak

benih

untuk

6. Daya serap terhadap benzene. Uji
karakteristiknya,

pemuliaan tanaman karet itu sendiri.
Tentunya
dijadikan

tidak

semua

sebagai

biji

benih

proses

pemilihan

benih

3. Hasil dan Pembahasan

karena

yang

1. Hasil Pengujian Karakteristik Biochar
Dari Kendaga dan Cangkang Biji Karet

baik.

Hasil

Sehingga biji karet yang tidak sesuai

kendaga

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

yang

proses perendaman dengan konsentrasi

merupakan penutup biji karet saat ini

larutan

belum termanfaatkan. Maka perlu suatu

HCl

serta

lama

aktivasi

memberikan pengaruh yang berbeda

penelitian untuk memanfaatkan kendaga

terhadap nilai kadar air, kadar abu, kadar

dan biji karet sebagai sumber bahan baku

zat menguap, kadar karbon terikat, daya

untuk pembuatan biochar.

serap iodin, dan daya serap benzene.

2. Metode

Pada parameter analisis kadar air nilai

Pembuatan Biochar dari kendaga
cangkang

karakteristik

yang diproduksi dapat dilihat pada Tabel

terbuang dengan sia-sia sebagai limbah.
itu,

pengujian

biochar kendaga dan cangkang biji karet

dengan kriteria benih yang baik akan

hanya

menggunakan

Rancangan Acak Lengkap (RAL).

dapat

mengingat ada kriteria khusus untuk

dan

perendaman

adalah: 1. Kadar air; 2. Kadar debu; 3.

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan hayati

Tidak

dengan

biji

karet

serta

terendah terdapat pada perlakuan K0S2

uji

sebesar 1,92% sedangkan nilai tertinggi
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Keterangan : K0 = tanpa perendaman
HCl (kontrol); K1 =
dengan
perendaman
larutan HCl 5%; K2 =
dengan
perendaman
larutan HCl 10%; K3 =
dengan
perendaman
larutan HCl 15%; K4 =
dengan
perendaman
larutan HCl 20%; S1 =
lama aktivasi 30 menit; S2
= lama aktivasi 60 menit;
S3 = lama aktivasi 90
menit.
Hasil pengujian biochar

terdapat pada perlakuan K2S3 sebesar
26,88%. Nilai terendah pada parameter
kadar abu terdapat pada perlakuan K4S3
sebesar 1,28% sedangkan nilai tertinggi
terdapat pada perlakuan K0S2 sebesar
31,55%. Untuk kadar zat menguap nilai
terendah terdapat pada perlakuan K0S2
sebesar 36,10% sedangkan nilai tertinggi
terdapat pada perlakuan K2S3 sebesar
55,64%. Nilai terendah pada parameter
kadar

karbon

perlakuan

terikat

K2S3

terdapat

sebesar

pada

dengan masing-masing perlakuan belum

30,86%

sepenuhnya memenuhi nilai standar SNI

sedangkan nilai tertinggi terdapat pada

hal ini dikarenakan suhu pada alat

perlakuan K1S3 sebesar 59,90%. Untuk

aktivasi yang digunakan rendah yaitu

nilai daya serap iodine terendah terdapat

hanya sebesar 121 oC sehingga proses

pada

aktivasi aktivasi yang dicapai belum

perlakuan K0S1 sebesar 333,73 mg/g

maksimal. Pada prinsipnya, keberhasilan

sedangkan nilai tertinggi terdapat pada

dari biochar tergantung dari beberapa

perlakuan K2S2 sebesar 531,04 mg/g.
Nilai

daya

serap

benzene

faktor, yakni suhu, tekanan uap, dan

terendah

kondisi anaerob pada saat aktivasi.

terdapat pada perlakuan K0S2 sebesar

1.1. Kadar Air

2,24% sedangkan nilai tertinggi terdapat

Penetapan

pada perlakuan K2S2 sebesar 5,19%.

bertujuan

untuk

kadar

air

biochar

mengetahui

sifat

higroskopis arang aktif. Nilai kadar air
biochar yang dihasilkan pada penelitian
ini berkisar 1,92-26,88% (Tabel 2).
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1.2. kadar Abu
Abu

merupakan

komponen

1.3. Kadar Zat Menguap

anorganik yang tertinggal setelah bahan

Penetapan kadar zat menguap

dipanaskan pada suhu 500-600 oC dan

bertujuan untuk mengetahui kandungan

terdiri dari kalium, natrium, magnesium,
kalsium

senyawa yang belum menguap pada

dan komponen lain dalam

jumlah kecil.

Penetapan

kadar

proses karbonisasi dan aktivasi, tetapi

abu

menguap pada suhu 950 oC. Nilai kadar

bertujuan untuk menentukan kandungan
oksida

logam

yang terdapat

zat menguap biochar yang dihasilkan dari

dalam

penelitian ini berkisar 36,10 – 55,64%

biochar. Menurut Sudrajat (1985) kadar
abu

yang

tinggi

dapat

dengan rata-rata 45,82% (Tabel 4).

mengurangi

Kadar

kemampuan arang aktif untuk menyerap

diatas

biochar yang diproduksi untuk semua

terendah

3), artinya hanya beberapa perlakuan

analisis

sidik

terdapat

perendaman

yang hanya memenuhi standar SNI yaitu

berdasarkan

standard

SNI

dan

tidak

antar kombinasi perlakuan, namun angka

31,55% dengan rata-rata 9,29% (Tabel

10%.

yang

menunjukan perbedaan yang signifikan

sampel yang dihasilkan berkisar 1,28 –

sebesar

menguap

diperoleh dari hasil aktivasi biochar

gas dan larutan. Nilai kadar abu dari

maksimum

zat

tanpa

pada
HCl

kombinasi
dan

waktu

pemanasan 60 menit. Berdasarkan teori,

Namun

peningkatan konsentrasi HCl cenderung

ragam

meningkatkan pula kadar zat menguap.

perlakuan tersebut tidak menunjukkan

Hal

perbedaan yang signifikan.

ini

ditambahkan
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disebabkan
pada

HCl

arang

yang

meresap,

melapisi, melindungi bahan dari panas.
Kadar zat menguap yang tinggi akan
mengurangi kemampuan biochar dalam
menyerap gas dan larutan.

1.5. Daya Serap Iodine
Penetapan

daya

serap

arang

aktif/biochar terhadap iodine bertujuan
untuk mengetahui kemampuan biochar
dalam menyerap larutan berwarna/kotor.

1.4. Kadar Karbon Terikat

Besarnya daya serap biochar terhadap

Semakin tinggi kadar karbon
terikat

yang

dihasilkan

maka

iodine merupakan petunjuk terhadap

akan

besarnya diameter pori biochar yang

semakin baik digunakan sebagai bahan
baku

pembuatan

biochar.

dapat

Biochar

dari

hasil

penelitia

oleh molekul

yang

ukurannya tidak lebih besar dari 10 A

kendaga dan cangkang biji karet yang
diproduksi

dimasuki

dan banyaknya struktur mikropori yang

ini

terbentuk (Pari, 1996). Semua perlakuan

memiliki kandungan yang cukup tinggi

memiliki nilai daya

yaitu berkisar 30,86 – 59,90% atau nilai

serap terhadap

jodium tidak memenuhi standar SNI

rata-rata dari seluruh sampel adalah

arang aktif

52,07%. Semakin besar nilai kadar zat

berbentuk

serbuk

yaitu

minimum sebesar 750 mg/g. Namun jika

menguap dan kadar abu, maka kadar

diamati hasil analisis karakterisasi ini

karbon terikat akan semakin rendah.

menunjukkan bahwa perlakuan K2S2
menunjukkan

hasil

tertinggi,

yaitu

konsentrasi larutan HCl 5% serta lama
aktivasi 60 menit dengan nilai rataan 531,
04 mg/g (Tabel 6).
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1.7. Daya serap benzene.
4. Kesimpulan

Penetapan daya serap biochar
terhadap

benzene

bertujuan

a. Formulasi

untuk

terbaik dari biochar

mengetahui kemampuan biochar dalam

kendaga dan cangkang biji karet

menyerap gas. Daya serap biochar yang

yang

dproduksi

analisis

terhadap

benzene

pada

dihasilkan

berdasarkan

karakteristiknya

adalah

penelitian ini berkisar 2,24 – 5,19%.

kombinasi perlakuan perendaman

Semua perlakuan memiliki nilai daya

biochar dengan larutan HCl 10%

serap terhadap benzene

dan pemanasan 60 menit pada

memenuhi

yang tidak

⁰

temperatur 120

standar SNI arang aktif

Hasil dari

berbentuk serbuk yaitu minimum sebesar

biochar

25%. Namun jika diamati hasil analisis

absorben residu

karakterisasi ini menunjukkan bahwa

tanaman hortikultura yaitu cabe,

perlakuan

sawi dan kentang di Kabupataen

K2S2

menunjukkan

hasil

ini

C.

diaplikasi

sebagai

pestisida

pada

Karo Sumatera Utara.

tertinggi, yaitu . konsentrasi larutan HCl
5% serta lama aktivasi 60 menit (Tabel

b. Pada

prinsipnya,

keberhasilan

7).

faktor-faktor

dalam

pembuatan

biochar adalah suhu

aktivasi,

tekanan,

anaerob

dan

kondisi

pada alat yang digunakan. Untuk
itu, perlu adanya penelitian lanjutan
untuk pengembangan biochar yang

408

Kawabata. 2010. The Basics of
Biochar : A Natural Soil
Amendment. Colege Tropical
Agriculture
and
Human
Resources University of Hawai’i
at Manoa. Honolulu. Hawaii. J.
Soil and Crop Management Dec.
2010 SCM-30.
Lehman J. & S. Joseph. 2009. Biochar
for Environmental Management.
First published by Earthscan
in the UK and USA in 2009.
P416.
Lempang, M dan Hermin Tikupadang.
2013.
Aplikasi
biochar
tempurung
kemirisebagai
komponen media tumbuh semai
Melina.
Jurnal
Penelitian
Kehutanan Wallacea. 2(2): 121137.
Major J., 2010. Soil Improvement from
Application
of
Biochar.
International Biochar Inititive.
IBI Research Summaries are
intended to provide answers
about biochar science for the
general
public.
Soil
Improvement. 8 June 2010.
Mustafa, D. dan A.M. Noor. 2003.
Pembuatan dan Karakterisasi
Karbon Aktif dari Ban Bekas
dan
Penggunaannya
untuk
Penyerapan Ion-ion Logam
dalam Larutan. Jurnal Kimia
Andalas. Vol. 9(2). Padang.
Sudrajat, R.. D. Tresnawati. dan D.
Setiawan. 2005. Pembuatan
Biochar dari Tempurung Biji
Jarak Pagar. Jurnal Penelitian
Hasil Hutan. Vol 23 (2) hal:143159.
Weil, R.R., K.R. Islam, M.A. Stine, J.B.
Gruver, S.E., Susan-Liebeg.
2003. Estimating active carbon
for soil quality assessment: a
simplified method for laboratory
and d use. American Journal
of Alternative Agriculture.
18(1): 3-17.

sesuai dengan SNI.
Daftar Pustaka
Ardiwinata. A. N. 2010. Inovasi
Teknologi Pengendali Residu
Pestisida Berbasis Biochar.
Sinar Tani. Edisi 20-26 Oktober.
Badan Standarisasi Nasional. 1995.
Biochar Teknis. SNI 06-37301995.http://sisni.bsn.go.id/index.
php?/sni_main/sni/detail_sni/41
56. Diakese pada tanggal 08
Nopember 2013.
Balingtan.
2013.
Biochar
Multifungsi.http://www.balingta
n.deptan.go.id/index.php?option
=com_content&view=article
&id=130&ltemid=5.
Diakses
pada tanggal 12 Januari 2014.
Barly dan Krisdianto. 2012. Petunjuk
Teknis Pembuatan Arang untuk
Memanfaatkan Limbah Kayu.
Direktorat Jendral Bina Usaha
Kehutanan.
Kementerian
Kehutanan. Jakarta.
Brown, R., 2009. Biochar Production
Technology. In: Biochar for
Environmental
Management:
Science and Technology (Eds).
J. Lehmannand S. Joseph. 2009.
Biochar for Environmental
Management. USA. p 416.
Downie A., A.Crosky & P. Munroe.
Physical Properties of Biochar.
In: Biochar for Environmental
Management:
Science
and
Technology (Eds). Lehmann J.
& S. Joseph. 2009. Biochar for
Environmental
Management.
First published by Earthscan in
the UK and USA in 2009. P416
(P 13-29).
Harsanti dan A.N. Ardiwinata. 2011.
Biochar Meningkatkan Kualitas
Lingkungan. Sinar Tani. Badan
Litbang
Pertanian.
Pati.
http://www.litbang.deptan.go.id/
download/one/99/file/ArangAktif-Meningkatkan-K.pdf [08
Nopember 2013].
Hunt J. M. DuPonte. D. Sato. A.
409

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY TERHADAP
HASIL BELAJAR AKUNTANSI DAN NILAI KARAKTR PESERTA DIDIK
Rizqy Fadhlina Putri1, ) Rini Fadhillah Putri2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
(fabulous_v3il@yahoo.com), (rizqyfadhlina@gmail.com)

Abstract : The goal of learning process is not only to deliver knowledge to the students but
also to form students’ character. However, many teachers just focus on knowledge transfer
without supported with attractive learning model in order not to make students bored and
saturated. Students bored concentration om level happened in class could affect students’
understanding toward their school suject materials, especially for those which needed high
carefulness. One of material which needs high concentration in order to be understood is
Accounting, which is given to XI grade students of SMK Al-Washliyah 3 Medan. Based on
students’ test, the result was dissappointed. Moreover, thre was also interview with
Accounting teacher. From those two inputs, test and interview, it could be seen that there
were some factors which affected the test result, such as learning model, students’
character and students’ understanding. Therefore, the researcher was interested to
introduce interactive learning model which involved character value establishment. The
learning model Two Stay Two Stray is cooperative learning model which gives chance for
group to share their result and information with other groups by visiting others. In this
model, it is implicitly given to students about character value, such as ethic in visiting
others. Analysis of data in the first test for normality and homogeneity tests of data was on the
condition sig> 0.05, it is known that the data were normally distributed and homogeneous, then the
data of the study were students’s achievement and character values were analyzed using the
General Linear Models were on the condition of accepting hypothesis is sig <0.05. However, in the
observation of character values is obtained in the first experimental class is better than the second
experimental class, as well as in the learning process is more active and classroom situation is
more comfortable and conducive.

Keywords: Two Stay Two Stray Learning Model, Character Value and Test Result
1. Pendahuluan
untuk mempersiapkan masa depan anak

1.1 Latar Belakang
Proses

belajar

mengajar

yang

bangsa.

Kemampuan

tersebut

berkembang di kelas umumnya ditentukan

menguasai

oleh

sebagai

pembelajaran, metode dan teknik evaluasi,

individu-individu yang terlibat langsung di

dan mempunyai komitmen disiplin dalam

dalam proses tersebut. Prestasi belajar

pelaksanaan tugas sebagai seorang guru

siswa itu sendiri sedikit banyak tergantung

yang berkompeten. Sehubungan dengan

pada cara guru menyampaikan pelajaran

keberhasilan proses pembelajaran yang

pada anak didiknya. Seorang guru, harus

dilakukan di kelas, kegiatan pembelajaran

memiliki kemampuan dasar dan sikap

harus benar-benar memenuhi persyaratan

sebagai guru yang mendapat kepercayaan

yang telah diatur dalam kurikulum dan

peran guru dan siswa
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kurikulum,

adalah
materi

harus selaras dengan tujuan yang hendak

diberikan oleh guru di kelas sehingga pada

dicapai.

akhirnya dapat membangkitkan semangat

Akuntansi

merupakan

bidang

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil

keahlian yang menjadi pilihan utama oleh

belajar siswa. Model pembelajaran yang

banyak siswa pada umumnya, khususnya

dimaksud adalah model pembelajaran Two

bagi siswa yang duduk dalam kejuruan

Stay Two Stray.

akuntansi. Namun, pentingnya akuntansi

Model Pembelajaran Two Stay Two

tidak didukung oleh hasil belajar yang

Stray merupakan salah satu cara yang

diperoleh siswa.

dapat

Di dalam proses belajar mengajar
pada

mata

pelajaran

digunakan

untuk

memenuhi

keinginan dan harapan siswa yang dituntut

akuntansi

untuk aktif dalam proses belajar di dalam

berlangsung, kendala yang sering dihadapi

kelas,

oleh guru yaitu dengan berbagai perilaku

pembelajaran menggunakan lembar soal

seperti siswa yang malas, bosan akan

yang

pelajaran, mengantuk, membolos,

dikerjakan oleh tiap-tiap siswa dalam satu

dan

dimana

berisi

pada

kegiatan

tugas-tugas

yang

dan

ini

harus

sebagainya. Dari sekian banyak persoalan

kelompok

juga

dalam pelajaran akuntansi, guru dituntut

mempertanggungjawabkan hasil diskusi

dengan segala kemampuan agar siswa

mereka tersebut.

mengerti terhadap materi pelajaran yang

Nilai siswa yang rendah tidak

diberikan. Salah satu upaya guru untuk

hanya dikarenakan model pembelajaran

mengatasi masalah tersebut adalah dengan

yang

mengembangkan potensi guru mengenai

dikarenakan karakter siswa tersebut yang

variasi mengajar. Pembelajaran dengan

sudah

metode konvensional, menyebabkan proses

pendidikan formal maupun non formal.

belajar mengajar menjadi monoton dan

Pembentukan karakter tersebut dipengaruhi

kurang menarik perhatian siswa karena

oleh

pembelajaran cenderung berpusat pada

pergaulan dan faktor teknologi.

guru.

Kondisi

menyebabkan

seperti
kurangnya

ini

akan

konvesional,

terbentuk

beberapa

tetapi

bisa

sebelumnya

faktor,

yaitu

juga

dari

faktor

Tanpa kita sadari kedua faktor

pemahaman

diatas

sangat

banyak

mempengaruhi

siswa terhadap materi yang diajarkan yang

karakter siswa, karakter yang terbentuk

berakibat rendahnya hasil belajar siswa.

bisa negatif dan positif. Adapun dampak

Untuk mengatasi masalah diatas,

positif dari pergaulan adalah semakin luas

perlu dikembangkan model pembelajaran

pergaulan dan interaksi siswa terhadap

yang

lingkungannya memicu berkembangnya

dapat

membuat

siswa

lebih

menyenangi pembelajaran akuntansi yang

life skill
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siswa. Sedangkan

faktor

negatifnya akan muncul ketika siswa

mata pelajaran akuntansi siswa kelas

belum

XI.

dapat

beradaptasi

pada

lingkungannya.

2.3 Penelitian yang Relevan

Begitu juga faktor teknologi, faktor

Penelitian ini akan didukung oleh

ini pun juga memiliki dampak positif yaitu

beberapa

dapat membantu kemajuan pembelajaran

dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:

sehingga

dapat

membantu

hasil

penelitian

yang

telah

kemajuan

1. Menurut Fitra Ramadian, Achmadi,

pendidikan. Dampak negatifnya terjadi

dan M. Basri (2103), Efektivitas

gagap teknologi dikalangan para pelajar.

Model Pembelajaran Two Stay Two

Berdasarkan uraian permasalahan
diatas

diatas,

penulis

tertarik

Stray

Terhadap

Penigkatan

Hasil

untuk

Belajar Siswa di SMA menyatakan

mengadakan penelitian dengan judul :

bahwa model pembelajaran Two Stay

“Pengaruh Model Pembelajaran Two Stay

Two Stray lebih efektif daripada model

Two Stray terhadap Nilai Karakter dan

pembelajaran

Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI

peningkatan hasil belajar.

SMK Al Washliyah 3 Medan”.

2. Menurut

konvensional

Sugeng

Riadi

untuk

(2012),

Implementasi teknik TSTS (Two Stay

1.2 Tujuan
Dengan rumusan masalah diatas,

Two Stray) untuk Meningkatkan hasil

maka dapat diketahui tujuan penelitian

belajar

sebagai berikut:

Motor otomotif siswa kelas xii jurusan

1. Untuk

mengetahui

perbedaan

perawatan

dan

perbaikan

teknik Otomotif SMK N 2 Yogyakarta

signifikan nilai karakter dan hasil

menyatakan

belajar, dengan implementasi model

pembelajaran dengan menggunakan

pembelajaran Two Stay Two Stray

teknik two stay two stray dapat

pada mata pelajaran akuntansi siswa

meningkatkan

kelas XI.

pada mata pelajaran perawatan dan

2. Untuk mengetahui adakah interaksi

bahwa

hasil

penerapan

belajar

siswa

perbaikan otomotif.

antara model pembelajaran Two Stay

3. Menurut

Ulfa

Choiriyani

Udin,

Two Stray terhadap nilai karakter pada

Pengaruh

penerapan

metode

mata pelajaran akuntansi siswa kelas

pembelajaran

berbasis

Portofolio

XI.

terhadap hasil belajar siswa pada mata

3. Untuk mengetahui adakah interaksi

Pelajaran IPS sejarah kelas VII SMP

antara model pembelajaran Two Stay

Negeri 1 Malang Semester gasal tahun

Two Stray terhadap hasil belajar pada

ajaran 2011/2012 menyatakan bahwa
pennerapan
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metode

pembelajaran

berbasis

portofolio

dapat

Two Stay Two Stray

meningkatkan dan menanamkan nilai

pelajaran Akuntansi siswa kelas XI.

karakter siswa yang lebih religius,

2. Ada

jujur, dan bertanggung jawab.

antara

Model

terhadap nilai karakter siswa pada mata

Dr. Gde Anggan Suhandana, Prof. Dr.

pelajaran Akuntansi siswa kelas XI.

I Made Candiasa,MI.Kom (2013).
Penerapan

interaksi

Pembelajaran Two Stay Two Stray

4. Menurut Ni Wayan Sri Mahyuni, Prof.

Pengaruh

pada mata

3. Ada

interaksi

antara

Model

Model

Pembelajaran Two Stay Two Stray

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two

terhadap hasil belajar siswa pada mata

Stay Two Stray (TSTS) terhadap Hasil

pelajaran Akuntansi siswa kelas XI.

Belajar Kimia Kelas XI IPA SMA

3. Metode

Negeri 1 Selemadeg ditinjau dari Gaya

Penelitian akan dilakukan di SMK

Berpikir menyatakan bahwa kelompok

Al-Washliyah 3 Medan. yang terdiri dari

siswa

model

dua kelas paralel. Setiap kelas terdiri dari

pembelajaran two stay two stray

32 siswa. Sampel diambil secara random

mempunyai hasil belajar lebih tinggi

purposive

(penentuan

daripada

pertimbangan

tertentu),dimana

yang

megikuti

kelompok

mengikuti

siswa

model

yang

pembelajaran

kelas

pertama akan dijadikan eksperiman I

konvensional
5. Menurut

dengan

dengan menggunakan model pembelajaran
Electrina

Rahmadani,

Two Stay Two Stray dan kelas kedua akan

Pramudiyanti, Rini Rita T.Marpaung

dijadikan eksperimen II dengan model

(2013).

pembelajaran Conventional.

Pengaruh

pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray
terhadap

hasil

belajar

Metode

siswa

eksperimen

penelitian
(kuantitatif)

ini

adalah

yaitu

metode

menyatakan bahwa hasil belajar siswa

penelitian yang berlandaskan pada filsafat

mengalami

positivisme, digunakan untuk meneliti

peningkatan

setelah

menggunakan metode pembelajaran

pada populasi atau sampel tertentu.

two stay two stray.

Desain penelitian ini adalah desain
faktorial yang merupakan modifikasi dari

2.4. Hipotesis Penelitian
Dari kerangka berpikir diatas, maka

design

true

experimental

dimana

kemungkinan

variabel

diketahui hipotesis deskriptif penelitian ini

memperhatikan

adalah sebagai berikut:

moderator yang mempengaruhi perlakuan

1. Terdapat perbedaan signifikan nilai

(independent

nilai

karakter

implementasi

variable).Dimana penelitian ini terdapat

Pembelajaran
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hasil

terhadap

karakter dan hasil belajar dengan
Model

dan

variabel)

belajar(dependent

tiga

variabel

penelitian

yaitu

satu

c. Media Pembelajaran

independent variabel dan dua dependent

d. Perangkat Nilai, meliputi kisi-kisi

variabel. Sebagai independent variabel

tes

adalah Model Pembelajaran Two Stay Two

Instrumen tes digunakan untuk

Stray dan dua dependent variabel (output)

mengetahui keberhasilan peserta

yaitu nilai karakter (Y) dan hasil belajar

didik setelah proses pembelajaran.

(Z) Independent variabel dijadikan sebagai

Kedua kelas akan diberikan terlebih

variabel perlakuan dan variabel moderator

dahulu pre-test dan post-test untuk

(Sugiyono, 2010:113).

mengetahui keberhasilan peserta

Variabel

perlakuan

dibedakan

dan

butir

instrumen

tes.

didik. Tes merupakan produk yang

menjadi dua, yaitu Model Pembelajaran

dihasilkan

Two Stay Two Stray (X1) untuk kelompok

karena itu diperlukan validasi (uji

eksperimen I dan Model Pembelajaran

coba

Conventional untuk kelompok eksperimen

menjaring instrumen yang layak

II (X2), sedangkan variabel moderator

digunakan dalam penelitian ini.

yaitu nilai karakter (Y) dan hasil belajar

adalah sebagai berikut:

menggunakan

Tabel 3.1. Desain Faktorial 2 x 2

Nilai
Karakter
(Y)
Hasil
Belajar(Z)

Y

dalam

oleh

rangka

2. Instrumen nilai karakter
Instrumen

SE

peneliti,

instrumen)

(Z). Dengan rancangan faktorial 2 x 2

MP

oleh

Instrumen

Model Pembelajaran (X)
Two Stay T Conventonal
wo
(X2)
Stray(X1)
X1Y
X2Y

ini

direncanakan

instrumen

yang

digunakan

baku.
adalah

angket dengan skala Likert dengan
menyusun indikator dan isi angket.

Unuk analisis data akan mengunakan uji
Z

X1 Z

X2Z

normalitas

(one

sample

Kolmogorov

Smirnov)dan homogenitas data (One way

Instrumen yang digunakan dalam

Anova),

penelitian ini berfungsi untuk memberikan

setelah itu

akan

dilanjutkan

dengan uji hipotesis dengan menggunakan

informasi penelitian. Instrumen yang akan

menggunakan analisis varians dua

nilai adalah aspek kognitif dan instrumen

(General

nilai karakter mahasiswa.

Linear

Model)

jalur

dikarenakan

memiliki variabel dependen dan hipotesis

1. Instrumen hasil belajar mahasiswa

interaksi, sesuai hipotesis deskriptif dengan

Instrumen untuk mengetahui aspek

menggunakan SPSS 22 IBM for Windows

kognitif, meliputi:

dan

a. Silabus dan (RPP)

menggunakan

MS.Exel

untuk

mengetahui skor masing-masing indikator

b. Bahan Ajar

angket.
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3. Hasil dan Pembahasan
Uji Normalitas
Uji

normalitas

Tabel 4.2 Uji Homogenitas
Levene's Test of Equality of Error Variances

bertujuan

F
df1
df2
Sig.
hasil belajar
37,153
1
62
,125
nilai karakter
,222
1
62
,639
Tests the null hypothesis that the error variance of
the dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept + kelas

untuk

mengetahui apakah analisis antara variabel
dependen

dan

variabel

independen

Dengan diketahui uji awal tersebut,

mempunyai distribusi normal. Normalitas
merupakan

pengujian,

apakah

maka dapat dilanjuti uji untuk hipotesis I dan

dalam

hipotesis

sebuah model regresi, variabel dependen,
variabel

independen

atau

a

II

dengan

menggunakan

jalur

ANAVA dengan menggunakan analisa SPSS

keduanya

22 for windows. Dalam hal dilakukan dengan

mempunyai distribusi normal atau tidak.

syarat sig < 0,05. Hal ini akan diperlihatkan

Model regresi yang baik adalah distribusi

pada tabel 4.3., sebagai berikut

datanya normal atau mendekati normal.

Tabel 4.3 Uji General Linier
Model pada uji Hipotesis I dan Hipotesis
II

Untuk menguji normalitas dalam penelitian
ini dengan menggunakan uji kolmogorovsmirnov.
Tabel 4.1 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
hasil
nilai
belajar
karakter
N
64
64
Normal
Mean
39,6094
18,3125
a,b
Parameters
Std. Deviation
22,85608
1,86764
Most Extreme Absolute
,279
,169
Differences
Positive
,279
,169
Negative
,221
,137
Test Statistic
,279
,169
c
Asymp. Sig. (2-tailed)
,275
,325
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, model
regresi

dinyatakan

normal,

hal

ini

dikarenakan nilai signifikansinya lebih
besar

dari

0,05.

Maka

data

dapat

Dengan demikian dari tabel 4.3., dapat

dinyatakan berdistribusi normal.
Selanjutnya

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan

dilakukan

uji

signifikan hasil belajar dan nilai karakter

homogenitas data, hal ini juga di tunjukkan

peserta didik pada pelajaran akuntansi..

pada tabel 4.2., yang menyatakan sig >

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis III

0,05 dengan demikian data homogen serta

dengan menggunakan uji data yang sama

dinyatakan

dengan uji hipotesi I dan II, maka

juga

sampel

penelitian

homogen.

diperoleh hasil pada Tabel 4.4., sebagai
berikut:
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Kreatif,

Tabel 4.4 Uji General Linier Model
Hipotesis III

Mandiri,

Komunikatif,

dan

Tanggung Jawab) terhadap sesama peserta
didik pada pelajaran akuntansi
3. Tidak

terdapat

pembelajaran

interaksi

terhadap

nilai

strategi
karakter

peserta didik pada pelajaran akuntansi.
4. Tidak

terdapat

pembelajaran

interaksi

terhadap

hasil

strategi
belajar

peserta didik pada pelajaran akuntansi

Daftar Pustaka
Anam, Khoirul. 2008. Implementasi
Cooperatif Learning dan Model
Pembelajaran
dalam
Pembelajaran Geografi. Jurnal
Ilmu
Pendidikan.
Badan
Penelitian dan Pengembangan
Departemen
Pendidikan.02:36:0216-0847
Aqib dan Sujak., 2011. Panduan dan
Aplikasi Pendidikan Karakter.
Bandung. Penerbit Yrama Widya.
Choiriyani, ulfa (2013). Pengaruh
penerapan metode pembelajaran
berbasis Portofolio terhadap
hasil belajar siswa pada mata
Pelajaran IPS sejarah kelas VII
SMP Negeri 1 Malang Semester
gasal tahun ajaran 2011/2012
Huda, Miftahul. 2011. Cooperative
Learning. Yogyakarta: Pustaka
Belajar
Ibrahim, Nurdin. (2008). Hubungan
Antara Keterbacaan Modul dan
motivasi Berprestasi dengan
Hasil Belajar Mata Pelajaran
Akuntansi pada SMA terbuka.
Jurnal
Pendidikan
dan
kebudayaan. Vol 14, edisi 72. Hal
4. Malang. Setjen Depdiknas
Istarani. 2011. 58 Model Pembelajaran
Inovatif. Medan: Media Persada
Lie, Anita. 2010. Cooperatif Learning.
Jakarta: PT Grasindo
Purwanto. 2011. Evaluasi Hasil Belajar.
Yogyakarta: Pustaka Belajar
Rahmadani, dkk (2013). Pengaruh
pembelajaran kooperatif tipe two

Dari tabel 4.5., tersebut maka tidak
terdapat interaksi strategi pembelajaran
terhadap

hasil

belajar

peserta

didik,

walaupun demikian nilai karakter peserta
didik

terhadap

diri

sendiri

kelas

eksperimen 1 lebih baik dibandingkan
dengan kelas eksperimen 2.
4. Kesimpulan
Dari data yang diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan peserta didik yang
diberikan kolaborasi strategi Two Stay
Two Stray terhadap hasil pada belajar
akuntansi.
2. Terdapat perbedaan peserta didik yang
diberikan kolaborasi strategi Two Stay
Two

Stray

(Religius,

terhadap

Toleransi,

nilai

karakter

Jujur,

Disiplin,
416

stay two stray terhadap hasil
belajar siswa
Ramadian, dkk 2013, Efektivitas Model
Pembelajaran Two Stay Two
Stray Terhadap Penigkatan Hasil
Belajar Siswa di SMA
Sappaile, I, Baso. 2008. Pengaruh tipe tes
dan
motivasi
berprestasi
terhadap
hasil
belajar
matematika peserta didik SMAN
30. Jurnal Pendidikan dan
Kebudayaan. Vol 1, Edisi 72, Hal
477. Jakarta. Dosen jurusan
matematika FMIPA-UNM.
Slameto. 2010. Belajar Dan FaktorFaktor Yang Mempengaruhinya.
Jakarta: Rineka Cipta.
Sugeng Riadi 2012, Implementasi teknik
TSTS (Two Stay Two Stray)
untuk
Meningkatkan
hasil
belajar perawatan dan perbaikan
Motor otomotif siswa kelas xii
jurusan teknik Otomotif SMK N
2 Yogyakarta
Sri
Mahyuni,
dkk(2013).Pengaruh
Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Two Stay Two
Stray (TSTS) terhadap Hasil
Belajar Kimia Kelas XI IPA
SMA Negeri 1 Selemadeg
ditinjau dari Gaya Berpikir.
Sugiono.,
2009.Metode
Penelitian
Pendidikan
Pendekatan
Kuantitatif,
Kualitatif
dan
R&D.Bandung. Penerbit Alfabeta
Sukanti. 2010. Pemanfaatan Penilaian
Portofolio dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Akuntansi. Jurnal
Pendidikan Akuntansi Indonesia.
Vol
VIII.
No.2
Hal33-40
http://journal.uny.ac.id/index.php/
jpakun/article/download/952/762
(Diakses 20 April 2015)
Sukmana,
Ari.
2010.
Cooperative
Learning
Techniques
in
Teaching a Second Language.
http://undovafkipbahasainggris.bl
ogspot.com/2010/11/jurnalkampus.html (Diakses 20 April
2015)
417
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Abstrak
Minimnya konsepsi yang mendalam mengenai pemahaman tanah ulayat dalam hukum pertanahan
menyebabkan terjadinya kekaburan kriteria dan pemahaman hak ulayat serta tanah ulayat dalam
berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini memberikan pengaruh kepada berbagai peraturan yang
terkait dengan bidang pertanahan lainya. Dalam kenyataannya perwakafan tanah ulayat di
Sumatera Barat tidak diatur langsung dalam peraturan perwakafan di Indonesia. Berkaitan
dengan itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk perwakafan tanah ulayat yang terjadi di
Sumatera Barat. Secara khusus penelitian ini difokuskan mekanisme pelaksanaan wakaf diatas
tanah ulayat kaum di Sumatera Barat prospek wakaf di atas tanah ulayat kaum dikaitkan dengan
manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Penelitian ini diawali dengan
pendekatan normative yang bersifat sekunder, pendekatan sejarah (secara historis) tentang
perwakafan diatas tanah ulayat kaum di Sumatera Barat, serta pendekatan yuridis empiris. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan wakaf di atas tanah ulayat kaum
dilaksanakan sebagaimana bentuk pendaftaran tanah untuk pertama kali, namun belum tercipta
keseragaman mekanisme pendaftaran wakaf tanah ulayat antara BPN setempat
Kata Kunci : Wakaf, Tanah, Ulayat Kaum

1. Pendahuluan

tersendiri berdampingan dengan tanah

1.1. Latar Belakang

negara dan tanah hak (tanah yang dilekati

Pasal

3

UUPA

memuat

ketentuan

dengan sesuatu hak atas tanah oleh

berkenaan dengan salah satu aspek hak

perorangan atau badan hukum). Sehingga

masyarakat adat yang terpenting terkait

seharusnya perlindungan yang diberikan

dengan ruang hidupnya, yakni hak ulayat.

harus dibarengi dengan ketegasan hak

Pengakuan tentang eksistensi hak ulayat

yang digambarkan dari hubungan hukum

tersebut tidak disertai mengenai bentuk

antara keduanya.

kedudukan hubungan hukum yang nyata

Ketiadaan

antara masyarakat hukum adat dengan

ulayat dalam UUPA, akan mengaburkan

tanah yang dikuasai secara bersama dan

kedudukan hak ulayat dalam hukum

tidak terpisah. Menurut Maria S.W

pertanahan itu sendiri. Seharusnya hal

Sumardjono

demikian

pada

dasarnya

dalam

penjelasan

ini

tidak

mengenai

boleh

hak

terjadi,

konsep hukum pertanahan nasional tanah

mengingat secara faktual penguasaan hak

ulayat dipandang sebagai satu entitas

ulayat oleh masyarakat adat di Indonesia
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masih ada dan memang dibutuhkan

pertanahan

pengaturan yang tegas.

Purbacaraka dan Ridwan Halim, hukum

Pada akhir orde baru tertanggal 24 Juni

agraria pada dasarnya adalah suatu

1999 keluarlah Peraturan Menteri Negara

hukum yang mengatur perihal tanah

Agraria/Kepada BPN Nomor 5 Tahun

beserta segala seluk beluk yang ada

1999 tentang Pedoman Penyelesaiaan

hubungannya

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum

misalnya

Adat. Isi peraturan ini lebih banyak

perkebunan,

mengatur

dalam

sebagainya. Pendapat ini menunjukkan

ulayat,

bahwa

tentang

menyelesaikan

pedoman

masalah

hak

lainya.

Menurut

dengan

hal

Purnadi

pertanahan,

perairan,

perikanan,

pertambangan,

dalam

hukum

agraria

dan

tidak

namun tetap tidak juga menjelaskan

terdapat satu bidang hukum, melainkan

hubungan hukum hak ulayat dengan

berbagai bidang hukum yang didalamnya

masyarakat

mengatur hal-hal yang berkaitan juga

hukum

adat

yang

menguasainya. Hal ini mengesankan

dengan

keragu-raguan

dalam

diantaranya adalah masalah wakaf tanah.

pasti

Pada awalya perlindungan wakaf tanah

dalam

hukum

milik, telah disebutkan dalam Pasal 49

Keragu-raguan

ini

memberikan
terhadap

pemerintah
kedudukan

hak

pertanahan.

ulayat

yang

ayat

pertanahan.

(3)

UUPA

Salah

yang

satu

berbunyi:

berdampak kepada peraturan-peraturan

“perwakafan tanah milik dilindungi dan

selanjutnya

beragamnya

diatur dengan peraturan pemerintah”.

bentuk penguasaan tanah adat dalam adat

Dan untuk melaksanakan tersebut maka

istiadat di Indonesia akan menimbulkan

disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor

persepsi yang berbeda-beda terhadap

28 Tahun 1977 yang memuat pengaturan

konsep hak ulayat.

mengenai perwakafan tanah milik.

Perdebatan mengenai kedudukan hukum

Persoalan-persoalan

adat dalam hukum agraria nasional

baru diatur dalam bentuk undang-undang

menimbulkan polemik, seperti hukum

yaitu UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

agraria

mempertemukan

tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun

dengan hukum adat karena keduanya

2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41

saling bertentangan Kekaburan kriteria

Tahun 2004 tentang Wakaf.

dan

tidak

dengan

bisa

dan pemahaman hak ulayat serta tanah
ulayat

dalam

berbagai

mengenai

wakaf,

Pembentukan undang-undang ini

kebijakan

dimaksudkan

pula

dalam

memenuhi

pemerintah, berpengaruh kepada berbagai

kebutuhan

peraturan yang terkait dengan bidang

pembinaan hukum nasional. Dengan UU
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hukum

untuk

rangka

Wakaf ini, semua peraturan perundang-

milik yang berasal dari tanah milik adat

undangan

langsung

yang

mengatur

mengenai

didaftarkan

menjadi

tanah

berlaku

wakaf atas nama Nazhir”. Ketentuan ini

sepanjang tidak bertentangan dan/atau

secara nyata melahirkan suatu kerancuan,

belum diganti dengan peraturan baru

terhadap :

berdasarkan UU Wakaf.

Pertama, secara serta merta PP No. 42

Pengaturan perwakafan dalam UU Wakaf

Tahun 2006 menjadikan “tanah milik

bertujuan

perwakafan

masih

tetap

mengatur

dan

adat” sebagai objek tanah wakaf yang

perwakafan

di

dapat didaftarkan. Pertanyaannya adalah

Indonesia kearah yang lebih produktif.

apa yang dimaksud dengan tanah milik

Keberadaan tanah wakaf di Indonesia

adat dan bagaimana kriteria tanah milik

terhitung sampai dengan Tahun 2014,

adat dalam hukum pertanahan serta

terdapat

apakah hak ulayat termasuk didalamnya?

untuk

mengembangkan

di

191.581 lokasi

(seratus

sembilan puluh satu ribu lima ratus

Kedua, istilah “tanah milik adat” yang

delapan puluh satu lokasi)

di wilayah

dimunculkan oleh PP No. 42 Tahun 2006

Indonesia dengan luas wilayah mencakup

perlu ada penjelasan lebih lanjut, karena

21.251,22 Ha (dua puluh satu ribu dua

dalam hukum pertanahan tidak mengenal

ratus lima puluh satu koma dua puluh

perlindungan terhadap tanah milik adat,

dua hektar) berpotensi besar mewujudkan

tetapi hanya mengenal istilah tanah hak

tujuan

ulayat.

dari

wakaf

yaitu

untuk

kesejahteraan

umat.

UU

Wakaf

Dengan demikian keseluruhan rangkaian

pengembangan

terhadap

peraturan perwakafan, secara nyata tidak

harta benda wakaf yang tidak hanya

satu pasal pun yang menyatakan bahwa

terbatas atas benda tidak bergerak namun

objek tanah dengan hak ulayat dapat

dapat juga benda bergerak seperti uang,

beralih menjadi tanah wakaf. Perlu

logam mulia, kenderaan, surat berharga,

ditegaskan kembali bahwa hal ini terjadi

hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan

karena prinsip dasar yang diletakkan oleh

benda

UUPA kurang tegas dan orientasinya

memberikan

bergerak

lain

sesuai

dengan

ketentuan syariah.

belum dikembangkan, sehingga belum

Namun terjadi suatu kejanggalan pada

dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan

ketentuan proses pendaftaran harta benda,

yang konseptual dan operasional untuk

dimana Pasal 39 ayat (1) huruf c PP No.

menjawab kebutuhan dan terwujudnya

42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa

kesamaan persepsi.

“terhadap tanah yang belum berstatus hak
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Secara keseluruhan luas tanah wakaf

wakaf. Dikarenakan dalam UU Wakaf

yang ada di Propinsi Sumatera Barat

hak ulayat bukan merupakan objek

berjumlah 1.406.778 m² (satu juta empat

wakaf, maka dapat terjadi kekacauan dan

ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh

keberagaman dalam sistem administrasi

delapan meter persegi), dan dengan

pendaftaran

jumlah tanah wakaf sebanyak 1.441

terhadap ulayat kaum di Sumatera Barat.

lokasi (seribu empat ratus empat puluh

Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya

satu lokasi). Diantara 19 (Sembilan

tujuan dari pendaftaran tanah yaitu

belas) terdapat lebih dari 65 % (enam

kepastian hukum, penyediaan informasi

puluh lima persen) peralihan wakaf

dan

berasal dari objek tanah ulayat kaum.

Perwakafan diatas tanah ulayat kaum di

Perwakafan tanah diatas hak ulayat di

Sumatera

Sumatera Barat sudah mengakar dari

ditegaskan secara normatif, maka akan

unsur agama menjadi nilai-nilai yang

berakibat tidak efektifnya wakaf sebagai

menyatu dengan adat istiadat dalam

suatu potensi ekonomis yang tidak saja

masyarakat Minangkabau namum pada

untuk kepentingan ibadah namun juga

realita yang terjadi secara normative

bertujuan

legalitas

umum.

terhadap

perbuatan

hukum

wakaf

tertib

tanah

administrasi

Barat

khususnya

pertanahan.

yang masih

memajukan

belum

kesejahteraan

wakaf diatas tanah ulayat belum diatur

1.2.

lebih lanjut. Hal ini bermuara kepada

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

masih kaburnya kedudukan hubungan

bagaimana kedudukan tanah ulayat dalam

hukum atas penguasaan hak ulayat

hukum pertanahan nasional dikaitkan

dengan masyarakat adat yang diatur

dengan mekanisme pelaksanaan wakaf

dalam UUPA sebagai dasar hukum

yang

pertanahan yang ditanyakan dengan tegas

penegasan kedudukan hak ulayat dalam

bersumber dari hukum adat. Keadaan

sistem hukum pertanahan secara konkrit,

demikian ini, menimbulkan berbagai

akan memberikan pengaruh terhadap

permasalahan, diantaranya: bagaimana

pelaksanaan wakaf di atas tanah ulayat.

mekanisme pelaksanaan wakaf diatas

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

tanah ulayat kaum di Sumatera Barat. Hal

Penelitian tentang pelaksanaan wakaf di

ini berkaitan dengan Pasal 9 PP Nomor

atas

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

pendekatan normatif yaitu pendekatan

Tanah menyebutkan bahwa salah satu

yang mengacu pada peraturan-peraturan

objek pendaftaran tanah adalah tanah

tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya
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Tujuan

terjadi

tanah

di

ulayat,

atasnya.

diawali

Sehingga

dengan

yang

bersifat

sekunder.Pendekatan

setiap penelitian hukum tidak terlepas

selanjutnya dengan pendekatan hitoris

dari

(sejarah),

research.

ulayat

tentang

perwakafan

khususnya

ulayat

tanah

kaum

di

3.

pendekatan

normative

legal

Hasil dan Pembahasan

Sumatera Barat.Kemudian dilanjutkan

Secara normatif, kepastian hukum itu

dengan pendekatan yuridis empiris dalam

memerlukan

melihat

peraturan

perundang-undangan

pelaksanaan wakaf diatas tanah ulayat

secara

operasional

kaum, kendala-kendala yang dihadapi,

pelaksanaannya.

serta

keberadaan

bagaimana

potensi

mekanisme

pengelolaan

manfaat

tersedianya

perangkat
yang

mendukung

Secara

peraturan

empiris,
perundang-

ekonomis harta benda wakaf untuk

undangan itu perlu dilaksanakan secara

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

konsisten dan konsekuen oleh sumber

2.

daya

Metode

manusia

pendukungnya.

Oleh

Menurut sifatnya, secara umum

karenanya kepastian hukum merupakan

penelitian ini dapat digolongkan kedalam

suatu asas umum yang berkenaan dengan

jenis

penyelenggaraan negara hukum yang

penelitian

deskriptif

analitis.

Sebagai penelitian hukum, pendekatan

mengutamakan

yang digunakan dapat dikemukakan,

perundang-undangan,

bahwa di satu sisi karena studi ini

keadilan

merupakan penelitian hukum mengenai

penyelenggara negara. Berkaitan dengan

penerapan

perwakafan

keberadaan tanah ulayat dan pelaksanaan

terhadap mekanisme pelaksanaan wakaf

wakaf yang ada diatasnya, perlu kiranya

diatas tanah ulayat kaum maka penelitian

adanya upaya-upayat pendekatan agar

ini tergolong penelitian hukum empiris

dapat terwujudnya kepastian hukum dan

(sociolegalresearch).

tujuan wakaf sebagai lembaga yang

karena

kebijakan

fokus

Pada

kajiannya

sisi

lain,
adalah

landasan

dalam

memiliki

peraturan

kepatutan
setiap

prospek

dan

kebijakan

untuk

dapat

kedudukan hak ulayat dalam hukum

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pertanahan nasional dikaitkan dengan

di Sumatera Barat.

mekanisme pelaksanaan wakaf diatas

1. Pengakuan Tanah ulayat dan wakaf

tanah ulayat kaum, sehingga data yang

atas tanah ulayat dalam hukum

dibutuhkan tentu saja termasuk data

pertanahan Indonesia

berasal dari bahan‐bahan hukum, maka

Pada

penelitian ini juga memakai pendekatan

ditetapkan Peraturan Menteri Agraria

studi hukum normatif. Bagaimana pun

dan
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tanggal

Tata

12

Mei

2015

Ruang/Kepala

telah

Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun

Masalah berbeda timbul mana kala istilah

2015 tentang tata Cara Penetapan Hak

hak ulayat dalam UUPA disandingkan

Komunal

dengan

Atas

Tanah

Masyarakat

jenis

hak

ulayat

dalam

Hukum Adat dan Masyarakat Yang

masyarakat

Berada Dalam Kawasan Tertentu, dan

ulayat suku, hak ulayat kaum, dan hak

mencabut ketentuan PMNA No. 5 Tahun

ulayat

1999

semakin

dikemukakan Kurnia Warman, Perda

memperlemah eksistensi hak ulayat di

Nagari Sumbar baik 2000 maupun 2007

hadapan hukum. Ketentuan Permen No.

bahwa salah satu harta kekayaan nagari

9

semakin

adalah ulayat (nagari), di luar itu terdapat

menghilangkan istilah hak ulayat dan

ulayat suku dan kaum yang merupakan

cendurung

hak

harta kekayaan suku dan kaum yang

ulayat dengan hak komunal. Pasal 1 ayat

bersangkutan. Artinya, ulayat suku dan

(1)

2015

kaum merupakan bentuk-bentuk tanah

menyebutkan bahwa “hak komunal atas

adat selain ulayat nagari. Ulayat suku dan

tanah, yang selanjutnya disebut hak

kaum yang dikenal oleh masyarakat adat

komunal adalah hak milik bersama atas

Minangkabau

tanah suatu masyarakat hukum adat atau

pemahaman ulayat tetapi sebagai milik

hak milik bersama atas tanah yang

adat yang bersifat komunal dan objeknya

diberikan

berupa tanah.

mengakibatkan

Tahun

2015

menyamakan

Permen

berada

tersebut

No.

kepada
dalam

9

istilah

Tahun

masyarakat

kawan

hutan

yang
dan

Dalam

Minangkabau,berupa

nagari.

Seperti

yang

bukanlah

masyarakat

hak

telah

seperti

peristilahan

hak

perkebunan.” Ketentuan Permen No. 9

ulayat, hak komunal, dan hak milik adat

Tahun 2015 ini terlalu dipaksakan dan

merupakan

secara yuridis normatif istilah hak ulayat

memberikan implikasi hukum. Namun

yang dimuncul dalam Pasal 3 UUPA

dalam beberapa ketentuan hukum istilah

semakin

hak atas tanah tersebut telah menjadi

dipahami

dengan

berbagai

istilah

demikian ini menimbulkan kesan bahwa

dibunyikan oleh beberapa peraturan yang

kejelasan dan ketegasan kedudukan hak

berkaitan dengan masalah pertanahan. Ini

ulayat dalam hukum pertanahan bukan

menunjukkan

menjadi prioritas utama dan cenderung

membentuk regulasi di bidang pertanahan

melupakan nilai-nilai hukum adat yang

pemerintah kesulitan dalam menetapkan

menjadi sumber pembentukan hukum

istilah

agraria nasional.

masyarakat hukum adat yang akomidatif.

realita

yang

hukum

tidak

bagian

tanah

istilah

dan

penafsiran yang berbeda. Keadaan yang

423

dari

bebas

bahwa,

dikuasai

yang

dalam

oleh

Misalnya dalam UU Wakaf, istilah hak

menguatkan tanah ulayat sebagai modal

milik adat dimunculkan sebagai bentuk

sosial yang membentuk kekuatan penting

hak yang dapat didaftarkan haknya

ekonomi dan aspek eksistensi sosial

menjadi objek wakaf.

lainnya.

Oleh

karenanya,

bentuk

Disamping itu dampak penting dari

perwujudan kepastian hukum terhadap

kepastian hukum terhadap keberadaan

pelaksanaan wakaf khususnya terhadap

wakaf

tanah ulayat kaum di Sumatera Barat

memaksimalkan

maka perlu kiranya dilakukan perumusan

mengandung dimensi ekonomi, yaitu

dan pembahasan mengenai pelaksanaan

dengan

wakaf diatas tanah ulayat kaum yang

wakaf

memang telah berlangsung di Sumatera

investasi dan produksi saat ini, untuk

Barat. Hasil pembahasan tersebut kiranya

dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang

dapat

akan datang. Sehingga pengelolaan wakaf

menjadi

sebagai

bahan

masukkan

tanah

ulayat

kaum,

akan

wakaf

yang

fungsi

mengembangkan
produktif

paradigma

melalui

pembentukan dan penyusunan peraturan

akan

daerah. Penyusunan peraturan daerah

kesejahteraan sosial.

yang dimulai dengan perumusan masalah

2. Tata Cara Pendaftaran Wakaf Tanah

yang diatur dalam perda tersebut, yaitu

Ulayat Kaum di Sumatera Barat:

mekanisme

pelaksanaan

pendaftaran

menciptakan

kegiatan

optimalisasi

Pasal 39 ayat (1) huruf c PP Wakaf

wakaf.

menyatakan bahwa “terhadap tanah yang

Penyusunan perda tersebut sesuai dengan

belum berstatus hak milik yang berasal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

dari

tentang

didaftarkan menjadi tanah wakaf atau

ulayat

kaum

sebagai

objek

Pembentukan

peraturan

peraturan

bertujuan

untuk

milik

adat

langsung

atas nama Nazhir.” Dan dalam bagian

Perundang-undangan.
Legalisasi

tanah

daerah

tersebut

penjelasan PP Wakaf tidak dijelaskan

memberikan

lebih

lanjut

maksud

dan

tujuan

keseragaman hukum dalam tata cara

dihadirkannya pasal tersebut.

pendafataran tanah ulayat

di

Namun pada kenyataannya dari hasil

Sumatera Barat sekaligus, mewujudkan

penelitian, BPN yang mempunyai tugas

kepastian hukum yang secara khusus

melaksanakan

menyikapi pelaksanan wakaf tanah ulayat

dibidang pertanahan secara nasional,

kaum baik yang sudah berlangsung lama

regional dan sektoral

maupun dimasa-masa yang akan datang.

Sumatera Barat maupun Kementrian

Kepastian

Agama yang dalam hal ini KUA sebagai

hukum

kaum

tersebut

dapat
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tugas

pemerintahan

khususnya di

pejabat

pembuat

melaksanakan
pendaftaran
terhadap

AIW,

proses
tanah

tanah

tetap

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa

administrasi

terhadap objek wakaf berupa tanah ulayat

khususnya

kaum maka wakif menyertakan lampiran

wakaf

ulayat

kaum.

Pada

dokumen persyaratan sebagai berikut:

dasarnya mekanisme pendaftaran tanah

1. Surat

Kesepakatan

Kaum

yang

wakaf di Sumatera Barat yang dimulai

ditanda tangani oleh seluruh anggota

dari pembuatan AIW atau APIW oleh

kaum;

PPAIW

sampai

dengan

proses

2. Ranji kaum yang dilegalisir oleh

pensertifikatan di BPN, secara garis besar

KAN/LAN;

tetap mengacu pada seluruh ketentuan

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

peraturan perundang-undangan wakaf.

bidang Tanah;

Dikarenakan tanah ulayat ini merupakan

4. Surat

Keterangan

Wali

Nagari,

tanah dengan hak penguasaan bersama

diperkuat camat setempat mengenai

dari masyarakat hukum adat, maka

keberadaan pemilikan tanah dan

mekanisme wakaf tanah ulayat kaum

tidak dalam sengketa.

dimulai dari proses musyawarah mufakat

Selanjutnya AIW yang telah dibuat oleh

yang dilakukan seluruh anggota kaum.

PPAIW didaftarkan pada BPN setempat.

Dalam

dilakukan

Pada dasarnya pendaftaran perwakafan

penunjukan orang yang bertanggung

yang dilaksanakan Kantor Pertanahan di

jawab dalam proses penyerahan tanah

Propinsi Sumatera Barat samadengan

untuk

Orang

proses pendafataran tanah pertama kali,

inilah yang nantinya akan berkedudukan

dengan melengkapi dokumen, sebagai

sebagai wakif. Serta persetujuan terhadap

berikut:

peruntukan tanah ulayat yang akan

1. Surat Permohonan;

diwakafkan

wakaf

2. Surat Pernyataan Pemasangan Patok

sudah berlangsung sejak lama, maka

Batas (dalam bentuk blangko yang

proses kesepakatan tersebut hanya untuk

disediakan BPN);

musyawarah

dilakukan

ini

perwakafan.

tersebut.

Apabila

menentukan wakif-nya saja. Kesepakatan

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

ini ditanda tangani oleh seluruh anggota

Bidang Tanah (Formulir A);

kaum, diketahui oleh Wali Nagari, serta

Sebagaimana Surat Edaran Kakanwil

dibenarkan oleh Kerapatan Adat Nagari

BPN Propinsi Sumatera Barat Nomor:

(KAN) atau Lembaga

500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari

Adat Nagari

(LAN) setempat.

2007 tentang Alas Hak untuk Keperluan
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah,
425

maka surat pernyataan penguasaan fisik

khususnya

bidang tanah milik kaum (Formulir A)

Sumatera Barat, melalui UU Wakaf telah

adalah:

membuka kesempatan terhadap tanah

a. Formulir

A

dimaksudkan

untuk

milik

adat

tanah

(ulayat

keperluan pendaftaran tanah milik

melakukan

kaum;

terjadi diatasnya.

b. Subjek hak adalah anggota milik kaum
sesuai

dengan

ranji

kaum

yang

tanah

milik

kaum

maka

dibelakang nama dan gelar Mamak
Kepala Waris ditambahkan kalimat
“Selaku Mamak Kepala Waris”;
d. Formulir A ini harus dilengkapi
dengan foto copy ranji kaum yang
dilegalisir oleh KAN/LAN.
4. Surat Keterangan Lurah;
5. Surat

Kuasa

jika

permohonan

dikuasakan;
6. Foto Copy Kartu Keluarga.
4. Kesimpulan
Walau

UUPA

tidak

memberikan

penjelasan lebih lanjut mengenai hak
ulayat, ditambah terbit Permen No. 9
Tahun 2015 menggantikan PMNA No. 5
Tahun 1999, mengesankan penyamaan
istilah hak komunal dengan hak ulayat,
sehingga semakin memberikan kesan
keraguan terhadap penetapan kedudukan
pasti terhadap hak masyarakat adat
tersebut

dalam

hukum

pendaftaran

kaum

kaum)
wakaf

di

untuk
yang
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KEMAMPUAN MEMAHAMI REPORT TEXT SISWA MAS DARUL
ARAFAH MELALUI PEMBELAJARAN MEDIA
KLIPING KORAN
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Universitas Muslim Nusantara Al-wasliyah Medan
Kiwing18@gmail.com
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penggunaan media pembelajaran kliping Koran
terhadap peningkatan kemampuan siswa memahami report teks. Kemampuan membaca bahasa
inggris menurut penelitian terdahulu terbukti secara signifikan berhubungan dengan metodemetode yang digunakan oleh guru dikelas. Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan
permasalahan-permasalahan yang dialami siswa dalam memahami report teks.Tujuan dalam
penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengggunaan media pembelajaran kliping Koran
terhadap peningkatan kemampuan siswa memahami report teks.Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kelas eksperimen untuk melihat pengaruh yang terjadi ketika guru memberikan
treatmen melalui media kliping Koran yang diujikan dalam kelas. Untuk mendapatkan hasil yang
akurat maka peneliti menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk mengetahui
perbandingan keduanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAS Darul
Arafah Lau Bakeri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berbentuk observasi,
wawancara langsung dan memberikan treatmen kepada siswa. Instrument yang digunakan dalam
pengumpulan data yaitu test sebagai pre test dan praktek membaca report teks sebagai post test.
Kata Kunci : Kemampuan memahami Report Text, Kliping Koran

Bahasa Inggris merupakan suatu

1. Pendahuluan
bahan

1.1. Latar Belakang

kajian

yang

memiliki

objek

Bahasa Inggris adalah merupakan

bahasan yang sangat luas dan dibangun

bahasa internasional, bahasa yang banyak

melalui proses penalaran yang dinamis,

digunakan oleh negara-negara diseluruh

sehingga keterkaitan antar konsep dalam

dunia

bahasa Inggris bersifat penjelasan. Dalam

untuk

berkomunikasi

dalam

berbagai aktifitas. Semua orang didunia

pembelajaran

mengakui bahwa bahasa Inggris adalah

keterampilan utama yaitu mendengar,

bahasa yang sangat berpengaruh didunia.

berbicara, membaca dan menulis. Dari

Karena

dan

keempat keterampilan tersebut, membaca

persaingan yang sangat ketat didunia

adalah salah satu kegiatan yang sering

melibatkan kemampuan dan kemahiran

dilakukan oleh orang setiap harinya.

dalam

Termasuk membaca buku, novel, surat

dalam

era

berkomunikasi

globalisasi

menggunakan

bahasa Inggris.

bahasa

kabar dan lainnya.
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ada

empat

Mikulecky dan Jeffries (1996:1)

Berdasarkan kurikulum sekolah,

mengatakan, bahwa ada beberapa alasan

ada beberapa genre

pentingnya

disemester pertama pada tingkat kelas 12

membaca

dalam

pembelajaran bahasa seperti; membaca

di

membantu kita untuk belajar berfikir

Diantaranya adalah report, narrative dan

dalam bahasa yang baru, membantu kita

analytical exposition. Dalam penelitian

membangun kosa kata yang lebih baik,

ini, penulis memilih report text sebagai

dan membuat kita lebih menyenangkan

genre reading text yang diteliti dalam

dengan menulis dalam bahasa inggris

pemahaman

tertulis”.

ahli

dikarenakan pemahaman membaca report

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan

text oleh siswa SMU masih belum cukup

lebih banyak membaca, pembaca dapat

bagus. Sebagaimana kita ketahui bahwa

menambah

bahasanya

informasi report atau report text adalah

kedalam bahasa baru sebagaimana dia

sebuah informasi report yang sebuah text

bisa mendapatkan kosa kata yang baru.

fakta, yang mana ini berarti memberikan

Berdasarkan

pendapat

pemerolehan

Sekolah

yang diajarkan

Menengah

membaca.

Umum.

Hal

ini

Membaca bagi siswa adalah salah satu

informasi tentang sesuatu. Sebuah report

keahlian berbahasa yang dapat ditemukan

informasi digunakan sebagai cara untuk

disetiap tingkat pendidikan sesuai dengan

mendapatkan pemahaman yang lebih baik

pengajaran bahasa Inggris disekolah.

tentang sebuah kehidupan atau subjek

Dengan

yang tidak hidup.

membaca,

siswa

akan

mendapatkan banyak informasi yang

Berdasarkan observasi penulis, ada

berguna untuk mereka. Mereka juga

beberapa kesulitan yang dihadapi siswa-

dapat membagi informasi yang mereka

siswa dalam memahami report text. Yang

dapatkan dari membaca dengan siswa

pertama adalah, siswa-siswa kesulitan

yang

KTSP

untuk mengidentifikasi informasi dalam

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan),

generic structure report text seperti

Membaca disetiap tingkat pendidikan

klasifikasi

berorientasi

(penjelasan).

lain.

Berdasarkan

untuk

menguasai

empat

umum

dan

Kesulitan

deskripsi

yang

kedua

kompetensi dalam berbahasa. Membaca

adalah siswa-siswa tidak benar-benar

adalah salah satu keterampilan yang

mengerti tentang fitur-fitur bahasa yang

harus

ada direport text. Kesulitan ketiga adalah

diberi

perhatian

lebih

dalam

pembelajaran bahasa.

siswa-siswa kurang memiliki kosa-kata.
Pada akhirnya, siswa-siswa memiliki
429

kesulitan

untuk

memahami

(makna

Surat kabar adalah satu media

tersirat) implicit meaning dan kesimpulan

yang bisa diandalkan, mudah didapatkan,

dari teks. Informasi yang didapatkan

lebih murah dan sumber yang efektif

berdasarkan penjelasan dari guru-guru

untuk

ketika mereka melakukan observasi di

pengetahuan. Surat kabar memberikan

SMU.

kita berbagai pengetahuan dan analisa

berbagi

informasi

dan

Sebaliknya, berdasarkan guru-guru di

yang kuat dalam setiap peristiwa yang

SMU, salah satu faktor yang menjadi

terjadi. Surat kabar diterbitkan dalam

penyebab munculnya masalah ini adalah

beraneka ragam bahasa dengan jumlah

tekhnik membaca dan metode yang

angka yang sangat besar tiap-tiap edisi.

digunakan oleh siswa terlalu monoton

Seperti negara India, sesuai dengan

dan cenderung membosankan. Tekhnik

statistik yg ada, negara mengkonsumsi

yang digunakan guru memiliki tiga fase

sekitar 100 juta copy suratkabar adalah

tekhnik. Hal ini membuat siswa tidak

yang kedua terbesar dipasar dunia.

memiliki kesempatan untuk membaca
lebih

banyak.

Implikasi

1.2. Tujuan

langsung

Berdasarkan

penelitian

diatas,

membuat siswa-siswa kesulitan untuk

tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai

memahami materi yang diberikan dan

berikut:

cenderung

tidak

menyukai

aktifitas

1. Untuk

mengetahui

pengaruh

membaca. Menurut pendapat guru-guru

penggunaan media belajar kliping

di SMU, mereka juga menggunakan

Koran

metode

kemampuan

diskusi

dalam

pengajaran

terhadap

peningkatan

memahami

report

membaca. Dapat disimpulkan bahawa

teks pada siswa MAS Darul

siswa-siswa akan menjadi bosan dikelas

Arafah Lau Bakeri.

karena metode yang tidak sesuai. Oleh

2. Untuk

karena itu, penulis ingin membantu siswa

dalam memahami report teks

dan pengetahuan yang baru tentang

dalam belajar bahasa inggris.

tekhnik membaca report teks dengan
kliping

Koran

upaya

peningkatan kemampuan siswa

agar mereka mendapatkan informasi baru

menggunakan

mengetahui

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

untuk

Kegiatan

membaca

dilakukan

mempelajari bahasa inggris, khususnya

bersama-sama oleh mata dan otak. Mata

membaca report teks.

bekerja seperti kamera kemudian otak
memprosesnya. Otak menyerap apa yang
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dilihat mata. Unsur utama membaca

kualitas siswa memahami report teks

adalah otak, mata hanya alat yang

adalah

mengantar gambar keotak lalu otak

penugasan kliping. Siswa ditugaskan

memberikan interpretasi terhadap apa

untuk membuat kliping dari Koran-koran

yang dituju oleh mata. Interpretasi itu

bekas.

dapat pada saat itu atau seketika itu juga

nantinya akan dijadikan media belajar

atau tertunda, dapat pula terjadi secara

bagi siswa untuk mengembangkan ide-ide

akurat atau salah, mudah atau penuh

dan memahami report teks.

melalui

Kliping

penerapan

yang

teknik

dibuat

siswa

dengan kesulitan. Cahaya yang memantul

Menurut Djauhari (2007), teks

dari benda masuk kemata melalui kornea

report berfungsi memberikan deksripsi

mata atau selaput bening. Cahaya diatur

tentang cirri-ciri umum dari suatu jenis

oleh iris atau selaput pelangi, dengan

benda hidup atau mati. Kemampuan

mengecilkan atau membesarkan lubang

membuat dan memahami jenis teks ini

masuknya cahay (pupil). Dengan bantuan

merupakan

saraf otak bertindak sebagai computer

membantu mengembangkan kemampuan

dan menjamin segala sesuatunya berjalan

literasi

lancar.

Berdasarkan struktur teks report dapat
Nurdin

pane

(2011:12)

bagian

dalam

penting

bahasa

karena

inggris.

diidentifikasikan sebagai berikut:

menyatakan bahwa “Pembuatan kliping

1. Judul

yang

menyatakan

merupakan salah satu usaha menyusun

tentang subyek yang akan

kembali beberapa tulisan yang dimuat

didiskusikan.

oleh media cetak, terutama surat kabar,

2. Indentifikasi/Klasifikasi

majalah dalam bidang tertentu. Tulisan

umum

dapat berupa artikel, berita, ulasan,

3. Seri/rangkaian dari deskripsi.

tanggapan

keilmuan

Selain strukturnya, teks report

lainnya. Penyusunan dimaksud untuk

juga dapat dibedakan dengan teks-teks

menyimpan gagasan, ide dan informasi

lain berdasarkan cirri-ciri sebagai berikut:

yang selanjutnya dikembangkan kepada

1. Menggunakan kalimat simple

maupun

berita

orang lain”
Sekarang

present tense
ini

perkembangan

2. Menggunakan action verbs,

media pembelajaran sudah sangat pesat.

misalnya make, begin, product

Salah satu media pembelajaran yang

etc.

dapat diaplikasikan untuk meningkatkan
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perlakuan dari variabel bebas yaitu

3. Tidak menggunakan personal
pronouns (I, you, we, etc)
4. Menggunakan

banyak

metode

pembelajaran

kliping

Koran

kata
terhadap kemampuan siswa memahami

benda seperti two long feet,

report teks. Sedangkan kelas control tidak

sea animal, etc.
5. Menggunakan relational verbs

mendapatkan

perlakuan

pembelajaran

untuk mendeskripsikan dan
menggolongkan

(is,

kliping Koran. Desain dapat dilihat

are,

seperti table dibawah ini:

have).
2. Metode Analisis

TABLE 2.1

Penelitian ini menggunakan pendekatan

PRE–TEST AND POST–TEST

penelitian kuantitatif dengan metode
eksperimen

dalam

bentuk

DESIGN

kuasi
Group

eksperimen. Penelitian ini menggunakan
rancangan penelitian tindakan kelas yang

Experiment

dilakukan dalam dua siklus. Dalam

al

penelitian ini, peneliti merancang metode

Control

Pre
test
Y1

Post
-test

Treatme
nt

Y2

X

Y1

Y2

Y

penelitian yang meliputi, refleksi awal,
perencanaan

tindakan,

Keterangan:

pelaksanaan

Y1

tindakan, observasi/evaluasi dan refleksi.

: The dependent variable

sebelum diberikan treatment.
Y2

Pada awal pembelajaran akan

sesudah diberikan treatment

diberikan pretes, dan diakhir penelitian

X
akan

diberikan

posttest.

: The dependent variable

Untuk

:

Menggunakan

pembelajaran media kliping koran
Y

mendapatkan hasil yang akurat maka

: Menggunakan metode

pembelajaran konvensional.

penelitian menggunakan kelas control

3. Hasil dan Pembahasan

dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen

Hasil penelitian ini sudah
adalah kelas yang yang mendapatkan

mencapai pada tahap pengolahan data.
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2. Terdapat beberapa faktor yang

Hasil perhitungan dinyatakan dengan
bentuk skor penilaian dan kemudian
perhitungan

dari

hasil

data

menyebabkan

sulitnya

siswa

di
memahami report teks karena

distribusikan dengan nilai rata-rata siswa

keterbatasan

atau mean, nilai yang paling banyak
muncul atau modus dan standar deviasi.

media

dan

pembelajaran secara konvensional

Dari penelitian ini yang dicapai sebagai
cenderung

berikut:

siswa

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran

untuk

3. Siswa

kliping Koran), dan kelas control

2. Menyusun instrument pre test dan
pos test.
3. Menyusun kisi-kisi angket respon

6. Hasil angket respon siswa
7. Hasil analisis deskriptif (nilai
rata-rata, nilai maksimum, nilai
minimum, standard deviasi).
Kesimpulan
perbedaan

signifikan antara

report

teks

menggunakan

media

kliping

koran

baik,

sehingga

dengan
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PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
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lubis.rahman@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance terhadap kinerja
perusahaan di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah jumlah dewan
komisaris dan jumlah dewan direksi sebagai mekanisme struktur corporate governance dan
CFROA sebagai ukuran dari kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 69
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan tahun 2013-2015. Hasil
penelitian menemukan bahwa good corporate governance yang diproksikan dengan variabel
dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Penerapan mekanisme good corporate governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Kata Kunci : Corporate Governance, Kinerja Perusahaan

Komite

1. Pendahuluan

Governance

1.1. Latar Belakang
Akhir-akhir

istilah

Kebijakan

(KNKG)

(2004)

Good

mendefinisikan Corporate Governance

Corporate Governance (GCG) makin

sebagai suatu proses dan struktur yang

popular diperbincangkan di masyarakat.

digunakan oleh organ perusahaan guna

Tidak

memberikan

hanya

ini

Nasional

popular,

tetapi

istilah

nilai

pada

tersebut juga ditempatkan di posisi

perusahaan

terhormat. Pertama, Good Corporate

dalam jangka panjang bagi pemegang

Governance (GCG) merupakan salah satu

saham, dengan tetap memperhatikan

kunci sukses perusahaan untuk tumbuh

kepentingan

stakeholders

dan

berlandaskan

peraturan

menguntungkan

panjang,

dalam

sekaligus

jangka

memenangkan

secara

tambah

berkesinambungan

lainnya,
perundang-

undangan dan norma yang berlaku. The

persaingan bisnis global. Kedua, krisis

Indonesian

ekonomi di kawasan Asia dan Amerika

Governance

Latin yang diyakini muncul karena

konsep Corporate Governance sebagai

kegagalan penerapan Good

serangkaian

Corporate Governance (GCG) (Daniri,

mengarahkan dan mengendalikan suatu

2005).

perusahaan agar operasional perusahaan
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Institute
(IICG)

for

Corporate

mendefinisikan

mekanisme

untuk

berjalan sesuai dengan harapan para

perusahaan,

pemangku

beberapa

kepentingan

(stakeholder).

Lebih lanjut lagi IICG menyimpulkan

untuk

bahwa

mengelola

Corporate

Governance

principal

mendelegasikan

kewenangan

mengelola

kepada

perusahaan

dana

dan

agent
seperti

mengambil

merupakan serangkaian mekanisme yang

keputusan perusahaan. Namun dalam

terdiri dari struktur, system dan proses

pelaksanaannya,

yang digunakan oleh organ-organ dalam

bertindak

perusahaan

pemegang saham.

untuk

mengarahkan

dan

mengendalikan operasional perusahaan

agent

untuk

Teori

tidak

kepentingan

keagenan

ini

selalu
para

juga

agar berjalan sesuai dengan apa yang

menyatakan bahwa perusahaan yang

diharapkan.

memisahkan fungsi

Sementara Monks and

pengelolaan dan

Minow (2003) mendefinisikan Corporate

kepemilikan akan rentan terhadap konflik

Governance

keagenan. Hal ini dapat saja terjadi

sebagai

tata

kelola

perusahaan yang menjelaskan hubungan

dikarenakan

antara

dalam

kepentingan baik pemilik maupun agent.

perusahaan yang menentukan arah dan

Karena pada kenyataannya, perubahan

kinerja perusahaan.

kemakmuran

berbagai

partisipan

Pembahasan

mengenai

adanya

perbedaan

manajer

dibandingkan

sangat

dengan

kecil

perubahan

mekanisme corporate governance sangat

kemakmuran pemegang saham, sehingga

berkaitan erat dengan teori agency. Teori

pengelola cenderung melakukan tindakan

agency ini berkaitan dengan hubungan

oportunistik untuk mencari keuntungan

principal dan agent dengan adanya

sendiri

pemisahan kepemilikan dan pengendalian

kepentingan pihak lain.

perusahaan. Dalam teori Agency, Jensen

Perhatian

dengan

mengorbankan

terhadap

corporate

dan Meckling (1976), menyatakan bahwa

governance ini mencuat terutama dipicu

adanya sebuah kontrak antara principal

oleh terungkapnya skandal dan bentuk

(pemilik/pemegang saham) dan agen

korupsi korporasi terbesar dalam sejarah

(manajemen/pengelola) yang mana baik

Amerika

pemilik

merupakan

perusahaan Enron. Skandal ini juga

pemaksimum kesejahteraan. Manajemen

melibatkan salah satu Kantor Akuntan

merupakan pihak yang dikontrak oleh

Publik Big Five saat itu, yaitu KAP

pemegang

Arthur Andersen. Dalam skandal Enron

dan

pengelola

saham

untuk

bekerja

Serikat

eksekutif

melibatkan

memaksimalkan kepentingan pemegang

ini,

saham. Dalam menjalankan aktivitas

melakukan mark-up laba perusahaan dan
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pihak

yang

perusahaan

menyembunyikan

utangnya.

Governance). Apabila struktur corporate

menyeret

governance yang dalam hal ini lebih

Publik

difokuskan pada dewan komisaris dan

Arthur Andersen yang merupakan auditor

dewan direksi melaksanakan perannya

Enron dan mengakibatkan KAP Arthur

dengan baik, maka seharusnya dapat

Andersen ditutup secara global.

mempengaruhi kinerja perusahaan.

Kasus

ini

keterlibatan

sejumlah
kemudian

Kantor

Akuntan

Di

Indonesia,

permasalahan

mengenai

Corporate

Governance

menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

menjadi hangat diperbincangkan sejak

Hasil penelitian Nasution dan Setiawan

terjadi krisis ekonomi yang melanda

(2007), menemukan bahwa mekanisme

Negara-negara Asia termasuk Indonesia,

corporate governance telah efektif dalam

dan semakin menjadi perhatian akibat

meningkatkan

banyak

kasus-kasus

Sebanyak 20 perusahaan menjadi sampel

manipulasi laporan keuangan. Boediono

dalam penelitian ini dengan rentang

(2005), menyebutkan ada beberapa kasus

waktu penelitian dari tahun 2001 sampai

yang terjadi di Indonesia, diantaranya

2005. Mekanisme corporate governance

seperti PT. Lippo Tbk dan PT Kimia

yang

Farma Tbk yang terindikasi melakukan

komisaris independen, ukuran dewan

manipulasi dalam pelaporan keuangan.

komisaris dan keberadaan komite audit

terungkapnya

Rendahnya

Penelitian

corporate

terdiri

sebelumnya

kinerja

dari

perusahaan.

komposisi

dewan

mampu mengurangi tindakan manajemen

governance, hubungan investor yang

untuk

lemah, kurangnya tingkat transparansi,

sehingga dapat meningkatkan kinerja

ketidak

laporan

perusahaan. Hal senada juga ditunjukkan

masih

kurangnya

dalam penelitian Nathania (2014) dan

atas

perundang-

Amyulianthy (2012), yang menemukan

undangan dalam menghukum pelaku dan

bahwa struktur corporate governance

melindungi pemegang saham minoritas,

meliputi dewan komisaris independen,

menjadi pemicu dan alasan beberapa

dewan direksi, kepemilikan institusional

perusahaan

dan kepemilikan manajerial memiliki

efisienan

keuangan,

dan

penegakan

hukum

di

dalam

Indonesia

runtuh

(Hardikasari, 2011).

melakukan

pengaruh

Mekanisme yang dapat digunakan

kinerja

yang

manajemen

signifikan

perusahaan.

terhadap

Siallagan

Machfoedz

dengan

bahwa mekanisme GCG berpengaruh

tata

kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate

juga

dan

untuk mengatasi permasalahan ini adalah
menerapkan

(2006)

laba

terhadap nilai perusahaan.
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menemukan

Berbeda dengan hasil penelitian

H2 : Jumlah Dewan Direksi berpengaruh

yang dilakukan Purwani (2010) terhadap

signifikan terhadap kinerja perusahaan.

perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

penelitian menyebutkan bahwa penerapan
good

corporate

governance

Pendekatan pemecahan masalah

tidak

dalam penelitian ini diawali dengan

berpengaruh secara langsung terhadap

melakukan pengumpulan data terlebih

kinerja perusahaan yang diukur dengan

dahulu dengan cara metode dokumentasi.

alat ukur EVA Momentum.

Metode dokumentasi merupakan metode

Berdasarkan latar belakang diatas

pengumpulan

data

maka perumusan masalah penelitian ini

mempelajari

catatan-catatan

adalah Apakah terdapat pengaruh good

dokumen. Dalam hal ini, catatan atau

corporate governance yang diproksikan

dokumen perusahaan yang dimaksud

dengan jumlah dewan komisaris dan

adalah laporan keuangan perusahaan.

jumlah dewan direksi terhadap kinerja

Data yang sudah diperoleh selanjutnya

perusahaan pada perusahaan manufaktur

dilakukan analisis data dengan bantuan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

software SPSS versi 17. Teknik analisis

1.2. Tujuan

statistic

Artikel ini mengidentifikasi dan

dalam

dengan

cara
atau

penelitian

ini

menggunakan regresi linier berganda.

mengukur kinerja perusahaan. Kinerja

2. Metode

perusahaan dalam penelitian ini diukur

Data

yang

digunakan

dalam

dengan Cash Flow Return On Asset

penelitian ini merupakan data sekunder

(CFROA).

menunjukkan

berupa laporan keuangan perusahaan

kemampuan aktiva perusahaan untuk

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa

menghasilkan

Tujuan

Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015.

penelitian ini adalah untuk mendapatkan

Sampel perusahaan yang termasuk dan

bukti secara empiris mengenai pengaruh

terdaftar

good corporate governance terhadap

pengamatan tahun 2013 sampai 2015

kinerja perusahaan.

sebanyak 69 perusahaan.

CFROA

laba

Berdasarkan

operasi.

pada

tujuan

itu,

di

BEI

selama

periode

Pengujian dari pengaruh good

hipotesis yang dirumuskan adalah:

corporate governance terhadap kinerja

H1

perusahaan ini memiliki model penelitian

:

Jumlah

Dewan

Komisaris

berpengaruh signifikan terhadap kinerja

sebagai berikut:

perusahaan.

CFROA = α + β1DK + β2DD + e …….(1)
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Variabel

dependen

7

dalam
Komisari
s
Dewan
Direksi
CFROA

penelitian ini yaitu kinerja perusahaan
(CFROA). Cash flow return on assets
CFROA)

merupakan

salah

satu

pengukuran kinerja perusahaan yang
menunjukkan

kemampuan

20
7
20
7

2

12

4,98

2,132

0,07

0,95

0.421
2

0,2073
9

3.2. Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik yang

aktiva

perusahaan untuk menghasilkan laba

dipersyaratkan

operasi. CFROA dihitung dari laba

dilakukan dan

sebelum bunga dan pajak ditambah

bahwa semua asumsi telah terpenuhi.

depresiasi dibagi dengan total aktiva.

Hasil pengujian autokorelasi

Rumus

untuk

menghitung

untuk

model

diperoleh

regresi

kesimpulan

Uji normalitas berdasarkan grafik

CFROA

histogram dibawah ini menunjukkan

sebagai berikut:

suatu pola yang menggambarkan pola

……….(2)

CFROA =

distribusi yang tidak menceng kekiri
Dimana:

maupun kekanan. Dari grafik tersebut

CFROA : Nilai perusahaan

dapat

EBIT

: laba sebelum bunga dan pajak

Depc.

: Depresiasi

Asset

: Total aktiva perusahaan
Variabel

independen

disimpulkan

bahwa

data

terdistribusi normal.
Histogram

Dependent Variable: CFROA

dalam
30

penelitian ini adalah:
Frequency
20

DK: Jumlah anggota dewan komisaris
suatu perusahaan.

10

DD: Jumlah anggota dewan direksi suatu

Mean =7.14E-16
Std. Dev. =0.995
N =207

0
-3

perusahaan.

-2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Residual

3. Hasil dan Pembahasan

Grafik 1 : Histogram

3.1. Statistik Deskriptif
Sebelum

analisis

Uji
dilakukan

Multikolinearitas

menunjukkan Nilai Variance Inflation

terlebih dahulu dikemukakan statistic

Factor untuk masing-masing variabel

deskriptif seperti yang terlihat pada tabel

independen

berikut.

dalam

model

regresi

memiliki nilai kurang dari 10 sedangkan

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Variabel

N

Dewan

20

Min
.
2

Max
.
11

Mean
4,28

nilai Tolerance masing-masing variabel

Std.
Dev.
1,863

independen lebih besar dari 0,10. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa tidak
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ada

multikolinieritas

antar

variabel

Komisaris, dewan direksi berpengaruh

independen.

secara

simultan

Hasil

Tolerance

VIF

Dewan

0,535

1,870

analisis

regresi

atas

pengujian hipotesis dapat dilihat pada

Komisaris

tabel berikut.

Dewan

0,535

1,870

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi

Direksi

Coefficientsa

Model
1

Grafik scatter plot menunjukkan tidak
ada

kinerja

perusahaan.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas
Variabel

terhadap

pola

tertentu

dimana

titik-titik

Unstandardized
Coeff icients
B
Std. Error
.325
.038
.044
.010
-.018
.009

(Constant)
DewanKomisaris
DewanDireksi

Standardized
Coeff icients
Beta

t
8.644
4.309
-2.064

.394
-.189

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

Sig.
.000
.000
.040

.535
.535

a. Dependent Variable: CFROA

Berdasarkan hasil analisis regresi

menyebar secara acak dan disekitar angka
0 pada sumbu Y. Dengan demikian dalam

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

persamaan regresi tersebut tidak terjadi

Hipotesis pertama diterima. Hal ini dapat

masalah heteroskedastisitas.

ditunjukkan dengan signifikansi sebesar
0,000 < 0,05 dan nilai koefisien regresi
sebesar

0,044.

Hasil

penelitian

ini

3

mendukung penelitian yang dilakukan

Regression Studentized Residual
2

1

Sunarwan (2015), dan Jacking & Johl

0

1

(2009), yang menyatakan bahwa jumlah

2
3
2

1

0

1

2

3

dewan komisaris berpengaruh signifikan

4

Regression Standardized Predicted Value

terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Sesuai

Grafik 2. Scatter plot

dengan

diungkapkan

pengendalian

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F

mempunyai

ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

df
2
204
206

KNKG

(2006)

yang
bahwa

Dewan komisaris sebagai mekanisme

3.3. Pengujian Hipotesis

Sum of
Squares
.791
8.069
8.860

defenisi

Mean Square
.396
.040

F
9.999

Sig.
.000a

internal
tanggung

jawab

tertinggi
untuk

melakukan pengawasan dan memberi
masukan

kepada

direksi

serta

a. Predictors: (Constant), DewanDireksi, DewanKomisaris
b. Dependent Variable: CFROA

memastikan bahwa perusahaan telah

Dari hasil uji F pada tabel 3

melaksanakan GCG. Dengan adanya

diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel

pengawasan dewan komisaris terhadap

dewan

kinerja

manajemen

tentu

dapat

mengurangi tindakan kecurangan dan
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1.870
1.870

perilaku

oportunistik

manajemen.

pengendalian

yang

signifikan

dalam

Dengan demikian, banyaknya jumlah

pengelolaan sumber daya perusahaan dan

dewan

dana dari investor.

komisaris

dalam

perusahaan

mampu meningkatkan akses ke berbagai
sumber

daya

terhadap

4. Kesimpulan

lingkungan

Tujuan penelitian ini adalah untuk

eksternal dan berdampak positif terhadap

menguji apakah variabel good corporate

kinerja perusahaan.

governance yang diproksikan dengan

Berdasarkan hasil analisis regresi

dewan komisaris dan dewan direksi

pada tabel 4 diatas dapat disimpulkan

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

bahwa Hipotesis kedua diterima. Hal ini

Dari hasil pengujian yang diperoleh

dapat ditunjukkan dengan signifikansi

dalam penelitian ini menemukan bahwa

sebesar 0,040 < 0,05 dan koefisien

variabel dewan komisaris dan dewan

regresi pada variabel jumlah dewan

direksi berpengaruh signifikan terhadap

direksi bernilai -0,018, dengan nilai t = -

kinerja perusahaan. Hal ini menandakan

2,064. Hasil penelitian ini mendukung

bahwa

penelitian yang dilakukan Amyulianthy

corporate

(2012),

meningkatkan kinerja perusahaan. Selain

Nathania

(2014),

yang

penerapan

mekanisme

governance

itu,

berpengaruh signifikan terhadap kinerja

investor dalam menanamkan modalnya.

keuangan perusahaan. Direksi sebagai

Peran

bagian dari organ perusahaan memiliki

mekanisme pengendalian internal yang

wewenang dan tanggung jawab penuh

bertanggung jawab untuk melakukan

terhadap pengurusan Perseroan. Dewan

pengawasan

direksi bertanggung jawab penuh atas

kepada direksi serta memastikan bahwa

segala

perusahaan telah melaksanakan good

operasional

dan

meningkatkan

dapat

menyatakan bahwa jumlah dewan direksi

bentuk

juga

good

dewan

dan

kepercayaan

komisaris

memberi

masukan

kepengurusan perusahaan dalam rangka

corporate

melaksanakan

kepentingan-kepentingan

menjebatani kepentingan principal dan

dalam pencapaian tujuan perusahaan.

manajer di dalam perusahaan. Demikian

Dewan direksi juga bertanggung jawab

juga dengan dewan direksi sebagai

terhadap

dengan

bagian organ perusahaan yang bertugas

pihak-pihak eksternal seperti pemasok,

melaksanakan operasi dan kepengurusan

konsumen, regulator, dll. Dengan peran

perusahaan.

urusan

perusahaan

yang begitu besar dalam pengelolaan
perusahaan ini, direksi memiliki hak
441

governance

sebagai

mampu

Daftar Pustaka
Amyulianthy, Rafriny. 2012. Pengaruh
Struktur Corporate Governance
Terhadap Kinerja Perusahaan
Publik
Indonesia.
Jurnal
Liquidity. Vol.1, No.2, JuliDesember 2012, hlm. 91-98.
Daniri,
M.A.
2005.
Corporate
Governance. Ray Indonesia,
Jakarta.
Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika
Teori, Konsep dan Aplikasi
dengan SPSS 17. Semarang :
Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Jacking, B., & Johl, S. (2009). Board
Structure
and
Firm
Performance: Evidence from
India’s
Top
Companies.
Corporate
Governance
on
International Review, 14, 492509.
Jensen, M.C., dan Meckling, W.H. 1976.
Theory of The Firm: Manajerial
Behavior, Agency Cost and
Ownership Structure. Journal of
Financial Economics 3.
Komite
Nasional.
Corporate
Governance. Code of Good
Corporate Governance : Prinsip
Good Corporate Governance.
www.bapepam.go.id.
Nathania, A. 2014. Pengaruh Komposisi
Dewan Perusahaan Terhadap
Profitabilitas
Perusahaan.
Finesta Vol. 2, No. 1, 76-81.
Nasution, M dan Setiawan, Doddy. 2007.
Pengaruh
Corporate
Governance
Terhadap
Manajemen Laba di Industri
Perbankan Indonesia. SNA X.
Makasar.
Tertius, M.A dan Christiawan, Y.G.
2015. Pengaruh Corporate
Governance Terhadap Kinerja
Perusahaan
pada
Sektor
Keuangan. Business Accounting
Review Vol. 3, No. 1, Januari
2015: 223-232.

442

JENIS ILOKUSI: TINDAK TUTUR DEKLARATIF DALAM TEKS
DRAMA REKONSTRUKSI BIOLA NA MABUGANG
KARYA ASKOLANI
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Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
dahlanrahmawati@yahoo.co.id
Abstrak
Dalam tulisan ini dibahas perangkat tutur dalam masyarakat teks drama rekonstruksi “Biola Na
Mabugang karya Askolani”. Masalah dianalisis dengan teori tindak tutur berdasarkan hasil
penelitian terdahulu dari tesis Srimani (2015) yang ternyata tindak tutur (akronim: TT) tokoh
utamanya bergolongan lima macam ilokusi. Ilokusi verdiktif : 53; ilokusi eksersitif: 33; ilokusi
komisif : 44; ilokusi komisif : 44; ilokusi behavitif: 11; ilokusi ekspositif: 10. Dalam makalah ini
dilanjutkan pembahasan tentang perangkat tindak tutur deklaratif (akronim: TTD) yang berkaitan
dengan tuturan dalam rekonstruksi drama “Biola Na Mabugang karya Askolani”. Tindak tutur
deklaratif yang yang terjadi adalah tindak tutur dalam peristiwa markusip, peristiwa kawin lari
dan ijab kabul antara Si Tofsir dengan Si Baiti. Peristiwa yang dideskripsikan hanya TT dari
Tokoh utama yaitu Si Baiti. Dalam peristiwa menikah terdapat perangkat nonverbal yaitu
bersalaman, dan pemberian mahar yang berupa sehelai kain sarung yang bersifat kontekstual.
Kata-kata khusus diucapkan si Tofsir kepada Si Baiti. Perasaan Si Baiti mempngaruhi ucapannya
yang bersifat direktif karena situasi di malam hari yang merasa ketakutan kepada orang lain
(pihak ketiga yaitu orang Si Baiti). Pertuturan dalam markusip sebagai tradisi Angkola
Mandailing dituturkan tanpa intonasi. Bahasa diresonansikan dalam irama nafas yang termasuk
ke dalam kategori bahasa adat Angkola Mandailing. Media para pemuda menyampaikan isi
hatinya kepada seorang gadis disampaikan melalui bisikan dari celah dinding. Teks markusip
dalam bahasa hapantuon dan pantun serta idiom bahasa sehari-hari itu pun termasuh bahasa
adat. Berdasarkan hasil penelitian ini ternya tindak tutur (TT) tokoh utama bergolongan salasatu
dari lima macam ilokusi yaitu ilokusi tindak tutur deklaratif menegaskan dan memberitahukan
(TTD-Mt dan TTD-Mb).
Kata kunci: pertuturan, tindak tutur, deklaratif, Angkola Mandailing

Rosmawati

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

masyarakat Angkola Mandailing karena

abstrak tesisnya bahwa teks drama Drama

para

Biola

editornya

BNM)

semestinya

analisisnya disesuaikan dengan kosmologi

Srimani (2015) menyatakan dalam

Na

Harahap;

Mabugang

(diakronimkan:

budaya

dominan berjenis tindak tutur

pelakonnya,

penontonnya,

dan

adalah orang yang berkesan
Angkola

dan

Mandailing.

ilokusi (tuturan yang diucapkan tidak

Kosmologi Angkola Mandailing sudah

bermakna

bisa

peneliti

harfiah). Dengan
masih

perlu

demikian

dijadikan

berkesempatan

menganalisis

observer
untuk

yang

mengapresiasi

rekonstruksi naskah drama Biola Na

teksnya Di dalam pelakonan drama

Mabugang karya Askolani yang diedit

tersebut terjadi kegiatan markusip.
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Hasil

penelitian

terdahulu

humor, drama, novel, cerita pendek;

(Harahap, 2012) dalam kalangan muda-

wacana

mudi di Sipiongot dan mendapati yang

mendeskripsikan isi cerita; peneliti pun

mereka

semasa

penasaran

rajang

daripada segi tema dan segi aspek

untuk

kelucuan yang ada dalam kombur warga

berbual-bual

mempersiapkan
(penyediaan

bumbu

ramuan masakan)

suatu kegiatan pesta atau upacara. Mereka
bercakap-cakap

di

klasik

sehingga

ingin

selalu

mengkaji

dewasa Angkola Mandailing.

kumpulan

Rahardi (2005) tindak tutur lokusi

sewaktu berjalan pulang dari pesta atau

menjadi tiga subjenis yaitu tindak tutur

setelah selesai acara kumpulan remaja

lokusi yakni tindak fonik, tindak fatik dan

desa

mereka

tindak retik sebagaimana dikutip dan

bercengkerama dan saling menyampaikan

didefinisikan, “pragmatics is the study of

isi hatinya

the conditions of human language uses as

Sambil

selesai

dalam

drama

bekerja

masing-masing ... Setelah

perwiritan,

anak-anak

muda

there determined by the context of

mengantar anak-anak gadis untuk pulang

society”,

„pragmatik

ke

mengenai

kondisi-kondisi

rumahnya

masing-masing.

Di

adalah

studi

penggunaan

perjalanan menuju rumah itulah mereka

bahasa manusia yang ditentukan oleh

saling bercerita yang akhirnya dapat

konteks masyarakat‟. Bukunya Pragmatik

menimbulkan

Kesantunan

rasa

simpati.

Seorang

Imperatif

Bahasa

Indonesia

pemuda misalnya apabila ingin membina

telah terbahas ke dalam konsep tindak tutur

hubungan dengan gadis, pemuda tersebut

direktif (TTD) yang termasuk kajian etika
bahasa.

langsung mendatangi rumah gadis. Waktu
kunjungan

biasanya

dilakukan

2.

pada

Metode
Metode penelitian deskriptif ini yakni

malam hari. Di beranda rumah mereka
duduk berduaan dan melakukan obrolan

penelitian

panjang hingga menjurus kepada masalah

(1) langkah pengumpulan, (2) klasifikasi

cinta dan kasih sayang.

dan

Seorang

yang

analisis

berjalan

pengolahan

menempuh

data,

(3)

menyimpulkan, serta melaporkan, dengan

peneliti

teks

drama

tradisional

dan

kontemporer

tujuan

mengharapkan

kegiatan

penelitiannya

penggambaran tentang sesuatu keadaan

utama

untuk

membuat

secara objektif dalam suatu deskriptif.

harus digalakkan. Di sinilah saatnya
dikabulkan keinginan peneliti terdahulu
tentang drama BNM tersebut. Teks
modern yang diuraikan seperti dalam
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3.

Tofsir, suami dari Baiti tersebut. Baiti

Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil: Sinopsis Video Compact Disc

hanya secara sepintas menyebutkan dalam

(VCD) Biola Na Mabugang (BNM)

dialog VCD BNM dengan kedua anaknya

Karya Askolani

adalah dikarenakan penyakit paru-paru.
(2015)

Anak-anak mereka, Maliki dan Syafi‟i,

mendokumentasikan sinopsis teks VCD

tumbuh menjadi pemuda yang juga tidak

BNM Karya Askolani

pernah bersosialisasi dengan lingkungan

Srimani

bercerita tentang kisah percintaan

sosialnya. Sehari-hari mereka hidup dari

Tofsir (Tafsir, pen.) dan Baiti (Nurbaiti,

segala kebersahajaan yang ada di hutan.

penulis.) yang akhirnya kawin lari, karena

Mereka membangun pondok di atas bukit,

hubungan

tidak

yang tidak jauh dengan sungai. Sehari-

mendapat restu dari keluarga. Hal ini

harinya mereka makan dari umbi-umbian,

disebabkan oleh karena mereka berdua

ikan, beberapa biji-bijian, daun dan

adalah satu marga lubis. Adat yang

berbagai hasil-hasil hutan. Cerita VCD

berkembang pada masa tersebut sangat

BNM ini juga tidak menunjukkan, kapan

menentang perkawinan satu marga dan

kejadian ini terjadi. Suatu ketika, mereka

masih

bertemu Kareen, seorang mahasiswi dari

percintaan

berlangsung

mereka

hingga

saat

ini.

Walaupun suku Mandailing penganut

Universitas

agama Islam yang taat, dimana yang

melakukan penelitian tentang beberapa

manjadi aturan adalah syari‟at Islam,

jenis flora yang ada di hutan daerah

namun mereka masih tetap berpegang

Mandailing Natal, tempat dimana mereka

pada adat. Mereka berdua melarikan diri

berdiam.

dan kemudian tinggal di hutan belantara.

belakang sosial dan budaya yang berbeda

Semenjak

jauh,

tersebut,

mereka
mereka

tinggal
tidak

di

hutan
pernah

Taipeh

yang

Sekalipun

mereka

persahabatan.

sedang

memiliki

dapat

Kareen

latar

menjalin

tertarik

pada

bersosialisasi lagi dengan masyarakat

kesederhanan kenidupan mereka berdua

tempat asal mereka ataupun dengan

adik abang tersebut, sekaligus juga pada

masyarakat hutan di sekitar tempat tinggal

kepiawaian

mereka.

meninggal,

Ternyata diam-diam Syafi‟i menyukai

terpaksa Baiti seorang diri membesarkan

Kareen, namun, sebaliknya Kareen diam-

anak-anaknya

berbagai

diam lebih tertarik pada Maliki yang

dilema kehidupan yang ada di hutan.

merupakan abang Syafi‟i. Kareen tidak

Namun di dalam VCD BNM tidak disebut

memiliki

secara tegas penyebab dari meninggalnya

Syafi‟i. Sampai akhirnya Kareen kembali

Ketika

Tofsir

menghadapi
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Maliki

perasaan

menggesek

apa

pun

biola.

kepada

ke Universitas Taipeh tempat dimana

kemarin) adalah merupakan Penutur yang

Kareen

penulis

lain yang berujar kepada Ibunya/ mitra

menganalisis teks dari drama BNM,

tutur. Sebagai seorang Adik maka dia

penulis akan mentraskripkan teks drama

tidak mau “kalah” dari Abangnya yang

BNM

hanya

berkuliah. Sebelum

yang

berasal

dari

Bahasa

dapat

satu.

Biji-bijian

yang

Mandailing ke dalam Bahasa Indonesia.

didapatkan oleh kedua penutur tersebut

3.2 Pembahasan

adalah biji nangka.

3.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian Srimani

diketahui dari percakapan selanjutnya

(2015): Tindak Tutur Lokusi

antara Penutur

Lokusi adalah tindak tutur yang

Penutur

1

Hal ini dapat

dengan Mitra tutur.
(Maliki)

mengatakan

menyatakan sesuatu dalam arti “berkata”

Disombom ma da, Umak (disembam ya,

atau tindak tutur dalam bentuk kalimat

Mak). Maknanya, sebelum dikonsumsi

yang bermakna dan dapat dipahami.

biji nangka tersebut harus dibakar terlebih

Tindak lokusi itu sendiri mengandung

dahulu biasanya di dalam bara api, agar

makna literal. Menurut Srimani (2015)

bisa dimakan.

Teks Drama Biola Na Mabugang yang

Penutur (Maliki) dengan Mitra

termasuk tindak tutur lokusi menurut

tutur (Baiti/ Mamak) ditimpali oleh

penulis

Penutur

adalah

hasil

sementara

2

(Syafi‟i)

dengan

ucapan

berdasarkan penelitian Srimani (2015)

(percakapan 06) Umak i

tutung Umak

bahwa bentuk lokusi yang ada dalam

jolo batuni sibodaki (Mak, bakarlah dulu

dialog (Percakapan 01 dan 02) antara

biji nangka itu). Maksudnya, Penutur 2

penutur dan mitra tutur dapat diambil

meminta agar Mitra tutur (Baiti/Mamak)

contoh:

yang membakar biji nangka tersebut.

(1) Maliki (Penutur): Dapot au sada umak

Namun dalam (Percakapan 07), mitra

„dapat aku satu Mak‟

tutur menolah permintaan Penutur 2

(2) Baiti/Mamak (Mitra tutur)

(Syafi‟i) secara halus dengan berujar Ho

: Olo mada Ayah

madabo… Amang, pamilas aek dope bo

Dalam konteks percakapan ini

Umak (Kaulah itu Nak… Mamak lagi

yang menjadi Penutur adalah Maliki yang

memasak air). Percakapan 08) Umakma

merupakan anak yang tertua kepada

dabo so utolongi umak naron manjalaki

Ibunya selaku Mitra tutur, sedangkan

batat-batat ni gadung (Mamaklah yang

Syafi‟i yang mengatakan: Au dua umak,

membakarnya… nanti ku bantu Mamak

um godang-godang muse pado natuarian

mencari ubi yang lainnya) penutur 2

(Aku dua Mak, lebih besar dari biji yang

(Syafi‟i) lebih lanjut membujuk mitra
446

tutur (Baiti/Mamak) untuk membakarnya,
Konteks: Penutur (Baiti/ Mamak)

namun akhirnya ditimpali oleh Penutur 1
(Maliki)

dengan

tuturan

Ho

nanga

manutungna… Umak sajo giotmu karejo,
na..loja

dope

janganlah

Umak

Emak

Nanti

kepada mitra tutur (Maliki)

ketika

akan

pergi

ke

kampong.

Percakapan (36) telihat jelas tindak tutur

(membakarnya

aja…

bertutur

ilokusi eksersitif dari penutur (Baiti/

Emak

Mamak) kepada mitra tutur (Maliki).

capek).

Penutur menggunakan wewenang dan

Rekapitulasi jenis ilokusi yaitu:
No.

haknya

Jenis tindak tutur
Ilokusi secara
keseluruhan

selaku

seorang

ibu

kepada

anaknya yang lebihtua untuk menjaga
adiknya. Tindak tutur ilokusi komisif

01.

Ilokusi Verdiktif : 53

02.

Ilokusi Eksersitif: 33

So

03

Ilokusi Komisif : 44

amang,sanga ise sajo koummuyu.

04

Ilokusi Behavitif: 11

05

Ilokusi Ekspositif: 10

adalah percakapan (33)
lek

diboto

homu

dabo

Ampot jumolo iba tongkin oni so lek
adong pature- ture homu.‟Supaya
kalian

Berdasarkan tesis Srimani (2015)

kenallah,

nak

siapa

saja

saudaramu, kalau meninggal nanti

bahwa jenis TT adalah ilokusi verdiktif,

aku, supaya

ilokusi eksersitif, ilokusi komisif, ilokusi

kalian. Konteks:

behavitif,

(Baiti/Mamak) bertutur kepada 2

ilokusi

ekspositif.

Dengan

ada yang mengurus
Penutur

demikian ada 151 TT ilokusi dalam teks.

mitra (Maliki dan Syafi‟i) ketika

Tindak tutur verdiktif adalah
Percakapan 04.

akan

pergi mencari orang

tuanya‟.

Loja mangua dei namanyogot dope ari.
„Capek macam mana, masih pagi lagi.‟

Dari percakapan (33) telihat
jelas tindak tutur ilokusi komisif dari

Tindak tutur

eksersitif

penutur (Baiti/Mamak) kepada mitra tutur

adalah

(Maliki dan Syafii) untuk pergi ke

percakapan (36)

kampung mencari orang tuanya atau

Bope songoni, kehe majolo Umak.
Urus

nenek dari mitra tutur (Maliki dan Syafii),

Anggimu naron Malik;

nangkan naho ma

dan penutur berjanji kepada mitra tutur,

ia pature-ture ia

i „Biarpun begitu, Mamak pergilah dulu,

jika penutur meninggal maka ada yang

urus adikmu Maliki, mungkin kaulah

menjaga mitra tutur dalam menjalani

yang mengurus adikmu!‟

kehidupan.
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tindak tutur ilokusi behavitif

a. Tindak tutur ilokusi behavitif
Tindak tutur ilokusi behavitif

adalah

percakapan (69):

adalah merupakan jenis tindak tutur yang

Mayup pe mangua muse mei,ampot

beraneka ragam dan mengerjakannya

angkot nasongon i doma so kaluar iba

dengan sikap dan perilaku sosial. Dari

ngon arangan tombakon. „Hanyutpun

percakapan teks VCD BNM

telihat

kenapa rupanya. Mungkin harus begitu

tindak tutur ilokusi behavitif

adalah

biar keluar kita dari hutan belantara ini‟.

percakapan (110).

Konteks: Penutur dan mitra tutur

Fantastic.! dari mana anda dapat

lagi menangkap ikan di sungai (keduanya

ilmu seperti itu Luar biasa….! Dari mana

saling bertindak tutur ilokusi).

anda dapat ilmu seperti itu konteks:

Dari

percakapan

(69)

antara

Penutur (Kareen) berujar ketika sembuh

penutur (Maliki) dan mitra tutur (Syafii)

dari rasa gatal.

ketika berada di sungai mereka berbagi

Dari percakapan (110) menurut

tugas; penutur (Maliki) berujar kepada

analisa penulis adalah merupakan tindak

mitra

tutur ilokusi behavitif, dimana penutur

perangkap burung, sementara penutur

(Kareen) berujar fantastic kepada mitra

mencari ikan. Selanjutnya mitra tutur

tutur (Maliki), karena penutur telah hilang

mengingatkan agar penutur hati-hati kalau

rasa gatal ditangannya terkena daun

air sungai deras yang akan menyebabkan

latong ketika penutur dan mitra tutur

penutur hanyut. Lantas dijawab oleh

berjalan di hutan dalam melakukan

penutur seperti Percakapan (69).

penelitian flora dan diobati dengan akar

cenderung

adalah merupakan jenis tindak tutur yang

budaya

sangat sulit untuk finisikan. Jenis ini

umum

kita

penjelasan

sebut
atau

sebagai
keterangan.

percakapan teks VCD BNM

Cara

latar

yang

bersifat

bercerita

drama

berdasarkan fenomena kosmologi budaya

(bagaimana
atau

orangnya

kepada

cenderung menurut faktor pengamalannya

dapat cocok dengan rangkaian penjelasan

kata-kata)

melihat

seseorang

bergantung

etnosentrik.

menjelaskan bagaimana sebuah ujaran

menggunakan

untuk

Pengalaman

Tindak tutur ilokusi ekspositif

percakapan

(Syafi‟i)

b. Tindak Tutur Deklaratif

dari pohon latong.

atau

tutur

Angkola Mandailing karena perbedaan

secara

fenomena budayanya. Sikap setiap orang

pemberi

daripada masyarakat Angkola Mandailing

Dari

menjadikan

telihat
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peristiwa

acara

secara

etnosentrik yang berbeda dengan perasaan

sama tetapi kandungan teksnya sesuai

orang bangsa lainnya.

dengan

Person

who

kosmologi

orang

Angkola

has

had

limited

Mandailing. Pada hal dalam aktivitinya

for

cross-cultural

mengandungi hal ehwal aktiviti yang

expriences tends to be ethnocentric

menjalin silaturrahim, dan mengurangkan

he is likely to view his interpretation

ketegangan/kesuntukan

of world as universally valid, and

menyehatkan mereka yang melakukannya

his attitudes toward people and

dalam keadaan sehat. Penelitian terhadap

events as natural for all members of

drama Angkola Mandailing harus melihat

the human race (Canton-Harvey, G.

tema ceritanya karena tema itu berhubung

1987, hlm 6-7).

kait dengan elemen kandungan nilainya

opportunities

sehingga

beretnosentrik

sebagaimana penentuan kelucuan dalam

seperti

warga

laman web tulisan Halimah (1998).

masyarakat Angkola Mandailing

karena

Kajian ini adalah mengarah kepada

mereka

dengan

kaidah

penelitian cerita drama selalu berasas

mereka

berjaya

kepada kerangka konseptual yang sesuai

Seseorang

pragmatik

yang

berbahasa
sehingga

mempamerkan hasil motivasi intrinsiknya

dengan kaidah agama Islam.

berupa ide melalui perbualannya yang

intrinsik yang berupa karya narasi. Salah

berbentuk cerita drama yang sesuai

satu pakar pembahas tema, latar, seting,

dengan latar belakang profil penuturnya.

dan peran watak tokoh cerita dalam aspek

Mereka menampilkan wacananya dengan

tindak tutur adalah Rustono (1998) dan

memilih prinsip kerjasama atau prinsip

Wijana (1995). Kedua-duanya sedikit

sopan

mengkaji

santun

berbahasa

serta

aspek

Struktur

paralingual

atau

penyimpangan prinsip bahasa atau prinsip

nonverbal. Istimewanya Wijana (1995)

yang lain yang bukan prinsip bahasa.

pula yang menganalisis wacana lucu

Pembahasan yang selama ini terhadap

melalui kartun Indonesia. Kedua peneliti

drama adalah sekadar mendeskripsikan

ini

wacana

semantik

tersiratnya (semantic implicated) dengan

berdasarkan konsep kearifan lokal tanpa

analisis pragmatik. Dalam hal yang sama

mengenai unsur pragmatik. Ternyata teks

penelitian ini juga mendasari analisid

drama itu dapat direkayasa dengan cara

kombur

dialog

secara

menangkap

jenaka

makna

tersurat

Angkola

dan

Mandailing

dalam sebuah tesis (Harahap, 2012).

merekonstruksi, dan setelah direkayasa

Bentuk

maka teksnya berubah dengan tema yang

fisik

bahasa

yang

mengandungi aspek lucu.
449

ternyata
Walaupun

sesebuah kombur jenaka yang berbentuk

(1995),

fisik bahasa juga mutlak menggambarkan

unsur-unsur implikatur prinsip kerja sama

aspek intonasi, warna suara, gera-gerik

dan implikatur prinsip sopan santun

penutur. Pada hal aspek nonverbal ini

berbahasa adalah sebagai praduga untuk

menentukan bentuk dan corak kelucuan

menetapkan sebuah cerita drama atau

yang secara pragmatik memperlihatkan

bukan sebuah cerita jenaka. Untuk setakat

aspek

Setelah

ini, bentuk implikatur prinsip kerja sama

menyadari fokus penelitian cerita drama

dan implikatur prinsip sopan santun

ini maka peneliti menginginkan hasil

berbahasa adalah sebagai sarana yang

penelitian kejenakaan yang berbahasa

dapat menentukan

daerah, iaitu cerita drama yang berbahasa

data awal untuk melihat unsur cerita

Angkola

lucu

drama ialah unsur ekstra linguistik yang

dalam aktivitas berkomunikasi manusia

menyokong wujud kelucuan maknanya

menjadi objek kajian ilmiah yang sesuai

secara

dengan topik makalah ini. Hasil kajian

menyoroti

tentang cerita drama banyak menjadi

perenggan cerita drama dalam drama

rujukan peneliti cerita drama di Indonesia.

pada

Ada pula kajian aspek fungsi dan peranan

Beberapa cerita drama yang diambil

cerita

daripada kegiatan harian warga Angkola

ekstra

lingualnya.

Mandailing.

drama

bagi

Persoalan

manusia

dalam

Rustono

implisit.

(1998)

menentukan

tidak lucu. Sebagai

Perkara

unsur-unsur

warga

Angkola

boleh

ayat

atau

Mandailing.

kehidupan hariannya diteliti daripada

Mandailing

elemen kegunaannya. Bahkan peneliti

pemerhatian

cerita drama juga masih menjalankan

pemerhatian tidak berstruktur. Pengamal

penelitian kepada hal ehwal kelucuan

cerita drama di wilayah Angkola dan

tokoh ceritanya

berdasarkan analisis

Mandailing akan dapat menampilkan

unsur intrinsik cerita. Unsur tema adalah

bahwa pencerita sudah memiliki kesan

satu unsur intriksik sebuah cerita. Dengan

terhadap

kata lain analisis drama masih berhubung

menganalisis tema-temanya yang tertera

kait dengan bahagian unsur-unsur cerita

pada elemen kebahasaan maupun dalam

drama menurut kandungan teksnya. Hal

elemen semantik dan dalam peran watak

ini selari dengan unsur-unsur mana yang

tokoh

membuat wacana itu menunjukkan lucu

bertindak tutur. Daya penciptaan individu

bahwa bahagian cerita drama tersebut

terhadap tindak tutur deklaratif berbeda

secara umum mengandungi makna lucu

menurut faktor pengalaman setiap orang;

dalam aspek pertuturan tertentu. Wijana

peneliti dapat menyorot corak kelucuan
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dapat

ini

cerita

cerita

diserap

terstruktur

itu.

yang

secara
maupun

Peneliti

bisa

ketidaksemestian

drama warga Angkola Mandailing, maka

Syafii: Anak II setelah dewasa, berusia

penngkaji harus menyoroti juga hal ehwal

sekitar 7 – 21 tahun (diperankan oleh

makna yang terkandung dalam drama

Saukani

jenakanya itu. Dengan mengetahui makna

Eka Nur Estetis sebagai Karin: peranan II

kandungan drama tersebut, peneliti akan

wanita Eropah, usia sekitar 23 tahun

menemukan tema drama pada warga

(diperankan pada episode II oleh Eka Nur

Angkola Mandailing. Dengan penemuan

Estetis/ pemeran)

tema drama tersebut, peneliti akan dapat

Wahab sebagai Tofsir: Suami Baiti, usia

melihat nilai dalam

27-35 tahun.

drama menurut

Pulungan).

perspektif warga Angkola Mandailing.

Tindak Tutur Direktif

Drama warga Angkola Mandailing ada

Cerita Si Baiti (Teks Rekonstruksi Drama

perberbedaannya dengan aspek tindak

BNM berbahasa AM/ Terjemahan Bebas BI)

tutur dalam kandungan bahasa yang

*1) Inda di son dabo Ujing Nauli Bang!

dilontarkan dalam adegan drama oleh

„Tidak di sini Bang Makcik Nauli, Bang!‟

para

Analisis

penuturnya.

Drama

Angkola

Pada Tokoh

Mandailing ada yang memiliki aspek

Proposisi *1) adalah TTD-tegas.

drama yang tidak nampak secara verbal.

*2) Kehe tu bagas ni Uwak Abang! „Pergi ke

Pada hal setiap cerita drama memiliki

rumah Uwak Bang!‟

aspek intralingual (intonasi, warna suara)

*Inda huboto Bang! „Tidak tahu Aku Bang!‟

tetapi aspek prinsip pertuturan yang

Analisis

membuat drama berkesan juga didukung

Proposisi *3) adalah TTD-berita.

aspek prinsip pelanggaran pertuturan.

*Au Si Baiti Abang! O, Abang, songon

3.2.2 Deskrpsi

Rekonstruksi Teks

adong dabo na huskus, ahai Bang? „Aku

Melalui Tokoh Cerita dalam Biola Na

Baiti Bang! Oo, Bang seperti ada yang

Mabugang

harum, apa itu Bang?‟
Analisis

Eka Nur Estetis sebagai Baiti:
peranan II dalam profil wanita
berusia 19 – 32 tahun.

*Mmm, anggo i lehen Abang! „Mmm, kalau

Wahab

Abang mau memberikannya!‟

sebagai Maliki: diperankan

sebagai anak I setelah dewasa, berusia

*Olo Bang, tarimokasih da Bang! O Bang,

sekitar 9-24 tahun.

mulak ma Abang harana ma potang ari da
bo Bang! „Ya Bang, terima kasih ya Bang. O
Bang, pulanglah
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Abang karena sudah

malam Bang!‟

mungkin Ayah, mungkin Jin, setannya

*)Amben nda tarpodom, au dung hu pangan

Bang!‟

gulo-gulo na ilehen Bang Tofsir Lubis. On

*Olo Bang, tapi kiro-kiro jam 21.00 Abang

taringot sajo tu muko ni Bang Tofsir,

ro, harana kehe jolo Ayak mangaji wirid di

ancogot roakku, lewat jolo au tu sabola

huta Lombang, Bang. Baru ulang lupa

saba jae so hu ida takkas bohi ni Bang

diobang

Tofsir. „Mengapa aku tidak bisa tidur;

Bang,Abang datang kira-kira jam 21.00,

mungkin

kumakan.

karena pergi dulu Ayah Wirid Yasin di desa

Permen yang diberi Bang Tofsir Lubis. Ini

Lombang, Bang. Bang, jangan lupa ya bawa

teringat saja akan wajah Bang Tofsir, Besok

pemennya?‟

lewat dulu Saya ke daerah sawah jae biar

*Antong Songoni jolo da Bang. „Bang kalau

Saya lihat dengan jelas wajah Bang Tofsir‟

begitu sudah dulu ya‟

Umak, kehe au da tu bagas ni Ujing pataru

*Au do Baiti Bang. Nda podo ro Ujing

lasiak ma. „Mama,Aku pergi dulu ke rumah

Bang! Di oban Abang de gulo-gulo i? „Aku,

Ujing „Makcik‟ mengantar cabai‟.

Baiti Bang. Ujing belum datang Bang!

*Olo ma! „Iya ma!‟

Abang bawanya permen itu?‟

*Oo olo Bang? „Oo iya Bang?‟

*Ooo, olo Bang. Makasih da Bang gulo-

*Got tu bagas ni Ujing, Bang? „Mau ke

gulo nai. ‟ Ooo, iya Bang. Terima kasih ya

rumah Ujing (Makcik!)„

Bang permennya‟.

*Pataru Lasiak, Bang! Antarkan Cabai,

Tai biamai Ujing Nauli, Bang? „Terus

Bang!‟

bagaimana dengan Ujing Nauli , Bang?‟

*Inda huboto Bang! Abang Ujing sajo, na I

*Olo mada Bang. Tapi hita jalani mada

sapai Abang! Atong di oban Abang de?

songoni da Bang! ‟Yalah Bang. Kita jalani

„Aku tidak tahu, Bang! Abang yang ditanya

saja dulu Bang.‟

Ujing saja, Aku gak Abang tanya kabarku!‟

Olo Bang. Idia ma hita pasuo Bang? „Ya

**Keta bo Bang naron diboto Ayah! „Ayo

Bang. Di mana kita berjumpa, Bang?‟

Bang cepat nanti ketahuan Ayah‟

*Olo

Olo Bang! „Ya Bang!‟

marpangir jadi martambah sep doi Bang. O

Olo Yah. Amben I boto Ayak di son hami!

bang, mulak mada Abang ari martamba

„Iya Yah. Kenapa Ayah tahu kami di sini.‟

golap anon inda tabo anggo adong maida

**Inda mangarti au da Bang. Pola mai

na Bang. „Iya Bang. Pas pula dengan acara

nakinan i Ayah, tapna Jin, begu do Bang!

mandi pangir mantaplah Bang. O Bang,

„Tidak mengerti aku Bang. Lagian gak

Abang pulang yak arena hari semakin

karena

permennya
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gulo-gulo

Bang.

Pas

da,

buseng

Ya

Bang?‟

tong

acara

malamlagian sungkan kalau dilihat orang

*Ulang abang margiri da. „Abang jangan

Bang‟

bercanda!‟

**(Marpaboa tu Umak): Umak, keha jolo au
da marpangir manaek puaso rap Bujing-

*Di bulung-bulung pisang na baru ditaba

bujing di huta on da, ma? „(Pamit kepada

Bang! „Di bawa tumpukan daun-daun pisang

Mama) Mama, Aku pergi mandi pangir

yang baru ditebang Bang!‟

menyambut puasa bersama anak Gadis di

*Bang mulak mada hita, harana ma potang

desa ini, ma?‟

ari, jalaki hallak umak buseng au da Bang!
„Bang pulanglah kita, karena sudah sore,

*Olo ma, makasih da Uma. Antong kehe au

dicari orang mamak Bang!‟

da Ma. Assallamu‟alaikum. „Ya Ma, kalau

*Olo Bang! „Ya Bang!‟

begitu

*Cukup di son mada Bang. Annon ida halak

Aku

pergi

dulu

ya

Ma.

Assalamu‟alaikum.‟

nda tabo Bang! „Sampai di sini saja Bang.
Nati dilihat orang tidak enak!‟

*Oo ndi Bang Tofsir. Honok de Abang paitte

*Umak, madung mulak au. „Mama, aku

au. „Oo itu B.

sudah pulang!‟

*Olo Bang, tai biamai? Nda mungkin hita

*Olo Umak! „Ya Mak!‟

samarga pasti nda di patola sanga ise! „Iya

*Olo Bang, marsiap ma au, madung hubaen

Bang, tapi bagaimana ya? Tidak mungkin

parobanan ku Bang! „Ya Bang, siap-siap

kita diizinkan oleh siapapun!‟

aku ya Bang, sudah aku taruh bawaan ku

*Olo memang Bang. Hu pikirkon jolo da

Bang!‟

Bang! „Memang iya Bang. Aku pikirkan

Keterangan:

dulu ya Bang!‟

Tanda bintang * adalah TTD-tegas/ berita.

*Olo Bang. Malam kamis on mada hita

Tanda bintang ** adalah tanda TTD-

marlojong Bang. Tai jam-jam 10.00 borngin

Proposisi *1) adalah TTD-tegas.

da Bang! „Iya Bang. Malam kamis inilah

Tindak tutur ini berciri kalimat perintah,

kita kawin lari. Tapi jam-jam 10.00 malam

kalimat yang bersifat persetujuan dengan

ya, Bang!‟.ang Tofsir. Abang sudah lama

diiringi kata-kata “Ya yang bertanda baca

menungguku?‟

tanda seru (!) dan tanda koma (,)”

*Ahai Bang. „Apa itu Bang?‟

Proposisi

*2) adalah

TTD-tegas

*Dokkon bo Bang na got dokkonan ni

(TTD-Mt). Proposisi *3) adalah TTD-

Abang. „Bilang apa yang mau Abang

berita (TTD-Mb). Proposisi TTD-tegas

bicarakan.‟

(TTD-Mt) ternyata ada yang berbentuk
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kalimat bertanda titik. Bentuk TTD-Mt

4. Kesimpulan

dan TTD-Mb ini berbeda dengan hasil

Para

remaja

yang

menikah

penelitian yang dilakukan Srimani (2015)

ternyata terjadi kegiatan pranikah seperti

karena ia menganalisisnya berdasarkan

markusip

teori yang diajukan Austin (tanpa tahun).

bilik tidur Sang gadis‟ yang mermaksud

Tindak tutur lokusi menjadi tiga subjenis

untuk menyampaikan kata katinya Sang

yaitu tindak tutur lokusi yakni tindak

Lelaki kepada Sang gadis pujaannya.

fonik, tindak fatik dan tindak retik. Kajian

Teks markusip dalam bahasa hapantuon

pragmatic dalam tesis Srimani (2015)

dan pantun serta idiom bahasa sehari-hari

tidak tuntas membahas jenis lokusi ini.

itu pun termasuk

Pragmatik adalah studi mengenai kondisi-

tutur (TT) tokoh utama bergolongan salah

kondisi penggunaan bahasa manusia yang

satu dari lima macam ilokusi yaitu ilokusi

ditentukan

tindak tutur deklaratif menegaskan dan

oleh

konteks

masyarakat

seperti masyarakat Angkola Mandailing).

naskah

drama

BNM

bahasa adat. Tindak

memberitahukan (TTD-Mt dan TTD-Mb).

Bentuk tindak tutur ilokusi dalam
teks

„berbisisk di antara dinding

dianalisis

Dengan

demikian

penutur

bahasa

dianggap

Angkola

bahwa

Mandailing

berdasarkan sesuai konteks kejadian yang

adalah penutur menyatakan maksudnya

berlangsung selama latihan 1, latihan 2,

secara

latihan 3, latihan 4, serta pementasan

Angkola Mandailing yang digunakan

secara lengkap yang dapat ditonton

dalm markusip termasuk jenis kesantunan

mahasiswa

imperatif

dan

Dosen

UMN

Al

tegas

Washliyah (bulan 6 sampai dengan 25

Daftar Pustaka

Juni 2016).

Rahardi,R

Selanjutnya

teks

drama

sebagai

rekonstruksi
mengambil

drama
latar

Angkola

yang

BNM

belakang

yang
budaya
dengan

yang

disertai

ke

dalam

Bahasa

Srimani (2015). “Analisis Lokusi, Ilokusi
dan
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DESAIN JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK MEMPREDIKSI
TINGKAT PENGANGGURAN
Havid Syafwan
AMIK ROYAL Kisaran
havid_syafwan@yahoo.com
Abstrak

Jaringan syaraf tiruan (artifical neural network) adalah sistem komputasi yang arsitektur dan
operasinya didasarkan pada pengetahuan tentang sel syaraf biologis di dalam otak. Jaringan
syaraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba
menstimulasi proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan syaraf tiruan dapat
digambarkan sebagai model matematis dan komputasi untuk fungsi aproksimasi non-linear,
klasifikasi data cluster, dan regresi non-parametrik, atau sebuah simulasi dari koleksi model
jaringan syaraf biologi. Model jaringan syaraf ditunjukkan dengan kemampuannya dalam emulasi,
analisis, prediksi dan asosiasi. Kemampuan yang dimiliki jaringan syaraf tiruan dapat digunakan
untuk belajar dan menghasilkan aturan atau operasi dari beberapa contoh atau input yang
dimasukkan dan membuat prediksi tentang kemungkinan output yang akan muncul atau
menyimpan karakteristik input yang diberikan kepada jaringan syaraf tiruan. Salah satu organisasi
yang sering digunakan dalam paradigma jaringan syaraf tiruan adalah perambatan galat mundur
atau metode backpropagation. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai prediksi tingkat
pengangguran. Dalam memprediksi tingkat penganguran, jaringan syaraf tiruan dapat menghitung
dan menganalisa angka pengangguran untuk tahun berikutnya. Dengan membuat sebuah desain
dari jaringan syaraf tiruan tersebut dan mendapatkan data pengangguran dari tahun-tahun
sebelumnya dari Badan Pusat Statistik (BPS), dimana pada penelitian ini studi kasus yang
dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan beberapa parameter-parameter
masukan dari tahun 2000 – 2015. Metode Backpropagation tersebut digunakan untuk melatih dan
mengawasi parameter-parameter masukan tersebut yang nantinya akan diperoleh sebuah
keputusan berupa keluaran (output) yaitu prediksi jumlah pengangguran ditahun berikutnya.
Kata Kunci : Desain, Jaringan Syaraf Tiruan, Metode Backpropagation,
Prediksi.

Pengangguran,

1. Pendahuluan

penjualan, memprediksi besarnya aliran air

1.1. Latar Belakang

sungai, dan lain-lain. Peramalan ini dapat

Dalam

ilmu

banyak

dilakukan dengan berbagai macam cara, salah

permasalahan-permasalahan menarik yang

satunya adalah dengan mengembangkan teknik

kita

dapat

kecerdasan buatan. Dalam hal ini yang paling

peramalan

banyak digunakan adalah dengan menggunakan

temukan,

digolongkan
(forecasting).

pengetahuan

salah
ke

satunya

dalam

proses

Artificial Neural Network (ANN) atau dalam

membuat pernyataan tentang peristiwa yang

bahasa Indonesianya dikenal dengan Jaringan

aktual di mana hasilnya (biasanya) belum

Syaraf Tiruan (JST) [1].

diamati.

Pada

Peramalan

adalah

penerapannya,

peramalan

Jaringan Syaraf Tiruan adalah sistem

biasanya digunakan dalam memprediksi nilai

komputasi yang didasarkan pada pemodelan

tukar mata uang, meramalkan besarnya

sistem
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syaraf

biologi

(neuron)

melalui

pendekatan

dari

sifat-sifat

komputasi

1.4 Tujuan Penelitian

biologis (biological computation). Konsep

Tujuan dari penelitian ini adalah :

praktis dari JST dapat diterapkan dalam

1. Mengetahui proses perhitungan dan desain

memprediksi jumlah pengangguran dengan

Jaringan Syaraf Tiruan backpropagation

cara melihat pola data pengangguran periode

untuk memprediksi tingkat pengangguran.

masa lalu yang dimasukkan kedalam sistem,
kemudian

dilakukan

proses

2. Mengevaluasi desain Jaringan syaraf tiruan

pelatihan

backpropagation

menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST).

untuk

memprediksi

tingkat pengangguran.

Dalam memecahkan permasalahan tersebut,

2. Metode

sebuah sistem yang menggunakan Jaringan

2.1. Komponen Jaringan Syaraf Tiruan

Syaraf Tiruan dilatih terlebih dahulu untuk

Dalam merancang suatu jaringan syaraf

mengenali pola-pola data yang ada pada

selain memperhatikan struktur hubungan antara

permasalahan tersebut, kemudian sistem

simpul masukan dengan simpul keluaran, perlu

akan menghasilkan bobot-bobot dan dapat

ditentukan cara atau metode pembelajarannya.

menentukan hasil prediksi pola data periode

Belajar bagi jaringan syaraf adalah cara

selanjutnya. [5]

memperbaharui bobot sinapsis disesuaikan

1.2 Permasalahan

dengan isyarat masukan dan keluran yang

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

diharapkan. Secara umum suatu jaringan syaraf

1. Bagaimana mendesain Jaringan Syaraf

dibentuk atas sejumlah neuron sebagai unit

Tiruan

dalam

memprediksi

tingkat

pengangguran ?

pengolah informasi sebagai dasar operasi untuk
menjalankan fungsi atau tugasnya. Model

2. Bagaimana hasil prediksi yang diperoleh
menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan ?

susunan neuron ditunjukkan pada Gambar
berikut ini :

1.3 Batasan Masalah
Batasan

masalah yang digunakan pada

penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini hanya membahas proses
perhitungan

dalam

pengangguran

prediksi

menggunakan

tingkat
Jaringan
Gambar 1. Struktur Neuron pada Jaringan

Syaraf Tiruan

Syaraf Tiruan

2. Algoritma Jaringan Syaraf Tiruan yang
digunakan Algoritma backpropagation.

2.2. Arsitektur Backpropagation
Backpropagation memiliki beberapa unit

3. Studi kasus pada penelitian ini adalah di
Sumatera Utara.

yang ada dalam satu atau lebih lapisan
tersembunyi.

Pada

Gambar

2

ditunjukan

arsitektur Backpropagation dengan n buah
masukan (ditambah sebuah bias),
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sebuah

lapisan tersembunyi yang terdiri dari p unit

dihasilkan dengan output target dengan cara

(ditambah sebuah bias), serta m buah unit

melakukan pengurangan diantara kedua output

keluaran. Di mana vij merupakan bobot garis

tersebut. Hasil dari pengurangan merupakan

dari unit masukan xi ke unit lapisan

error. Error dijadikan sebagai dasar dalam

tersembunyi zj (vj0 merupakan bobot garis

melakukan perubahan dari setiap bobot yang

yang menghubungkan bias di unit masukan

ada dengan mempropagasikannya kembali.[2]

ke

unit

lapisan

wkj

Setiap perubahan bobot yang terjadi dapat

lapisan

mengurangi error. Siklus setiap perubahan

tersembunyi zj ke unit keluaran yk (wk0

bobot (epoch) dilakukan pada setiap set

merupakan

pelatihan hingga kondisi berhenti dicapai, yaitu

merupakan

tersembunyi

bobot

bobot

dari

dari

zj),

unit

bias

dilapisan

tersembunyi ke unit keluaran zk).

bila mencapai jumlah epoch yang diinginkan
atau

hingga

sebuah

nilai

ambang

yang

ditetapkan terlampaui. Algoritma pelatihan
jaringan Backpropagation ini terdiri dari 3
tahapan, yaitu :
1. Tahapan umpan maju (feedforward)
2. Tahapan umpan mundur (backpropagation)
3. Tahap pengupdatean bobot dan bias. [3]
Gambar 2. Arsitektur Jaringan

Penulisan notasi-notasi yang digunakan pada

Backpropagation

algoritma pelatihan Backpropagation yaitu
sebagai berikut :

2.3. Algoritma Backpropagation
Aturan

pelatihan

jaringan

X : Vektor input. x=(x1, x2,..,xj,..,xn).

Backpropagation terdiri dari 2 tahapan, yaitu

t

feedforward dan backward propagation. Pada

δk : Bagian koreksi error penyesuaian bobot wjk

jaringan

diberikan

sekumpulan

berpedoman pada error output neuron yk.

contoh

pelatihan yang disebut set pelatihan. Set

δj : Bagian koreksi error penyesuaian bobot vij
berpedoman pada error output neuron zj.

pelatihan ini digambarkan dengan sebuah
vector feature yang disebut dengan vektor

: Vektor target output. t = (t1, t2,....,tk,....,tm).

α : Learning rate yaitu parameter yang akan

input yang diasosiasikan dengan sebuah

mengontrol

output yang menjadi target pelatihannya.

pelatihan.

Dengan kata lain set pelatihan terdiri dari

jaringan semakin cepat belajar, tetapi

vektor input dan juga vektor output target.

hasilnya kurang akurat. Learning rate

Keluaran dari jaringan berupa sebuah vektor

biasanya dipilih antara 0 dan 1.

output

aktual.

Selanjutnya

dilakukan

θ

perbandingan antara output aktual yang
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perubahan
Jika

: Toleransi error.

bobot

learning

rate

selama
besar,

xi : Unit input ke-i, sinyal yang masuk dan

Langkah 2 :

keluar pada suatu unit dilambangkan

Untuk

tiap

pasangan

dengan variabel yang sama, yaitu xi.

langkah 3 sampai 8.

pelatihan,

kerjakan

voj : Bias pada Hidden neuron ke- j.
vij : Bobot antara unit input ke-i dan hidden
unit ke-j

Feedforward:
Langkah 3 :

Qjk : Bobot antara hidden unit ke-j dan unit
output ke-k

Untuk tiap input neuron (Xi, i=1,2,3,...,n)
menerima input xi dan menyebarkan sinyal

zi : Hidden neuron ke-j. Nilai input zi
ditunjukkan dengan

tersebut ke seluruh neuron kepada lapisan
atasnya (lapisan tersembunyi).

∑

………….....

Langkah 4 :

(1)

Untuk hidden neuron (Zi, j=1,2,3,...,p) dihitung

z_ini : Nilai output dengan menggunakan

nilai

fungsi

aktivasi

yang

ditunjukkan

input

dengan
∑

...…………………… (2)

kemudian

dihitung

nilai

ditunjukkan dengan y_ink :

Nilai output dengan menggunakan

...………………… (4)
Algoritma pembelajaran untuk Jaringan
Tiruan

fungsi

sigmoid

biner

yang

Backpropagation

adalah

persamaan :

Hasil fungsi tersebut dikirim ke semua neuron
pada lapisan di atasnya.
Langkah 5 :
Untuk tiap output neuron (Yk, k=1,2,3,...,m)

sebagai berikut [1] :

dihitung nilai input dengan nilai bobotnya:

Langkah 0 :

∑

Inisialisasi bobot dengan nilai random/acak
yang cukup kecil. Set learning rate α (0 < α <

Kemudian

dihitung

nilai

output

... (7)
dengan

menggunakan fungsi aktivasi:

= 1)

(

Langkah 1 :
Selama

mempunyai

ditunjukkan

dengan yk :

Syaraf

dengan

Di mana fungsi aktivasi yang digunakan adalah

…………… (3)

yang

output

...……………...… (6)

Yk : Output neuron ke-k. Nilai input Yk

aktivasi

………... (5)

menggunakan fungsi aktivasi yang digunakan:

wok : Bias pada output neuron ke-k.

∑

nilai

bobotnya:

dengan zi :

fungsi

menggunakan

kondisi

berhenti

masih

belum

terpenuhi, laksanakan langkah sampai 9.

) …....………… (8)

Backpropagation:
(Perhitungan nilai kesalahan) :
Langkah 6 :
Untuk tiap output neuron(Yk, k=1,2,3,...,m)
menerima pola target yang bersesuaian dengan
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pola input dan kemudian dihitung informasi

Langkah 9 :

kesalahan:

Menguji

apakah

kondisi

berhenti

sudah

...………… (9)

terpenuhi. Kondisi berhenti ini terpenuhi jika

Kemudian dihitung koreksi nilai bobot yang

nilai kesalahan yang dihasilakan lebih kecil dari

akan digunakan untuk memperbaharui nilai

nilai kesalahan referensi [1].

wjk :

3. Hasil dan Pembahasan
...………..…..……… (10)

3.1 Perancangan Sistem

Hitung koreksi nilai bias yang kemudian akan

Dari literatur yang didapat, di mana ditetapkan

digunakan untuk memperbaharui nilai w0k :

7 neuron lapisan input dalam memprediksi

...………………..…… (11)

tingkat pengangguran (studi kasus : Sumatera

Dan kemudian nilai δk dikirim ke neuron

Utara) dengan melihat data dari tahun-tahun

pada lapisan sebelumnya.

sebelumnya yaitu dari tahun 2000 sampai tahun

Langkah 7 :

2015.

Untuk tiap hidden neuron (Zj, j=1,2,3,...,p)

menjadi inputnya adalah :

dihitung delta input yang berasal dari neuron

Input :

pada layer di atasnya :

X1 = Jumlah penduduk Sumatera Utara

∑

...……..……… (12)

X2

Adapun

=Tingkat

parameter-parameter

Partisipasi

Angkatan

yang

Kerja

Kemudian nilai tersebut dikalikan dengan

(TPAK)

nilai turunan dari fungsi aktivasi untuk

X3 = Angkatan Kerja

menghitung informasi kesalahan :

X4 = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

...………….…… (13)

X5 = Penduduk yang bekerja menurut lapangan
usaha

Hitung koreksi nilai bobot yang kemudian

X6=PDRB

digunakan untuk memperbaharui vij

Regional

lapangan usaha (milliar rupiah)

Dan hitung nilai koreksi bias yang kemudian
...………………..……

Domestik

Bruto) atas dasar harga konstan menurut

...……..…….……… (14)

digunakan untuk memperbaharui nilai voj :

(Penduduk

X7 = Penduduk Sumut usia 15 tahun ke atas
Target :
Y = Data pengangguran realita di Sumatera

(15)

Utara tahun 2000-2015

Memperbaharui nilai bobot dan nilai bias
Langkah 8 :
Tiap nilai bias dan bobot (j=0,...,p) pada
output neuron (Yk, k=1,2,3,...,m) diperbaharui
:

Keluaran sistem yang diinginkan dari hasil
perhitungan

untuk

memprediksi

tingkat

pengangguran di Sumatera Utara dengan
menggunakan jaringan syaraf tiruan adalah

wjk (baru) = wjk (lama) + ∆ij
Vij (baru) = vij (lama) + ∆ij ...……
(16)

sebagai berikut :
1. Didapatkan nilai bobot dan bias dari hasil
pelatihan yang dilakukan
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2. Dari hasil pelatihan didapat nilai error

Gambar 3. Arsitektur model

pelatihan

Backpropagation

3. Dapat menentukan persamaan regresi

untuk Memprediksi Tingkat

setelah melakukan pelatihan

Pengangguran

4. Mendapatkan target yang diinginkan
dalam

memprediksi

dengan n Neuron pada Lapisan

tingkat

Tersembunyi

pengangguran
3.2 Pemodelan Jaringan Syaraf Tiruan
Pada saat perancangan Jaringan Syaraf

Diambil data untuk tahun 2015 dari tabel 1
sebagai berikut :

Tiruan di mana algoritma yang digunakan

Tabel 1 : Data masukan tahun 2015

adalah algoritma Backpropagation, maka dari
hasil analisa tadi dapat digunakan dengan
menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner
dengan selang interval [0,1;0,9]. [6]

Setelah ditransformasi diperoleh data sebagai

Pada penelitian ini terdapat 3 lapisan yaitu 1

berikut :

lapisan input, 1 lapisan tersembunyi, dan 1
lapisan output. Berdasarkan kasus yang akan
diselesaikan,

maka

pada

lapisan

input

terdapat 7 neuron, pada lapisan output
terdapat 1 neuron, sedangkan pada lapisan

Arsitektur jaringan yang akan dipilih terdiri dari

tersembunyi

dengan

jumlah input layer sebanyak 7 neuron dengan

menggunakan jumlah neuron 2, 3, ……, 8

jumlah hidden layer ada 2 neuron, dan jumlah

neuron. Adapun arsitektur jaringan syaraf

output layer ada 1 neuron,

penulis

mencoba

Terlebih

tiruan yang digunakan terlihat seperti pada
gambar 3 berikut :

dahulu

dilakukan

tahapan

inisialisasi bobot awal. Bobot awal yang
menghubungkan neuron-neuron pada lapisan
input dan lapisan tersembunyi untuk arsitektur
di atas adalah V=(V11, V12, V21, V22, V31,
V32, V41, V42, V51, V51, V61, V62, V71, V72)
dan bobot bias dipilih secara acak. Untuk bobot
awal menghubungkan neuron-neuron pada
lapisan

tersembunyi

dan

lapisan

output

(W11,W12) juga dipilih secara acak.

Berikut

penerapan

tahapan-tahapan

algoritma Backpropagation :
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pada

Tabel 3: Nilai Bobot dan Bias dari

Langkah 1
a. Menuliskan dan memberikan nilai input

Hidden ke Output Layer

serta bobot awal.

Y

b. Nilai input yang diberikan.
X1=0,9

X2=0,6

X3=0,8

X4=0,2
X5= 0,8

X6=0,8

0.4

Z2

0.6

Wj0

0.3

X7=0,9

c. Nilai bobot (V) dari input ke lapisan
tersembunyi dan biasnya dengan nilai
acak. Dalam memilih bilangan acak ini,
penulis

Z1

memanfaatkan

Langkah 2
Menghitung keluaran dari hidden layer (Z)
dengan menggunakan persamaan:

pemakaian

n

z _ in j  b1 j   xi vij

bilangan random pada Microsoft Office

i 1

Excel. Setelah nilai bobot dan bias diacak,
z_in1 = 0,2 + 0,9 (0,1) + 0,6 (0,2) + 0,8 (0,8) +
0,2(0,4) + 0,8 (0,1) + 0,8 (0,8) + 0,9 (0,8)
= 2,57

maka diperoleh hasil pada tabel 2 sebagai
berikut.
Tabel 2. Nilai Bobot dan Bias

z_in2 = 0,1 + 0,9 (0,4) + 0,6 (0,4) + 0,8 (0,6) +
0,2 (0,9) + 0,8 (0,8) + 0,8 (0,2) + 0,9 (0,7)
= 2,79

dari Input ke Hidden Layer
Z1

Z2

X1

0.1

0.4

X2

0.2

0.4

X3

0.8

0.6

X4

0.4

0.9

X5

0.1

0.8

X6

0.8

0.2

X7

0.8

0.7

Vj0

0.2

0.5

Kemudian dicari Nilai zj dengan persamaan :
z j = f ( z _ in j ) =

z1 =
z2 =

1
( -z _

1+ e

1
1 + exp(-4,42)
1
1 + exp(-3,11)

in j )

= 0,9289
= 0,9421

Langkah 3
d. Berikan nilai bobot (W) dan bias dari
lapisan

tersembunyi

ke

output

Menghitung keluaran dari unit Yk dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut :
p

menggunakan bilangan acak juga, maka

y _ in k  b2 k   z i w jk
i 1

diperoleh hasil seperti pada tabel 3 berikut
ini

y_in1 = 0,3 + 0,9289 (0,4) + 0,9421 (0,6)
= 1,2367
Kemudian dicari Nilai yk dengan persamaan :

y k  f ( y _ in k ) 
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1
1  exp(  y _ in k )

y =

1
1 + exp(-1,2367)

 1 j   _ in j f ( z _ in j )   _ in j z j (1 z j )

= 0,7749

δ1 = 0,0156 (0,9289) (1 - 0,9289) = 0,001030
δ2 = 0,0235 (0,9421) (1 - 0,9421) = 0,001282

Artinya hasil keluaran dari prediksi tingkat
pengangguran untuk tahun berikutnya sebesar

Perubahan bobot ke unit hidden layer :

0,7749

Vij   1ij    j x j
.)

Langkah 4
Menghitung faktor error (δ) di unit keluaran

Langkah 6
Perubahan bobot ke unit keluaran :

Yk dengan t = 1 melalui persamaan :

W jk (baru)  W jk (lama)  W jk

 2 k  (t k  yk ) f ' ( y _ ink )  (t  y) y (1 y)

W 10 (baru) = 0,3 + 0,00392 = 0,30392
W 11 (baru) = 0,4 + 0,003641 = 0,403641
W 12 (baru) = 0,6 + 0,003693 = 0,603693

= (1-0,7749).0,7749(1-0,7749)
= 0,0392
Artinya kemungkikan kesalahan yang terjadi

Perubahan bobot ke unit hidden layer :

Vij (baru)  Vij (lama)  Vij

adalah 3,92%.
Untuk melakukan perhitungan pada data
selanjutnya
perhitungan

(j = 1, 2, 3, . .

maka
perubahan

perlu
nilai

melakukan
bobot

4. Kesimpulan
1. Desain

wjk

syaraf

tiruan

dalam

prediksi pengangguran dapat dijadikan

(dengan α=0,1) memakai persamaan :

sebagai

W jk    2 jk    2k z j

salah

satu

solusi

dalam

memprediksi tingkat pengangguran dengan
menggunakan 7 parameter masukan.

∆W10 = 0,1 (0,0392) 1 = 0,00392
∆W11 = 0,1 (0,0392) 0,9289 = 0,003641

jaringan

2. Metode Jaringan Syaraf Tiruan untuk

∆W12 = 0,1 (0,0392) 0,9421 = 0,003693

memprediksi
menggunakan

tingkat
metode

pengangguran
backpropagation

Langkah 5

dengan membagi data menjadi 2 bagian

Hitung penjumlah kesalahan dari hidden

yaitu data pelatihan dan data pengujian.

layer (δ), karena jaringan hanya memiliki

3. Dari hasil perhitungan secara manual di

sebuah unit keluaran dengan persamaan :

atas, maka didapat nilai output keluaran

m

sebesar

 _ in j    2W jk

0,7749

pengangguran

k 1

untuk

untuk

tahun

memprediksi
berikutnya

dengan tingkat kesalahan yang terjadi

δ_in1 = 0,0392 (0,4) = 0,0156

adalah 3,92%. Ini artinya bahwa Jaringan

δ_in2 = 0,0392 (0,6) = 0,0235

syaraf

Kemudian hitung faktor kesalahan (δ) di unit

tiruan

bisa

digunakan

memprediksi tingkat pengangguran.

hidden layer :
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untuk
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PEMBERIAN TUNJANGAN SERTIFIKASI SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DOSEN
DAN KINERJA FAKULTAS DI UNIVERSITAS MUSLIM
NUSANTARA (UMN) AL-WASHLIYAH
H. Baznar Ali1 Syafriyenni2,
Zainur Rofiah3
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1). Menganalisis apakah tunjangan sertifikasi dosen dapat
mempengaruhi kinerja dosen fakultas di UMN Al-Washliyah (2). Menganalisis apakah pendidikan
dosen dapat mempengaruhi kinerja dosen di UMN Al-Washliyah (3). Menganalisis apakah
pelatihan dapat mempengaruhi kinerja dosen fakultas di UMN Al-Washliyah, (4). Menganalisis
apakah tunjangan sertifikasi, pendidikan, pelatihan dapat mempengaruhi kinerja dosen fakultas di
UMN Al- Washliyah, (5). Menganalisis apakah kinerja dosen fakultas dapat mempengaruhi kinerja
fakultas di UMN Al-Washliyah. Hasil penellitian menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Hal ini di sebabkan karena tunjangan sertifikasi
masih belum sepenuhnya memenuhi kebutahan dosen. Pendidikan berpengaruh terhadap
peningkatan kinerja dosen, karena dengan adanya bantuan pendidikan maupun kesempatan untuk
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja
dosen, karena dengan adanya pelatihan dan menambah memotivasi kerja dosen dan
pengembangan dosen dalam mengajar dan penelitian. Kinerja dosen secara signifikan
dipengaruhi oleh Tunjangan Sertifikasi serta Pendidikan dan Pelatihan. Kinerja fakultas secara
signifikan tidak ada pengaruhnya atas kinerja dosen.
Kata Kunci : Sertifikasi, Pendidikan, Pelatihan, Kinerja Dosen dan Fakultas

1.

Profesionalisme seseorang dosen dan

Pendahuluan

kewenangan

1.1. Latar Belakang

mengajarnya

dinyatakan

pendidik

melalui pemberian sertifikasi. Sebagai

merupakan salah satu komponen esensial

penghargaan atas profesionalisme dosen,

dalam suatu pendidikan di Perguruan

pemerintah

Tinggi. Peran dan tugas dan tanggung

tunjangan serta maslahat yang terkait

jawab

dengan profesionalisme seorang dosen.

Dosen

adalah

dosen

sebagai

sangat

penting dalam

menyediakan

berbagai

mewujudkan tujuan pendidikan nasional,

Tunjangan adalah komponen imbalan

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,

jasa atau penghasilan yang tidak terkait

meningkatkan

manusia

langsung dengan berat ringannya tugas

Indonesia, meliputi kualitas iman/taqwa,

jabatan dan prestasi kerja pegawai atau

akhlak mulia dan penguasaaan ilmu

merupakan

pengetahuan, teknologi dan seni serta

(Wungu dan Brotoharsojo, 2003).

mewujudkan masyarakat Indonesia yang

Standar proses pembelajaran sesuai yang

maju, adil dan makmur dan beradab.

ditetapkan

kualitas
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indirect

Badan

compensation

Standar

Nasional

Pendidikan

BSNP

(2005)

dalam

2. Perumusan Masalah

Widarwati dan Susanto (2008) adalah
proses pembelajaran

a. Apakah tunjangan sertifikasi akan

diselenggarakan

mempengaruhi kinerja dosen di

inspriratif,

Fakultas pada UMN Al-Washliyah;

menyenangkan, menantang, memotivasi

b. Apakah pendidikan dosen akan

peserta didik agar dapat berpartisipasi

mempengaruhi kinerja dosen di

secara aktif

Fakultas

secara

interaksi,

Menurut

J.

Wungu

Brotoharsono

(2003),

dan

H.

pada

UMN

Al-

pelatihan

dosen

akan

Washliyah;

mendifenisikan

c. Apakah

pelatihan atau training sebagai suatu

mempengaruhi kinerja dosen di

upaya

Fakultas pada UMN Al-Washliyah;

sistematik

meningkatkan

perusahaan

segenap

untuk

pengetahuan

d. Apakah

tunjangan

sertifikasi,

(knowledge), keterampilan (skill) dan

tunjangan

sikap-sikap kerja (attitudes) para pegawai

dapat mempengaruhi kinerja dosen

melalui proses belajar agar optimal dalam

di

menjalankan fungsi dan tugas- tugas

Washliyah;

jabatannya.

pendidikan,

Fakultas

e. Apakah

Mengkuprawira

(2003),

berpendapat

pada

kinerja

mempengaruhi

pelatihan

UMN

dosen

kinerja

Al-

dapat
Fakultas

bahwa pelatihan bagi karyawan adalah

yang ada di Universitas Muslim

sebuah proses mengajarkan pengetahuan

Nusantara Al-Washliyah

dan keahlian tertentu serta sikap agar

2. Metode

karyawan semakin terampil dan mampu

Variabel

dalam melaksanakan tanggung jawabnya

operasional agar lebih mudah dicari

dengan semakin baik sesuai dengan

hubungan

standar.

dengan

Depdiknas (2006) menyatakan penilaian

Menurut

peserta didik adalah sebagai bagian dari

operasional

kegiatan pembelajaran harus mampu

pengoperasional

memberikan

elemen-elemen yang dapat diobservasi

informasi

yang

dapat

membantu peserta didik meningkatkan

yang

kemampuan mengajarnya dalam rangka

diukur

membantu

konsep.

perkembangan

mahasiswa
pendidikan

mencapai
secara

harus

didifenisikan

antara
lainnya

dan

Jogiyanto

variabel

pengukurannya.
(2004)

adalah
konsep

menyebabkan
dan

satu

secara

difenisi

hasil

dari

ke

dalam

konsep

dapat

dioperasionalkan

dalam

Teknik analisis data pada penelitian

optimal.

merupakan kegiatan setelah data dari
466

seluruh responden terkumpul terhadap

berpengaruh

pengelompokan

peningkatan kinerja dosen

data,

mentabulasikan

3. H1

data dan melakukan perhitungan untuk

=

terhadap

Tunjangan

sertifikasi

menjawab rumusan masalah (Sugiyono,

pendidikan

dan

2004). Berdasarkan rancangan penelitian,

berpengaruh

terhadap

hubungan variabel terikat (dependen

dosen

variabel) dan variabel bebas (independen

pelatihan
kinerja

4. H0 = Kinerja dosen berpengaruh

variabel) yaitu Permasalahan 1, P2 dan

pada kinerja Fakultas

P3 merupakan metode linier regression

5. H1

sebagai berikut :

=

Kinerja

dosen

tidak

berpengaruh pada kinerja Fakultas

Y = a + bx + e

3. Hasil dan Pembahasan

Dan P 4 dan P 5 menggunakan multiple

Hasil

regression

menyatakan

P 4 = Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Sertifikasi, Pendidikan dan Pelatihan

P 5 = Y = a + bx + e

dapat mempengaruhi kinerja dosen di

Keterangan :

Fakultas UMN Al- Washliyah dapat

Y = Kinerja Dosen

diterima

Y1 = Kinerja Fakultas a

= Konstanta

pengujian

hipotesis

bahwa

yang

Tunjangan

1. Analisis Koefisien determinasi (R2)

bx = Koefisien regresi linier X1 =

Menurut

Nugroho

Tunjangan Sertifikasi X2 = Pendidikan

(2005)”koefisien

X3 = Pelatihan

bertujuan untuk mengetahui seberapa

e = Error term (Kesalahan Pengganggu).

besar kemampuan variabel independen

Analisis yang mempengaruhi setiap

menjelaskan variabel dependen”. Dengan

variabel bebas (X1, X2, X3) terhadap

bantuan olahan program SPSS koefisien

variabel

dilakukan

determinasi (R2) terletak pada tabel

berdasarkan pengujian statistic dengan

model Summary dan tertulis R Square.

metode multiple regression.

NIilai R Square dikatakan baik jika di

Kriteria pengujian :

atas 0,5 karena nilai R Square berkisar

terikat

(Y)

1. Tarap kesalahan (alpha)
atau

tingkat

0,05

(R2)

determinasi

antara 0 sampai dengan 1.

kepercayaan

Pengujian

(confidence) interval 95%

goodness

of

fit

dilakukan untuk menentukan kelayakan

2. H0 = Tunjangan sertifikasi serta

suatu model regresi, karena variabel

pendidikan dan pelatihan tidak

penelitian lebih dari dua variabel maka
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kelayakan tersebut dapat dilihat dari nilai

tidak

Adjusted R Square. Nilai Adjusted R

dengan

Square

metode Fisher (Uji F)

yang

diperoleh

dari

hasil

maka

dilakukan

bantuan

alat

pengujian
uji

statistic

pengolahan data dapat diketahui pada

dengan tingkat keyakinan sebesar 95 %.

Tabel 1. sebagai berikut :

Kriteria pengujian yang digunakan adalah
apabila Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak

Tabel 1 Pengujian goodness of fit

dan apabila Fhitung
dapat

diterima.

<
Atas

a. Predictors (Constant) X1, X2, X3

berdasarkan

b. Dependen Variabel Y1

terdapat dalam Tabel

Nilai Adjusted R Square pada Tabel 1

2. berikut ini :

diatas

sebesar

0.567.

Hal

ini

Ftabel maka H0

pada

hal

ikhtisar

tersebut
pengujian

Tabel 2. Uji F

menunjukkan bahwa 56,7 % variabel X1,
X2, X3 secara parsial dan simultan
berpengaruh pada Y dapat diterima

a. Predictors (Constant) X1, X2, X3

sedangkan

b. Dependen Variabel Y1

sisanya

sebesar

43,3

%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai

dijelaskan oleh model penelitian ini.

Fhitung adalah 13.764 dengan tingkat

2. Uji Simultan (Uji –F)

dignifikansi 0,000. Sedangkan Ftabel pada

Priyatno (2008) menyebutkan „Uji

tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05)

Simultan dengan uji F bertujuan untuk

adalah

mengetahui apakah variabel independen

4,01.

secara

perhitungan Fhitung > Ftabel

bersama-sama

berpengaruh

Oleh

karena

pada

kedua

(13.764 >

signifikan terhadap variabel dependen”.

3.35).

Dengan

dalam

variabel X1, X2, dan X3 secara parsial dan

penelitian ini menggunakan alpha 5 %

simultan berpengaruh pada Y dapat

atau 0,05 maka hasil uji F dapat dihitung

diterima.

dengan bantuan program

3. Uji Parsial (Uji-t)

tingkat

signifikan

SPSS

pada

Hal

ini menunjukkan bahwa

Tabel ANOVA, maka terdapat satu

Priyatno

atau

digunakan untuk mengetahui apakah

lebih

variabel independen yang

(2008) menyebutkan „uji t

mempengaruhi variabel dependen..

model regresi variabel independen secara

Untuk

parameter

parsial berpengaruh signifikan terhadap

koefisien Adjusted R2 signifikan atau

variabel dependen”. Dengan tingkay

menguji

apakah
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signifikansi

dalam

penelitian

ini

Hasil

uji

statistik

tersebut

menggunakan alpha 5 % atau o,05 maka

menunjukkan bahwa thitung variabel X2

hasil uji t dapat dihitung dengan bantuan

sebesar 3.175 sedangkan ttabel pada

program SPSS dapat dilihat pada Tabel

tingkat keyakinan 95% adalah 2.05,

thitung (tabel Coefficients). Nilai dari uji

(3.175 > 2.05). karena thitung > ttabel maka

thitung dapat diketahui dari p-value lebih

H0 ditolak. Demikian juga dengan thitung

kecil dari level of significant yang

variabel X3 sebesar 2.154 sedangkan

ditentukan atau t

ttabel pada tingkat keyakinan 95% adalah

hitung

(pada kolom t)

lebih besar dari t tabel (dihitung dari two-

2.05 ( 2.154

tailed α = 5% df-k, k merupakan jumlah

ttabel maka H0 ditolak. Dengan demikian

variabel independen), maka nilai variabel

daerah penerimaan hipotesis berada di

independen secara parsial berpengaruh

luar daerah penerimaan H0. Sedangkan

signifikan terhadap variabel dependen

variabel X1 menunjukkan nilai sebesar

(dalam arti H1 diterima dan H0 ditolak,

0.416

dengan kata lain, terdapat pengaruh

keyakinan 95% adalah 2.05 ( 0.416 <

antara variabel

2.05). karena thitung < ttabel

independen

terhadap

variabel dependen).

sedangkan

yang

dimana nilai t

berpengaruh signifikan adalah X2 dan

yaitu untuk

X3

Y

mengetahui

berpengaruh

independen

yang berpengaruh
X1

ttabel

pada

tingkat

maka H0

ditolak. Dengan pengujian hipotesis,

Secara parsial variabel

sedangkan

> 2.05). karena thitung >

tidak

terhadap

hitung

pengaruh
secara

terhadap Y. hal tersebut dapat diketahui

variabel dependen.

pada Tabel 3. berikut :

Pengujian

Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji T
Coefficientsa

dari hasil regresi

variabel

parsial

hipotesis

secara

terhadap

parsial

dilakukan dengan membandingkan nilai
t

hitung

dengan t

tabel

dengan kriteria,

apabila t hitung lebih besar dari t tabel
hal ini menunjukkan bahwa hipotesis
diterima

a. Dependen Variabel Y1
Dari

dengan

kata

lain

terdapat

pengaruh antara variabel independen

tabel coefficient di atas

dengan variabel dependen.

maka model regresi yang dapat dibentuk :

Dari Tabel 3. diatas, diketahui

Y = 5.162 + 0.023 X1 + 0.673X2 + 0.375
nilai

X3 + e

t

variabel
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hitung

dari

indepnden

masing-masing
secara

parsial

berpengaruh terhadap variabel dependen,

4.1. Analisis Koefisien Determinasi

yaitu:

(R2)

1) Variabel Sertifikasi Dosen memiliki
nilai t
t

Menurut

sebesar 0.416 sedangkan

hitung

(2005)

“koefisien determinasi (R2) bertujuan

pada tingkat keyakinan 95%

tabel

Nugroho

untuk

mengetahui

seberapa

besar

adalah 2.05 (0.416 < 2.05). karena

kemampuan

t hitung < ttabel maka H0 ditolak maka

menjelaskan variabel dependen”. Dengan

secara

tidak

bantuan olahan program SPSS koefisien

keberhasilan

determinasi (R2) terletak pada tabel

bantuan

model Summary dan tertulis R Square.

parsial

Sertifikasi

berpengaruh terhadap
pengaruh

pemberian

variabel

independen

Sertifikasi terhadap kinerja dosen.

Nilai E Square dikatakan baik jika di atas

2) Variabel Pendidikan memiliki nilai t

0,5 karena nilai R Square berkisar antara

hitung

sebesar

3.175 X2 sedangkan

0 sampai dengan 1.

ttabel pada tingkat keyakinan 95%

Pengujian

goodness

of

fit

adalah 2.05 (3.175 > 2.05). Maka

dilakukan

secara

Pendidikan

model regresi, karena variabel penelitian

keberhasilan

lebih dari dua variabel maka kelayakan

Pendidikan terhadap

tersebut dapat di lihat dari nilai Adjusted

parsial

berpengaruh

terhadap

pemberian
kinerja dosen.

untuk

kelayakan

suatu

R Square. Nilai Adjusted R Square yang

3) Variabel Pelatihan memiliki nilai t

diperoleh dari hasil pengolahan data

sebesar 2.154 X3 sedangkan t

dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai

hitung

tabelpada

tingkat

keyakinan

95%

berikut:

adalah 2.05 (2.154 > 2.05). Maka

Tabel 4. Pengujian goodness of fit
Model Summary

secara parsial Pelatihan berpengaruh
terhadap

keberhasilan

pemberian

Pelatihan terhadap kinerja dosen.

a. Predictors (Constant). ln_ Y1

4. Pengujian Hipotesis
Hasil

pengujian

Nilai R Square pada Tabel 4. diatas
hipotesis

yang

sebesar 0.004. hal ini menunjukkan

menyatakan terdapat pengaruh kinerja
dosen

terhadap

kinerja

Fakultas

bahwa 4 % variabel Y1 berpengaruh pada

di

Y2 dapat diterima sedangkan sisanya

Fakultas UMN Al-Washliyah tidak dapat

sebesar 96% dipengaruh oleh variabel

diterima

lain yang tidak dijelaskan oleh model
penelitian ini.
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4.1.1.Uji Parsial (Uji-t)

Hal tersebut terlihat pada Tabel 5.6.

Priyatno (2008) menyebutkan “uji t

berikut ini :

digunakan untuk mengetahui apakah
model regresi

variabel

Tabel 5. Hasil Perhitungan Uji T

independen

secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen”. Dengan

`b. Dependent Variabel : ln_Y2 Dari

tingkat signifikansi dalam penelitian ini

Tabel Coefficient diatas maka model

menggunakan alpha 5 % atau 0.05 maka

regresi yang dapat dibentuk :

hasil uji t dapat dihitung dengan bantuan

Y = 2.133 + 0.012 X1 + e

program SPSS dapat dilihat pada tabel t

Hasil uji statistik tersebut menunjukkan

hitung (tabel Coeffisients). Nilai dari

bahwa thitung variabel X1 sebesar 0.531,

uji t hitung dapat dilihat dari p-value

sedangkan t tabel pada tingkat kepercayaan

(pada kolom Sig.). pada masing-masing

95% adalah 2.05 (0.531 < 0.205) karena

variabel independen, jika p-value lebih

thitung < t

kecil dari level of significant yang

tabel

signifikan antara variabel kinerja dosen

(dihitung dari two-

(Y1), sedangkan kinerja fakultas (Y2)

tailed α = 5% df-k, k merupakan jumlah

maka

variabel independen), begitu jika p –

Universitas

(dihitung dari two- tailed α = 5 % df-k,k

a.

secara

Tunjangan

Nusantara

sertifikasi

berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen

Al-

signifikan

tidak
terhadap

kinerja dosen. Hal ini di sebabkan

(dalam arti H1 ditolak dan H0 diterima),

karena tunjangan sertifikasi masih

dengan kata lain tidak terdapat pengaruh
independen

Muslim

4. Kesimpulan

maka nilai varaibel independen secara

variabel

tidak

Washliyah.

merupakan jumlah variabel independen)

antara

Demikian

tidak mempengaruhi kinerja Fakultas

kolom t) lebih kecil dari t tabel

berpengaruh

ditolak.

terhadap kinerja fakultas, kinerja dosen

yang ditentukan atau t hitung (pada

tidak

H0

terdapat pengaruh variabel kinerja dosen

value lebih besar dari level og significant

parsial

maka H0 ditolak. Dengan

demikian tidak terdapat pengaruh secara

ditentukan atau t hitung (pada kolom t)
lebih besar dari t

tabel

belum

terhadap

sepenuhnya

memenuhi

kebutahan dosen.

variabel dependen.

b.

Secara parsial variabel Y1 tidak

Pendidikan

berpengaruh

terhadap

peningkatan kinerja dosen, karena

berpengaruh signifikan terhadap Y2.

dengan adanya bantuan pendidikan
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maupun

kesempatan

untuk

melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi.
c.

Pelatihan

berpengaruh

terhadap

peningkatan kinerja dosen, karena
dengan

adanya

pelatihan

dan

menambah memotivasi kerja dosen
dan pengembangan dosen dalam
mengajar dan penelitian.
d.

Kinerja

dosen

dipengaruhi
Sertifikasi

secara
oleh

signifikan
Tunjangan

serta Pendidikan dan

Pelatihan.
e.

Kinerja fakultas secara signifikan
tidak ada pengaruhnya atas kinerja
dosen.
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ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI
DENGAN PRODUKSI USAHA BUDIDAYA IKAN KERAPU PADA
KERAMBA JARING APUNG (KJA)
(STUDI KASUS DI PULAU SEMBILAN KECAMATAN PANGKALAN SUSU
KABUPATEN LANGKAT)
Julia Marisa
Universitas Pembangunan Panca Budi.
Jl. Gatot Subroto KM 4,5 Medan
email: juliamarisa2@gmail.com
Abstrak
Pulau Sembilan merupakan daerah penghasil terbesar ikan kerapu di Kabupaten Langkat dengan
luas perairan mencapai 24,00 km2 dengan total Keramba Jaring Apung pada tahun 2012 sebanyak
35 dan tahun 2013 sebanyak 44 KJA. Produksi dan produktivitas ikan kerapu di Pulau sembilan
mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis hubungan antara luas keramba, benih, pakan, obat-obatan, dan tenaga kerja
dengan produksi usaha budidaya ikan kerapu pada Keramba Jaring Apung (KJA) di Pulau
Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Pemilihan daerah penelitian
dilakukan secara purposive karena Pulau Sembilan merupakan areal budidaya ikan kerapu yang
memiliki luas panen terbesar di Kabupaten Langkat. Data yang digunakan adalah data sekunder
dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Metode pengambilan sampel yang digunakan
adalah metode sensus dengan besar sampel adalah 53 pembudidaya. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis Chi-Squre dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 18.0. Hasil
analisis menunjukkan bahwa luas keramba jaring apung, benih, pakan, obat-obatan dan tenaga
kerja berhubungan signifikan dengan produksi.
Kata Kunci: Ikan kerapu, Keramba Jaring Apung (KJA), faktor produksi, produksi.

Pendahuluan

Keramba Jaring Apung pada tahun 2012

1.1. Latar Belakang

sebanyak 35 dan tahun 2013 sebanyak 44

1.

Salah satu pengembangan ikan

KJA. Produksi total ikan kerapu di Pulau

kerapu di wilayah Sumatera Utara berada

Sembilan pada tahun 2012 sebanyak

di Kabupaten Langkat, tepatnya berada di

57.440 kg dan pada tahun 2013 sebanyak

Pulau Sembilan. Dinas Perikanan dan

57.850 kg (BPS Pangkalan Susu, 2014).

Kelautan

telah

Produksi ikan kerapu meningkat

memberikan dukungan bantuan Keramba

dari tahun 2012 – 2013 yaitu 57.440 kg

Jaring Apung (KJA) pada pembudidaya

menjadi 57.850 kg. Namun demikian,

ikan kerapu di Pulau Sembilan. Pulau

luas Keramba Jaring Apung yang besar

Sembilan merupakan daerah penghasil

dan produksi tinggi pada saat tertentu

terbesar ikan kerapu dengan luas perairan

tidak cukup sebagai jaminan jika tidak

mencapai

Kabupaten

24,00

km2

Langkat

dengan

total

diikuti oleh peningkatan produktivitas.
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Produktivitas ikan kerapu di

Pulau

pendapatan pembudidaya ikan kerapu.

Sembilan dari tahun 2012 ke tahun 2013

Jika produksi meningkat maka pada

mengalami penurunan yaitu dari 1.641,14

akhirnya dapat meningkat pendapatan

kg/kja menjadi 1.314,77 kg/kja. Kondisi

petani pembudidaya ikan kerapu pada

tingkat penurunan produktivitas diduga

KJA di daerah penelitian.

akibat dari penggunaan faktor-faktor

2.

produksi yang tidak efesien pada tingkat

2.1. Pemilihan Lokasi

Metode

pembudidaya ikan kerapu.

Penelitian dilakukan di Pulau

Penelitian Tajerin dan Noor (2005)

Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu

yang menyatakan bahwa faktor produksi

Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera

yang pengaruhnya terhadap produksi ikan

Utara. Pemilihan daerah penelitian ini

kerapu adalah tingkat luasan areal KJA,

dilakukan

benih dan pakan ikan. Selain sangat nyata

Pulau

(significant), nilai koefisien parameternya

budidaya ikan kerapu yang memiliki luas

pun paling besar (masing sebesar 0,4479,

panen terbesar di Kabupaten Langkat.

0,2261

2.2. Pengumpulan Data

dan

manusia

0,6253).
baik

Tenaga

untuk

kerja

aktivitas

dengan

Sembilan

Metode

purposive karena
merupakan

pengumpulan

tempat

data

pemeliharaan maupun panen berpengaruh

dilakukan secara survei terhadap 53

positif tetapi tidak nyata.

pembudidaya ikan kerapu pada keramba
jaring apung. Data

1.2.Tujuan
Menganalisis hubungan antara luas

dalam

penelitian

yang
ini

digunakan

meliputi data

areal Keramba Jaring Apung, benih,

primer dan data sekunder. Data primer

pakan, obat-obatan dan tenaga kerja

diperoleh

dengan produksi usaha budidaya Ikan

pengisian kuisioner oleh responden, yang

Kerapu pada Keramba Jaring Apung

bertujuan untuk memperoleh informasi

(KJA) di Pulau Sembilan Kecamatan

dan masukan tentang kendala dan upaya

Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

yang

harus

pengembangan

1.3.Pendekatan Pemecahan Masalah
Terdapat

melalui

wawancara

dilakukan
usaha

dan

dalam

budidaya

ikan

penurunan produktivitas

kerapu di Pulau Sembilan Kecamatan

diduga akibat dari penggunaan faktor-

Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

faktor produksi yang tidak efesien pada

Sedangkan data sekunder diperoleh dari

tingkat

Dinas

pembudidaya

ikan

kerapu.

Penggunaan faktor-faktor produksi yang
tepat

dan

efesien

Perikanan

dan

Peternakan

Kabupaten Langkat dan lembaga terkait

mempengaruhi
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serta literatur yang mendukung penelitian

produksi yang digunakan dalam proses

ini.

produksi.

2.3. Metode Analisis Data

pertanian, seorang petani akan selalu

2.3.1. Fungsi Produksi

berusaha untuk mengalokasikan input

Untuk melihat hubungan antara
input

dan

suatu

kegiatan

produksi, maka diperlukan

sebuah

bentuk

output

fungsi

Nicholson

produksi.

(2004),

yang

Dalam

dimilikinya

melakukan

seefisien

usaha

mungkin

untuk dapat menghasilkan output yang
maksimal (profit maximization).

Menurut

2.3.2. Analisis Chi-Squre

fungsi produksi

Data

dianalisis

secara

merupakan hubungan matematis antara

kuantitatif dengan menggunakan program

input dan output. Sedangkan menurut

komputer

Soekartawi

(Spread Sheet For Statistic) dengan

merupakan

(2003), fungsi produksi
hubungan

fisik

antara

SPSS

model

masukan dan produksi.

uji

Menentukan

Penyajian fungsi produksi dapat

18.0

for

analisis
signifikansi

Windows

Chi-square.
suatu

nilai

sebesar nilai hitung ditaksir dengan

dilakukan dengan berbagai cara antara

menggunakan

lain dalam bentuk grafik, tabel atau

statistik dengan db= k-1 dan tetapkan =

dalam

persamaan

sistematis,

fungsi

C

pada

Tabel

sistematis.

Secara

0,05. Jika kemungkinan yang berkaitan

produksi

dapat

dengan nilai hitung adalah lebih besar

ditunjukkan dengan persamaan :

dari nilai Tabel , maka tolak H0 dan
terima H1.

^

Y  f ( X1, X 2 , X 3 , X 4 , X 5 )

Analisis Chi Square merupakan

Dimana:

analisis

^

Y

Tabel

: Hasil Produksi Ikan Kerapu di

statistik

digunakan

untuk

non

parametik,

menguji

apakah

Pulau Sembilan (output)

frekuensi data yang diamati dari suatu

X1

: Luas Areal (Ha)

variabel kategori sesuai dengan frekuensi

X2

: Benih ikan (ekor)

harapan (Uyanto, 2009). Rumus Uji Chi

X3

: Pakan ikan (Kg)

Square:

X4

: Obat-obatan (Rp/Kg)

X5

: Tenaga Kerja (HOK)

 ( f 0  ft ax )2 
X  

ft ax


2

Fungsi

produksi

menunjukkan

Dimana:

bahwa jumlah hasil produksi sangat

X2

= Chi Kuadrat

tergantung pada faktor-faktor produksi

f0

= Frekuensi Hasil Observasi

yang merupakan fungsi dari faktor-faktor
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ftax

= Frekuensi yang diharapkan pada

ikan kerapu pada KJA di daerah

populasi

penelitian.

penelitian,

membagikan
dalam

dengan

jumlah

subyek

dan

kategori

sampel

5.

Terdapat hubungan nyata/ signifikan
antara tenaga kerja dengan produksi

subyek.

ikan kerapu pada KJA di daerah

Hasil uji Chi Square menghasilkan

penelitian.

nilai Asympyotic Significance (Asymp.

3.

Sig.) yang menunjukan ada tidaknya

Hasil dan Pembahasan
Produksi

ikan

kerapu

hubungan antara dua faktor yang diteliti,

Keramba

Jaring

dan kemudian diperbandingkan dengan

hubungan

terhadap

nilai

pengambilan

diantaranya adalah penggunaan sarana

keputusan Berdasarkan nilai Asymp. Sig.

produksi yang terdiri dari lahan KJA,

adalah Asymp. Sig. lebih kecil dari nilai

benih, pakan, obat-obatan dan tenaga

(0,05), maka Ho ditolak.

kerja. Rata-rata luas KJA ikan kerapu di

(0,05).

Patokan

Kriteria

pengambilan

Apung

pada

memiliki

berbagai

faktor,

daerah penelitian adalah 70,79 m2. Benih

keputusan

adalah:

yang digunakan oleh pembudidaya di
2

X

Pulau Sembilan umumnya adalah benih

H1 diterima jika X2 ≥ X2

unggul hasil persilangan ikan kerapu

H0 diterima jika X

2

≤

Hipotesis:

macan dengan ikan kerapu batik, yang

1.

Terdapat hubungan nyata/ signifikan

menghasilkan benih ikan kerapu Cantik.

antara Luas keramba jaring apung

Kemudian benih unggul hasil persilangan

dengan produksi ikan kerapu pada

ikan kerapu macan dengan ikan kerapu

KJA di daerah penelitian.

cantang yang menghasilkan ikan kerapu

Terdapat hubungan nyata/ signifikan

Cantang.

2.

antara benih dengan produksi ikan
kerapu

3.

4.

pada

KJA

di

Pakan

daerah

yang digunakan oleh

pembudidaya ikan adalah pakan rucah

penelitian.

atau ikan-ikan kecil yang masih segar

Terdapat hubungan nyata/ signifikan

yang mudah didapat dan kontiniu. Obat-

antara pakan dengan produksi ikan

obatan

kerapu

Furazolidone dan Multivitamin. Tenaga

pada

KJA

di

daerah

yang digunakan

terdiri

dari

penelitian.

kerja yang digunakan berasal dari dalam

Terdapat hubungan nyata/ signifikan

dan luar keluarga, untuk setiap satu KJA

antara obat-obatan dengan produksi

membutuhkan rata-rata jumlah tenaga
kerja sebanyak 4 HOK. Berdasarkan hasil
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analisis Chi-Squre yang

menggunakan

tidak, tetapi tidak menyatakan kekuatan

soft ware SPSS versi 18.0 diperoleh hasil

hubungan. Untuk mengetahui kekuatan

sebagai berikut:

hubungan kedua variabel, maka dapat

Tabel 1. Hasil Analisis Chi-Square

dilihat output contingency coefficient

Hubungan

antara

(Supriana dan Barus, 2010). Nilai

Faktor-

contingency coefficient adalah sebesar

Faktor Produksi.
Nilai
Variab

Chi-

el

Squr
e

0,866. Ini berarti keeratan hubungan
Nilai

Contingenc

Signifi

y

kan

Coefficient

antara luas KJA dengan produksi ikan
kerapu sebesar 86,6 persen.
Hasil
dengan

Luas

penelitian

penelitian

ini

tesis

sama

Lindawati

0,866

(2005) yang menyatakan bahwa Faktor

KJA

159

0,000

Benih

265

0,000

0,913

produksi yang berpengaruh terhadap

Pakan

159

0,000

0,866

tingkat produksi budidaya perikanan
adalah luas lahan. Faktor ini cukup

Obatobatan

159

0,000

TK

53

0,000

0,866

penting karena berkaitan dengan tempat

0,707

berlangsungnya

kegiatan

usaha

budidaya.

Sumber: Data Primer (diolah), 2015.

3.1.2. Hubungan antara Benih dengan
3.1.1.Hubungan

antara

Luas

KJA

Produksi

dengan Produksi

Hasil

Hasil analisis Chi-Square untuk

analisis

Chi-Square

menunjukkan nilai sebesar 265 dengan

luas KJA menunjukkan nilai sebesar

signifikansi

159 dengan signifikansi sebesar 0,000.

signifikansi lebih kecil dari α0,05. Dengan

Nilai signifikansi lebih kecil dari α0,05.

demikian dapat disimpulkan bahwa H0

Dengan demikian dapat disimpulkan

ditolak dan H1 diterima. Ini berarti ada

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ini

hubungan yang nyata antara benih ikan

berarti ada hubungan yang nyata antara

dengan produksi yang dihasilkan oleh

luas

yang

usaha budidaya ikan kerapu pada KJA di

dihasilkan oleh usaha budidaya ikan

daerah penelitian. Untuk mengetahui

kerapu

kekuatan hubungan kedua variabel, maka

KJA

dengan

dengan

produksi

KJA

di

daerah

penelitian.
Nilai

dapat
Chi-Squre

hanya

sebesar

dilihat

output

0,000.

Nilai

contingency

coefficient (Supriana dan Barus, 2010).

menyatakan apakah ada hubungan atau

Nilai
477

contingency

coefficient

adalah

sebesar

0,913.

keeratan

dengan produksi yang dihasilkan oleh

hubungan antara benih yang digunakan

usaha budidaya ikan kerapu pada KJA di

dengan produksi ikan kerapu sebesar 91,3

daerah penelitian. Menurut Supriana dan

persen.

Barus (2010) untuk mengetahui kekuatan
Benih

Ini

yang

pembudidaya

di

berarti

digunakan
Pulau

oleh

hubungan kedua variabel, maka dapat

Sembilan

dilihat output contingency coefficient.

umumnya adalah benih unggul hasil

Nilai

persilangan ikan kerapu macan dengan

sebesar

ikan kerapu batik, yang menghasilkan

hubungan antara pakan yang digunakan

benih ikan kerapu Cantik. Kemudian

dengan produksi ikan kerapu sebesar 86,6

benih unggul hasil persilangan ikan

persen.

kerapu

macan

dengan

ikan

kerapu

contingency

coefficient

0,866.

berarti

Pakan

Ini

yang

adalah
keeratan

digunakan

dalam

cantang yang menghasilkan ikan kerapu

penelitian ini adalah pakan rucah. Akan

Cantang. Kedua harga jenis ikan kerapu

tetapi menurut Penelitian Akbar (2012)

tersebut dijual berdasarkan ukurannya

yang menunjukkan bahwa ikan kerapu

oleh kios saprodi yang bekerjasama

macan (Ephinephelus fuscoguttatus) pada

dengan

Keramba Jaring Apung (KJA), yang

lembaga

pertanian setempat.

Jumlah benih rata-rata yang digunakan

diberi

pembudidaya adalah sebanyak 3671,7

pengaruh jumlah konsumsi pakan yang

ekor per keramba. Benih tersebut berasal

lebih banyak dibandingkan dengan yang

dari Bali dan dikembangkan/dibudidaya

diberi pakan ikan rucah. Pemberian pakan

di Sei Musi Kecamatan Pangkalan Susu

pelet

sampai

baru

menghasilkan laju pertumbuhan harian,

kemudian dijual kepada pembudidaya

Efisiensi pakan, kandungan lemak dan

ikan kerapu.

kelangsungan hidup tidak berbeda nyata

menjadi

gelondongan,

3.1.3. Hubungan

antara

pada

Pakan

analisis

dengan

ikan

pellet,

energi

kerapu

menghasilkan

yang

tikus

berbeda

disebabkan

kandungan asam amino esensial dan

dengan Produksi
Hasil

pakan

Chi-Square

asam lemak esensial yang terdapat pada

menunjukkan nilai sebesar 159 dengan

protein dan lemak tidak terpenuhi sehinga

signifikansi

pertumbuhan ikan terhambat, efisiensi

sebesar

0,000.

Nilai

signifikansi lebih kecil dari α0,05. Dengan

pakan

demikian dapat disimpulkan bahwa H0

meningkat.

ditolak dan H1 diterima. Ini berarti ada
hubungan yang nyata antara pakan ikan
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yang

kecil

dan

mortalitas

3.1.4. Hubungan antara Obat-Obatan

3.1.5. Hubungan antara Tenaga Kerja

dengan Produksi
Hasil

dengan Produksi

analisis

Chi-Square

Hasil

analisis

Chi-Square

menunjukkan nilai sebesar 159 dengan

menunjukkan nilai sebesar 53 dengan

signifikansi

signifikansi

sebesar

0,000.

Nilai

sebesar

0,000.

Nilai

signifikansi lebih kecil dari α0,05. Dengan

signifikansi lebih kecil dari α0,05. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa H0

demikian dapat disimpulkan bahwa H0

ditolak dan H1 diterima. Ini berarti ada

ditolak dan H1 diterima. Ini berarti ada

hubungan yang nyata antara Obat-obatan

hubungan yang nyata antara tenaga kerja

dengan produksi yang dihasilkan oleh

dengan produksi yang dihasilkan oleh

usaha budidaya ikan kerapu pada KJA di

usaha budidaya ikan kerapu pada KJA di

daerah penelitian. Menurut Supriana dan

daerah penelitian. Untuk mengetahui

Barus (2010) untuk mengetahui kekuatan

kekuatan hubungan kedua variabel, maka

hubungan kedua variabel, maka dapat

dapat

dilihat output contingency coefficient.

coefficient. Nilai contingency coefficient

Nilai

adalah

adalah sebesar 0,707. Ini berarti keeratan

keeratan

hubungan antara benih dengan produksi

contingency

coefficient

0,866.

berarti

sebesar
hubungan

Ini

antara

obat-obatan

yang

dilihat

output

contingency

ikan kerapu sebesar 70,7 persen.

digunakan dengan produksi ikan kerapu

Hasil penelitian ini sama dengan

sebesar 86,6 persen. Obat-obatan yang

penelitian Tajerin dan Noor (2005) yang

digunakan pembudidaya ikan kerapu

menyatakan

terdiri

produksi,

dari

Multivitamin.

Furazolidone
Furazolidone

dan

bahwa
faktor-faktor

dalam

fungsi

yang

secara

dicampur

langsung mempengaruhi kuantitas produk

dengan air tawar kemudian digunakan

yang dihasilkan adalah tenaga kerja

untuk memandikan ikan kerapu yang

manusia. Tenaga kerja merupakan salah

terkena

yang

satu faktor produksi yang penting dalam

menyerang tubuhnya. Furazolidone ini

suatu usaha untuk menghasilkan suatu

merupakan obat antibiotik untuk ikan

produk yang diharpkan, karena tenaga

kerapu. Dosisnya 200 mg ke dalam 10

kerja turut mempengaruhi pendapatan

galon air, Ulangi setiap 24 jam dan

yang akan diperoleh. Keahlian dan

perawatan tidak boleh melewati 10 hari.

keterampilan

penyakit

dan

bakteri

yang

dimiliki

seorang

pekerja akan berpengaruh pada tingkat
baik buruknya kualitas yang dihasilkan
oleh suatu usaha.
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4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa Luas keramba jaring apung, benih,
pakan, obat-obatan, dan tenaga kerja
yang digunakan berhubungan signifikan
(nyata) terhadap produksi usaha budidaya
ikan kerapu pada Keramba Jaring Apung
(KJA)

di

Pulau

Sembilan.

Dengan

keeratan hubungan antara luas KJA,
pakan,

obat-obatan

dengan

produksi

sebesar 86,6 %, dan keeratan hubungan
benih dengan produksi sebesar 91,3%
serta keeratan hubungan tenaga kerja
dengan produksi sebesar 70,7 %.
Daftar Pustaka
Akbar, S. 2012. Pengaruh Pemberian
Pakan Yang Berbeda Terhadap
Pertumbuhan Ikan Kerapu
Macan
(Ephinephelus
fuscoguttatus)
Pada
Fase
Pendederan Di Keramba Jaring
Apung (KJA). Jurnal Teknologi
Pangan. Vol.1 No.2.
Badan Pusat Statistik Kecamatan
Pangkalan
Susu.
2014.
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PEMANFAATAN GEL EKSTRAK AIR DAUN AFRIKA (Vernonia
amygdalina Del.) SEBAGAI OBAT LUKA BAKAR TINGKAT
II PADA MARMUT (Cavia cobaya)
Debi Meilani1)
Melati Yulia Kusumastuti2)
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
deb1me1lan1.dm@gmail.com
Abstrak
Pilihan obat luka bakar yang tersedia di pasaran tergolong masih terbatas. Penggunaan tumbuhan
sebagai obat tidak terbatas sebagai ramuan tradisional melainkan telah banyak yang diolah
menjadi bentuk sediaan obat yang pemakaiannya lebih praktis. Salah satu tumbuhan obat adalah
daun afrika (Vernonia amygdalina Del). Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi ekstrak air
daun afrika dalam bentuk gel dan mendapatkan dosis optimumnya sebagai obat luka bakar tingkat
II dangkal. Tahapan penelitian ini meliputi karakterisasi simplisia daun afrika (Vernonia
amygdalina Del), skrining fitokimia, pembuatan ekstrak air daun afrika, memformulasinya dalam
bentuk sediaan gel, dan mendapatkan dosis optimum gel tersebut sebagai obat luka bakar tingkat
II dangkal. Hewan coba yang digunakan adalah marmut (Cavia cobaya) jantan Hasil karakterisasi
simplisia daun afrika (Vernonia amygdalina Del.) menunjukkan mutu simplisia baik dan memenuhi
persyaratan mutu simplisia dengan kadar air sebanyak 7,99 %, kadar sari larut dalam air
sebanyak 23,04 %, kadar sari larut dalam etanol sebanyak 16,14 %, kadar abu sebanyak 10,90 %
dan kadar abu tidak larut dalam asam sebanyak 1,31 %. Hasil skrining fitokimia menunjukkan
simplisia daun afrika (Vernonia amygdalina Del.) mengandung saponin, tannin, flavonoid. Sediaan
gel ekstrak air daun afrika (EADA) dosis 1%, 3% dan 5% stabil sampai 21 hari. Gel EADA dosis
5% menunjukkan hasil pengurangan diameter luka bakar dari 2 cm hingga 0 cm dalam waktu 14
hari dan mendekati hasil dari Bioplacenton sebagai pembanding positif.
Kata Kunci : gel, luka bakar, ekstrak etanol, daun afrika

1. Pendahuluan

1.2.

1.1.

Penelitian

Latar Belakang

Tujuan
ini

bertujuan

untuk

Pilihan obat luka bakar yang tersedia di

memanfaatkan gel ekstrak air daun afrika

pasaran

terbatas.

(Vernonia amygdalina Del) terhadap

Pengunaan obat alami dalam masyarakat

penyembuhan luka bakar tingkat II

telah diolah menjadi bentuk sediaan obat

dangkal pada marmut (Cavia cobaya)

yang pemakaiannya lebih praktis. Salah

jantan.

satu tanaman yang dapat dimanfaatkan

1.3.
Pendekatan
Pemecahan
Masalah
Hasil penelitian Ijeh dan Ejike (2011)

sebagai

tergolong

obat

masih

adalah

daun

afrika

(Vernonia amygdalina Del). Meilani dan
Murni

(2015)

telah

menunjukkan

memanfaatkan

bahwa

Vernonia

amygdalina Del mengandung saponin,

ekstrak etanol daun afrika dalam bentuk

seskuiterpen

sediaan gel sebagai obat luka bakar.

lakton

dan

flavonoid.

Beberapa saponin bersifat antimikroba,
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sedangkan

flavonoid

antiinflamasi
Berdasarkan

(Robinson,
kandungan

daun

bersifat

Sediaan gel dibuat dengan berbagai dosis

1995).

ekstrak air daun afrika yaitu 1%, 3%, 5%

afrika

dan

7%.

Cara

pembuatan

yaitu

tersebut diharapkan luka bakar dapat

ditaburkan Na CMC di atas air panas

disembuhkan, dan diduga tidak terdapat

dalam lumpang

perbedaan

ditutup dan dibiarkan beberapa menit.

yang

signifikan

antara

kemudian lumpang

penyembuhan luka bakar tingkat II

Setelah

CMC

dangkal sediaan gel ekstrak air daun

sampai

didapat

afrika dengan sediaan gel yang ada di

Kemudian ditambahkan gliserin sedikit

pasaran.

demi sedikit dan digerus hingga terbentuk

2. Metode

massa gel (massa I). Di dalam lumpang

Sampel yang digunakan adalah

lainnya,

mengembang

ekstrak

massa

air

transparan.

daun

afrika

beberapa

tetes

daun afrika (Vernonia amygdalina Del.)

ditambahkan

segar

etanol 70% lalu digerus sampai homogen

diambil

di

Medan.

Sampel

dengan

digerus

dikeringkan dan dihaluskan. Pengujian

(massaII).

karakterisasi mutu simplisia dilakukan

ditambahkan sedikit demi sedikit ke

meliputi kadar air, kadar abu, kadar abu

dalam massa II sambil digerus hingga

tidak larut dalam asam, kadar sari larut

terbentuk massa yang homogen. Gel

dalam air dan kadar sari larut dalam

dimasukkan dalam wadah yang tertutup

etanol,

dilakukan

rapat dan disimpan di tempat yang sejuk

skrining fitokimia meliputi pengujian

dan terlindung dari cahaya. Evaluasi

adanya kandungan alkaloid, flavonoid,

sediaan meliputi uji organoleptik, uji

saponin,

glikosida,

homogenitas selama 21 hari yaitu pada

antrakinon

hari ke 1, 7, 14 dan 21 hari. Selanjutnya

(Ditjen POM, 1989). Selanjutnya serbuk

dilakukan pengujian untuk mendapatkan

simplisia diekstraksi secara perkolasi

dosis optimum gel ekstrak air daun afrika

menggunakan pelarut akuades. Formula

tersebut sebagai obat luka bakar tingkat II

dasar gel dibuat menurut Darwin (2011)

dangkal.

dan penambahan pengawet

penelitian ini adalah marmut jantan tidak

dan

selanjutnya

tanin,

steroid/triterpenoid

dan

sebagai

berikut :
R/

Kemudian

Hewan

massa

percobaan

I

pada

kawin dengan berat badan 300-400 gram

Na-CMC

2,0%

dan diaklimatisasi selama dua minggu

Air suling

2,0%

sebelum

Nipagin

0,2%

punggung atas marmut dicukur dengan

Gliserin ad 20 g

digunakan.

Bulu

bagian

diameter daerah cukuran 3 cm. Bagian
482

yang dicukur dianastesi dengan Lidocain
4

kemudian diberi luka bakar dengan cara
menempelkan

lempengan

5

logam

dalam Etanol
Penetapan Kadar Abu
Penetapan Kadar Abu Larut
dalam Asam

10,90 %
1,31 %

berdiameter 2 cm yang telah dipanasi

Pengujian kandungan golongan senyawa

dalam penangas air dengan suhu 80o C

metabolit sekunder menunjukkan serbuk

pada punggung selama 5 detik. Pada kulit

dan ekstrak air daun afrika mengandung

yang luka (kecuali kelompok tanpa

saponin,

pengobatan), masing-masing dioleskan

steroida/triterpenoida.
Hasil

dengan 0,2 g sediaan secara merata pada

tannin,

flavonoid

evaluasi

dan

sediaan

interval 8 jam. Pengamatan dilakukan

menunjukkan bahwa gel dosis 1%, 3%

dengan mengukur diameter luka bakar

dan 5% stabil sedangkan sediaan gel

secara

dengan dosis 7%, tidak stabil seperti

visual

menggunakan

jangka

terlihat pada tabel 2.

sorong dengan interval dua hari serta

Tabel 2. Hasil Evaluasi Sediaan

memperhatikan perubahan diameter luka

Gel Ekstrak Air Daun Afrika

hingga diameter luka mendekati atau
sama dengan nol.
Hasil selanjutnya dianalisis dengan
SPSS

metode

ANOVA

dilanjutkan

dengan uji Tukey dan uji Duncan untuk
melihat

perbedaan

bermakna

antar

kelompok perlakuan.
3. Hasil dan Pembahasan
Hasil pemeriksaan karakterisasi simplisia
daun afrika menunjukkan mutu simplisia
memenuhi

syarat

Materia

Medika

Indonesia sehingga dapat dilanjutkan ke
tahap selanjutnya, seperti terlihat pada
tabel 1.
Tabel 1. Hasil pengujian karakterisasi

Keterangan : + = terjadi perubahan
− = tidak terjadi perubahan

simplisia
No
1
2
3

Nama pengujian
Penetapan Kadar Air
Penetapan Kadar Sari Larut
dalam Air
Penetapan Kadar Sari Larut

Hasil
7,99 %
23,04 %
16,14 %
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Hasil penyembuhan luka bakar tingkat II

lobatumBenth.) Dalam Bentuk
Sediaan Salep dan Gel Secara
Praklinis pada Tikus Putih
Jantan Galur Wistar. Skripsi.
Medan:
Fakultas
Farmasi
Universitas Sumatera Utara.
Ijeh, I. L., dan Ejike, C.E.C.C. (2011).
Current Perspectives on the
Medicinal
Potentials
of
Vernonia amygdalina Del. J.of
Med.Plant Research. 5(7): 10511061
Meilani dan Murni (2015) Karakterisasi
Simplisia, Skrining Fitokimia,
dan Pemanfaatan Gel Ekstrak
Etanol Daun Afrika (Vernonia
amygdalina Del) Sebagai Obat
Luka Bakar Tingkat II, Kultura
16(1): 5308-5314
Robinson, T. (1995). Kandungan
Organik Tumbuhan Tinggi.
Penerjemah : K. Padmawijaya.
Edisi Keenam. Bandung :
Penerbit ITB. Hal. 152 - 159,
191 - 193.

dangkal ditunjukkan oleh tabel 3.
Tabel 3. Penyembuhan luka bakar tingkat
II dangkal
N Hari
o ke-

1
2
3
4
5
6
7
8

1
3
5
7
9
11
13
15

Diameter rata-rata
luka bakar (cm)
Gel
Gel
Gel
EEDA EEDA EEDA
1%
3%
5%
2,00
2,00
2,00
1,97
1,88
1,93
1,83
1,75
1,76
1,62
1,50
1,56
1,50
1,30
1,30
0,75
1,00
0,70
0,33
0,22
0,85
0,40
0,23
0,00

Gel
Bioplac
enton
2,00
1,77
1,56
1,23
1,06
0,48
0,31
0,00

Analisa Post Hoc metoda Tukey dan
Duncan hari ke-15 menunjukkan tidak
ada perbedaan bermakna antara efek gel
EEDA 5% dan gel Bioplacenton®, tetapi
terdapat

perbedaan

bermakna

antara

keduanya dengan EEDA 1% dan EEDA
3%. Hasil menunjukkan bahwa gel
EADA 5% efektif dalam menyembuhkan
luka bakar tingkat II dangkal.
4. Kesimpulan
Ekstrak air daun afrika

(Vernonia

amygadalina Del) dalam sediaan gel
dengan

dosis

5%

efektif

terhadap

penyembuhan luka bakar tingkat II
dangkal pada marmut (Cavia cobaya)
jantan dalam waktu 15 hari.
Daftar Pustaka
Darwin. (2011). Perbedaan Percepatan
Penyembuhan Luka Bakar dari
Ekstrak Kulit Buah Jengkol
(Pithecellobium
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KONDISI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR SEBAGAI FAKTOR
RISIKO PENYEBARAN PENYAKIT DBD DI KECAMATAN
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Abstrak

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Medan DBD merupakan salah satu penyakit endemis
yang keberadaannya selalu ada dan menyebar fluktuatif hampir diseluruh kecamatan. Menurut
data Biro Pusat Statistik kota Medan tahun 2012, kecamatan-kecamatan yang paling banyak
melaporkan kejadian DBD adalah kecamatan Medan Perjuangan, Medan Marelan, Medan Denai
dan Medan Tuntungan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan kota Medan, penderita DBD di kota
Medan tahun 2014 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama
tahun 2013 yakni mencapai 60% terbanyak di kecamatan Medan Helvetia ada 30 kasus DBD yang
ditemukan. Nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit DBD mempunyai kebiasaan menggigit
pada pagi,siang dan sore hari atau dengan kata lain pada jam-jam sekolah. Artinya kemungkinan
besar murid-murid SD yang notabene pakai celana pendek digigit nyamuk pada waktu belajar di
ruang kelas. Bangunan sekolah merupakan salah satu bangunan yang berppotensi sebagai tempat
perkembangniakan nyamuk Aedes sp. Aedes sp terutama Aedes aegypti dikenal sebagai vektor atau
serangga penyebar DBD. Nyamuk Aedes sp mempunyai kebiasaan menggigit manusia pada siang
hari terutama pada pagi hari dan sore hari. Penelitian ini besifat deskriptif dengan desain “cross
sectional study’’. Populasi adalah seluruh SD dikecamatan Medan Helvetia yakni sebanyak 22 SD
Negeri dan 15 SD Swasta. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri dan SD Swasta Kecamatan
Medan Helvetia dari bulan Februari 2015 s/d Agustus 2016. Pengumpulan data primer
dilaksanakan dengan observasi langsung ke setiap sekolah dengan instrumen check list sesuai
dengan standar Kementerian Kesehatan. Hasil uji chi Square diperoleh hasil p=0,732 (p > 0.05).
Ini berarti dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kelembaban terhadap penyakit DBD.
Hasil uji chi Square diperoleh hasil p=0,000 (p < 0.05). Ini berarti dapat dinyatakan bahwa
terdapat pengaruh genagan air terhadap penyakit DBD. Hasil uji chi Square diperoleh hasil
p=0,05 (p > 0.05). Ini berarti dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh penyediaan air
terhadap penyakit DBD. Diharapkan Kepada Kepala Sekolah dan guru-guru agar tetap
berkomunikasi kepada Dinas Pendidikan guna perbaikan gedung sekolah dasar tersebut untuk
mengurangi terjadinya genangan air dan tempat perindukan aedes sp dilingkungan sekolah dasar
dan menyarankan untuk selalu mengadakan gotong royong didalam membersihkan sekolahnya.
Kata Kunci : Kasus DBD, bangunan sekolah, dan faktor risiko
1.

albopictus,

Pendahuluan

berdarah

empat

jenis

virus

berbeda namun berelasi dekat yang dapat

1.1. Latar Belakang
Demam

terdapat

merupakan

penyakit

menyebabkan demam berdarah, Virus dengue

demam akut yang disebabkan oleh virus

merupakan virus dari genus Flavivirus, famili

Dengue, yang masuk keperedaran darah

flaviviridae. Penderita yang terinfeksi akan

manusia melalui gigitan nyamuk dari genus

memiliki gejala berupa demam ringan sampai

Aedes, misalnya Aedes aegypti dan Aedes

tinggi, disertai degan sakit kepala, nyeri pada
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mata, otot dan persendian, hingga pendarahan

penanganan dirumah sakit. Dari kasus di atas,

spontan, Penyebaran demam berdarah dengan

sekitar 25.000 jumlah kematian terjadi setiap

cepat terjadi kesebagian besar negara-negara

tahunnya (WHO, 2010).

Asia Tenggara termasuk Indonesia (WHO,

Di

2010).

Indonesia,

penyebaran

demam

berdarah terdata pertama kali pada tahun

Menurut Soegijanto (2006), sampai

1968 di Surabaya dan Jakarta dan pada tahun

saat ini penyakit Demam Berdarah Dengue

2007, di laporkan 156.000 kasus demam

(DBD) masih menjadi masalah kesehatan

dengue atau 71,4 kasus per 1.000 populasi.

masyarakat Indonesia. Sejak ditemukannya

Kasus ini tersebar di 33 provinsi di Indonesia

kasus DBD pada tahun 1968 di Surabaya dan

357 dari 480 Kabupaten (Dengue Report of

di Jakarta, angka kejadian kasus DBD terus

Asia-Pacific Dengue Manangers Meeting

meningkat

diseluruh

2008). Dari total kasus di atas, jumlah

Kabupaten di wilayah Republik Indonesia,

kematian 267 jiwa. Pada tahun 2001,

Pengamatan selama kurun waktu 20-25 tahun

distribusi usia penderita terbanyak adalah

sejak awal di temukan kasis DBD angka

diatas (15 tahun) 54,5%, sedangkan balita (1-

kejadian luar biasa (KLB) penyakit DBD

5) tahun 14,7% dan anak-anak (6-12) tahun

diestimasikan terjadi setiap 5 tahun dengan

30,8%. Selama awal tahun epidemiologi pada

angka kematian tertinggi tahun 1988, angka

setiap negara penyakit DBD ini kebanyakan

kematian kasus DBD masih tinggi, terutama

menyerang anak-anak dan 95% kasus yang di

penderita DBD yang datang terlambat dengan

laporkan berumur kuarang dari 15 tahun.

derajat IV. Vektor penyakit DBD adalah

Kelompok

nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus

berumur 5-9 tahun.

dan

menyebar

masih banyak di jumpai di wilayah indonesia
dan

kemajuan

teknologi

dalam

resiko

tinggi

meliputi

anak

Provinsi Riau juga tergolong angka

bidang

kejadian DBD terbanyak yaitu di temukannya

transportasi disertai mobilitas penduduk yang

pada tahun 2013 terdapat 1.114 kasus DBD

tinggi memudahkan penyebarannya dari satu

16 orang dari antara mereka telah meninggal

kota ke kota lainnya.

dunia (Depkes, 2008). Berdasarkan hasil

Insidensi Demam Berdarah Dengue

survey awal di Puskesmas Bukit Timah

meningkat secara drastis dalam beberapa

diperoleh hasil bahwa sebanyak 65 orang

dekade ini. Diperkirakan saat ini diseluruh

tercatat positif sebagai penderita DBD dan 25

dunia sekitar 2,5 milyar orang memiliki

orang diantaranya murid sekolah dasar. Hal

resiko terkena demam berdarah. Mereka

ini juga didukung oleh hasil obseravasi

terutama yang tinggal didaerah perkotaaan

keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti

negara-negara

subtropis.

yang dilakukan pada 10 rumah pada area

Diperkirakan saat ini sekitar 50 juta kasus

sekolah dasar diperoleh hasil 2 rumah tenyata

demam berdarah ditemukan setiap tahun,

memiliki jentik nyamuk Aedes aegypti yang

dengan

tedapat pada tempat penampungan air bersih.

tropis

500.000

dan

kasus

memerlukan
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Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan

Artinya kemungkinan besar murid-murid SD

Kota Medan DBD merupakan salah satu

yang notabene pakai celana pendek digigit

penyakit endemis yang keberadaannya selalu

nyamuk pada waktu belajar di ruang kelas.

ada dan menyebar fluktuatif hampir diseluruh

Berdasarkan latar belakang di atas

kecamatan. Menurut data Biro Pusat Statistik

maka penulis tertarik mengambil penelitian

kota

kecamatan-

tentang “Kondisi Lingkungan Sekolah Dasar

kecamatan yang paling banyak melaporkan

sebagai Faktor risiko Penyebab Penyakit

kejadian DBD adalah kecamatan Medan

DBD di kecamatan Medan Helvetia Kota

Perjuangan, Medan Marelan, Medan Denai

Medan”

dan Medan Tuntungan. Pada tahun 2007-

1.2. Tujuan

Medan

2011,

tahun

Kecamatan

2012,

Medan

Tuntungan

Untuk melihat keberadaan nyamuk

melaporkan 68 kasus DBD.

Aedes sp dan tempat perkembang-biakan

Menurut Kepala Dinas Kesehatan kota

nyamuk Aedes sp di lingkungan sekolah

Medan, penderita DBD di kota Medan tahun
2014

mengalami

peningkatan

yakni

apabila

pencegahan penyakit DBD khususnya bagi

DBD yang ditemukan. Berdasarkan data dari

orang tua murid serta ntuk mengetahui dan

Dinas Kesehatan, September 2014, kasus

memperbaiki kondisi lingkungan sekolah

DBD paling banyak ditemukan di wilayah di

sehingga sekolah bukanlah faktor risiko

Medan Utara meliputi Medan Deli, Medan
dan

penyebaran DBD bagi murid-murid SD

Medan

2. METODE

Belawan mencapai 37 orang, sementara di

Penelitian ini besifat deskriptif analitik

kecamatan Medan Tuntungan ada 8 kasus,

dengan desain “cross sectional study’’

Medan Amplas 9 kasus, Medan Denai 6

Populasi penelitian adalah semua SD baik

kasus, Medan Area 3 kasus, Medan Kota 5

negeri mau swasta di Kecamatan Medan

kasus, Medan Maimun 7 kasus, Medan

Helvetia sebanyak 37 SD.Penelitian ini

Polonia 9 kasus, Medan Baru 2 kasus, Medan

dilakukan di Sekolah Dasar Negeri dan

Selayang 25 kasus, Medan Helvetia 10 kasus,

Sekolah Dasar Swasta Kecamatan Medan

Medan Barat 3 kasus, Medan Timur 3 kasus,

Helvetia dari bulan Februari 2015 s/d Juli

Medan Perjuangan 5 kasus, dan Medan

2016. Pengumpulan data primer dilaksanakan

Tembung 2 kasus.

dengan observasi langsung ke setiap sekolah

Nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor
penyakit

DBD

maupun

mengurangi kemungkinan penularan dan

kecamatan Medan Helvetia ada 30 kasus

Marelan

kelas

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

tahun 2013 yakni mencapai 60% terbanyak di

Medan

ruang

diperkarangan sekolah.

dibandingkan dengan periode yang sama

Labuhan,

di

mempunyai

dengan instrumen check list sesuai dengan

kebiasaan

standart

menggigit pada pagi,siang dan sore hari atau

Kementerian

Kesehatan

RI.

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan

dengan kata lain pada jam-jam sekolah.
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pengecekan data (Editing), pemberian kode

bak mandi sekolah, kemudian dilanjutkan

(Coding) pada kelembaban gedung sekolah,

dengan pemerosesan data (Entry).

genangan air di sekolah dan ketersedian air di
3. Hasil dan Pembahasan
Tabel.1. Distribusi Kelembaban, Genangan Air, Penyediaan Air di Sekolah Dasar Negeri dan
Sekolah Dasar Swasta di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Tahun 2016
No.
1.
2.

Kelembaban
Memenuhi syarat
Tidak Memenuhi Syarat
Total

Frekuensi(f)
24
13
37

Presentase(%)
65
35
100

No.
1.
2.

Genangan Air
Ada
Tidak Ada
Total

Frekuensi(f)
10
27
37

Presentase(%)
27
73
100

No.
1.
2.

Genangan Air
Ada
Tidak Ada
Total

Frekuensi(f)
10
27
37

Presentase(%)
27
73
100

Tabel .2. Hasil Analisis Faktor Risiko Kelembaban, Genangan Air dan Penyediaan Air Di
Ruangan Sekolah Terhadap Penyakit DBD
Penyakit DBD
Tidak Ada
%
Ada
%
Kelembaban
Jumlah
%
P
Penyakit
Penyakit
Memenuhi Syarat
6
42,9
8
57,1
14
100
Tidak Memenuhi
8
34,8
15
65,2
23
100
0,732
Syarat
Jumlah
14
37,8
23
62,2
37
100

Genangan Air
Ada
Tidak Ada
Jumlah

Penyediaan Air

Tidak Ada
Penyakit
14
0
14

Ada Jentik
Tidak Ada Jentik

Tidak Ada
Penyakit
12
2

Jumlah

14

Penyakit DBD
%
Ada
Penyakit
77,8
4
0
19
37,8
23
Penyakit DBD
%
Ada
Penyakit
54,5
10
13,3
13
37,8

23
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%

Jumlah

22,2
100
62,2

18
19
37

%
100
100
100

%

Jumlah

%

45,5
86,7

22
15

100
100

62,2

37

100

P

0,000

P

0,016

3.1.

Hasil

Analisis

Kelembaban

Di

Faktor

Ruangan

Penelitian ini didukung oleh Depkes

Risiko
(2005)

Sekolah

menyatakan

perkembangbiakan

Terhadap Penyakit DBD

utama

tempat
jentik

Aedes

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat

aegypti pada tempat-tempat penampungan air

bahwa yang mengalami penyakit DBD pada

di dalam atau di luar rumah atau sekitar

sekolah yang terdapat kelembapan yang tidak

rumah, biasanya tidak melebihi jarak 500

memenuhi syarat yaitu sebanyak 15 (65,2%).

meter dari rumah. Tempat perkembang

Dapat

dengan

biakan nyamuk ini berupa genangan air yang

menggunakan uji chi Square diperoleh hasil

tertampung di suatu tempat atau bejana dan

p=0,732 (p > 0.05). Ini berarti dapat

tidak dapat berkembang biak di genangan air

dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh

yang langsung berhubungan dengan tanah.

kelembaban terhadap penyakit DBD.

3.3

dilihat

secara

Penelitian

statistik

ini

sejalan

dengan

Hasil

Analisis

Faktor

Risiko

Penyediaan Air Di Ruangan Sekolah

penelitian Oktaviani di Kota Pekalongan

Terhadap Penyakit DBD

bahwa faktor kunci yang mempengaruhi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat

terhadap kejadian DBD yaitu kelembaban.

bahwa yang mengalami penyakit DBD pada

Demikian pula dengan penelitian yang

sekolah yang terdapat ada jentik yaitu

dilakukan oleh Yudhastuti dan Vidiyani

sebanyak 10 (45,5%). Dapat dilihat secara

(2005) di Kota Surabaya menunjukkan

statistik dengan menggunakan uji chi Square

bahwa kelembaban berhubungan dengan

diperoleh hasil p=0,05 (p > 0.05). Ini berarti

keberadaan jentik Aedes aegypti. Suatu

dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat

daerah

untuk

pengaruh penyediaan air terhadap penyakit

penularan DBD apabila didukung oleh faktor

DBD. Besar faktor risiko didapatkan dengan

lingkungan misalnya kelembaban (Boesri dan

nilai Odds Rasio (OR) yaitu sebesar 0,18

Boewono, 2008).

(OR< 1)yang artinya penyediaan air bersih

3.2.

akan

Hasil

Genangan

menjadi

Analisis
Air

Di

potensial

Faktor
Ruangan

bukan merupakan faktor risiko dari penyakit

Risiko

demam

Sekolah

berdarah,

melainkan

merupakan

faktor protektif kerja (faktor pendukung)

Terhadap Penyakit DBD
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat

terhadap kejadian penyakit Demam Berdarah

bahwa yang mengalami penyakit DBD pada

Dengue (DBD), kemungkinan orang yang

sekolah yang terdapat genangan air yaitu

menderita DBD yang memiliki penyediaan

sebanyak 4 (22,2%). Dapat dilihat secara

air bersih tidak baik memiliki risiko 0,18 kali

statistik dengan menggunakan uji chi Square

dibandingkan dengan orang yang tidak

diperoleh hasil p=0,000 (p < 0.05). Ini berarti

menderita DBD yang memiliki penyediaan

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh

air bersih yang baik. Hal ini disebabkan

genagan air terhadap penyakit DBD.

karena sarana penyediaan air bersih yang
digunakan oleh kelompok kasus dan kontrol
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di

Wilayah

Kerja

Puskesmas

Limboto

(PDAM) maupun sumber lain seperti sumur,

bermacam-macam baik melalui perpipaan

sehingga

(PDAM) maupun Kerja Puskesmas Limboto

penampungan air baik bak besar maupun bak

bermacam-macam baik melalui perpipaan

kecil serta ember dan loyang.
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PENGARUH PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAJEMENT
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PEMBERIAN
REWARD KARYAWAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA)
Khairani Sakdiah
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Email : ranisakdiyah@gmail
Abstrak
Kinerja keuangan merupakan alat ukur keberhasilannya suatu usaha, untuk menuju keberhasilan
tersebut harus didukung oleh peran total quality manajement dan reward yang mungkin dapat
mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah 1). Untuk mengetahui dan
menguji pengaruh total quality manajement terhadap kinerja keuangan. 2). Untuk mengetahui dan
menguji sebesapa besar pengaruh reward terhadap kinerja keuangan. 3). Untuk mengetahui dan
menguji seberapa besar pengaruh penerapan total quality manajement terhadap kinerja keuangan
melalui reward sebagai variabel moderasi.Jenis penelitian ini adalah assosiatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah karyawan rumah sakit Muhammadiyah sumatera utara. Tekhnik pengambilan
sampel menggunakan sampel jenuh yang sebanyak 60 orang. Data penelitian adalah data primer
yang dikumpulkan dengan metode angket, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada seluruh
karyawan pada rumah sakit dan data sekunder sebagai data pendukung yaitu berupa data laporan
keuangan tahunan. Tekhnik analisis data dengan menggunakan analisis linear berganda dan
Moderate Regression Analisys (MRA) untuk mengukur variabel moderasinya. Hasil penelitian ini
menujukkan bahwa 1). Total quality manajement berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 2).
Pemberian reward tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan . 3). Secara bersama-sama Total
quality manajement dan reward tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Kata kunci : Kinerja keuangan, pemberian reward, total quality manajement.

Menurut Riyanti (2015) untuk menilai

1. Pendahuluan

keberhasilan kinerja rumah sakit dapat

1.1.Latar Belakang
Hanya rumah sakit yang mampu

dilakukan

melalui

analisa

laporan

menghasilkan jasa berkualitas yang baik

keuangan, analisis khusus, basis data, dan

yang dapat bersaing dalam pasar global.

sumber informasi lainnya yang menjadi

Agar suatu rumah sakit dapat memiliki

pertimbangan yang masuk akal tentang

keunggulan dalam skala global, maka

kondisi masa lalu, sekarang dan prospek

rumah

dari usaha serta efektivitas pimpinannya.

sakit

tersebut

harus mampu

melakukan pekerjaan secara lebih baik

Maka

dalam

keuangan

rangka

menghasilkan

jasa

untuk

tersebut

berkualitas tinggi dengan harga yang

dengan

wajar dan bersaing.

meningkatkan
efisiensi
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meningkatkan

cara

dan

dapat

kinerja
dilakukan

memperbaiki
kualitas,

dan

produktivitas,

efektivitas

dan

ini

diperlukan perencanaan yang melibatkan

untuk

semua unsur yang terkait dengan rumah

organisasi

sakit. Kinerja keuangan adalah untuk

menerus atas produk, jasa, manusia,

menilai kondisi keuangan dan prestasi

proses dan lingkungannya. Penerapan

perusahaan,

memerlukan

total quality management yang semakin

beberapa tolak ukur yang digunakan

baik maka akan berpengaruh positif

adalah

yang

terhadap kinerja keuangan karena total

keuangan

quality manajement ini berfokus terhadap

antara satu dengan yang lain (Agnes

meningkatkan kualitas produk atau jasa

Sawir, dalam Riyanti 2015).

dan pelanggan dengan menekan pula

analisis

ratio

dan

indeks,

dua

data

menghubungkan

Kinerja

melalui

daya

saing

perbaikan

terus-

sangat

biaya. Kinerja sumber daya manusia yang

untuk

dapat menghasilkan kualitas yang produk

mengetahui dan mengevaluasi seberapa

atau jasa yang tinggi akan diberikan

jauh tingkat keberhasilan perusahaan

insentif

berdasarkan aktivitas keuangan yang

(Haryanti:2015).

dibutuhkan

keuangan

memaksimumkan

oleh

perusahaan

telah dilaksanakan.

dan

sistem

pengakuan

Pemberian itu tidak mengalami

Rumah sakit dengan kualitas yang

kerugian pada perusahaan melainkan

baik akan sangat tergantung pada sumber

menambah profit atas kualitas produk

daya yang ada dirumah sakit seperti

atau jasa yang dihasilkan dapat diterima

kualitas

quality

oleh pelanggan atau konsumen. Kepuasan

management dapat digunakan untuk salah

karyawan tersebut dapat dilihat dari

satu metode pengendalian mutu untuk

pemberian reward (penghargaan) yang

memenuhi kebutuhan maupun keinginan

diberikan oleh rumah sakit, seperti yang

para konsumen. Penerapan total quality

diungkapkan

management yang semakin baik maka

Yusralaini). Reward merupakan apa yang

akan berpengaruh positif terhadap kinerja

diterima oleh para karyawan sebagai

keuangan

ganti

pelayanan.

oleh

berfokus

terhadap

organisasi. Reward meliputi baik dimensi

meningkatkan kualitas produk atau jasa

keuangan, reward yang didasarkan pada

dan pelanggan dengan menekan pula

kualitas didefinisikan sebagai system

biaya. Menurut Riyanti dalam Judisthira

pengakuan

(2015) menyatakan bahwa total quality

untuk

manajement merupakan suatu pendekatan

kualitas dari kelompok dan induvidu,

dalam menjalankan usaha yang mencoba

(Mishra dalam Salman: 2006).
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dan

mengakui

mereka

dalam

quality

ini

kontribusi

(Simamora

total

manajement

karena

Total

system

kepada

penghargaan

adanya

perbaikan

Reward yang diberikan rumah sakit
dapat

mempengaruhi

tendensi

pengamatan lapangan sementara dari

para

peneliti

menunjukkan

masih

organisasi

tenaga medis dalam menangani keluhan

mencari

pekerjaan

mengelukan

pasien

karyawan untuk tetap bersama pada
atau

sering

bahwa

lainnya. Semakin besar perhatian rumah

masyarakat,

sakit terhadap kebutuhan karyawan maka

menunda tindakan medis dalam waktu

rumah sakit tersebut akan mendapat

lama, masih kurangnya fasilitas layanan

timbal

sarana dan prasarana, tidak adanya

balik

yang

sesuai,

yaitu

memaksimalkan produktivitas kinerja.
Tentu

semakin

baik

tenaga

kesigapan

program

dalam

medis

BPJS

meringgangankan

sering

yang

dapat

pembayaran

pada

menjalankan pekerjaan di rumah sakit

pasien

tentu akan diberikan reward yang sesuai

medis terutama dokter spesialis. Sehingga

dengan

tentu

antara harapan dan kenyataan yang

penerapan total quality manajement akan

dirasakan oleh konsumen atau pasien

semakin baik, dan semakin baik dengan

rumah

penerapan

Medan

pengeluarannya

total

quality

dan

manajement

serta masih terbatasnya tenaga

sakit

swasta

masih

Muhammadiyah

perlu

menerapkan

tersebut maka akan semakin baik pula

Manajemen mutu terpadu atau total

kinerja keuangan rumah sakit. Jadi

quality

semakin baik kinerja keuangan rumah

meningkatkan jaminan kualitas kesehatan

sakit

masyarakat,

akan

berdampak

pemberian reward

pula

pada

kepada karyawan

manajement

penerapan

serta
total

dalam

dengan

quality

rangka

adanya

manajement

rumah sakit tersebut. Jadi dalam total

tersebut diharapkan dapat meningkatkan

quality

hal

pendapatan dan laba dari rumah sakit

diperhatikan

tersebut, dengan meningkatnya laba maka

tinggi

diharapkan

manajement

pemberian
karena

reward

dengan

ini
juga

reward

dalam

yang

akan

meningkat

karyawan

yang

pula

diberikan kepada karyawan pasti akan

produktivitas

dapat

mempengaruhi dari kinerja karyawan

diukur dengan adanya pemberian reward

tersebut.

kepada para karyawan.

Fenomena yang terjadi pada Rumah

Seperti yang diungkapkan diatas

Sakit swasta Muhammadiyah Medan

peneliti memberikan gambaran atas laba

belum optimalnya penerapan total quality

rumah sakit dan tingkat pengembalian

manajement, merupakan tantangan berat

harta yang didapat oleh rumah sakit

bagi pimpinan rumah sakit dan karyawan

Muhammadiyah selama empat tahun

di

terakhir

Rumah

sakit

tersebut.

Hasil
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sebagai

dasar

melihat

perkembangan laporan keuangannya dari
beberapa

tahun

sebagai

a. Memperoleh bukti empiris pengaruh

bentuk

dari

penerapan

Total

peningkatan atas kinerja rumah sakit.

manajement

Berikut ini table data yang diberikan

keuangan

peneliti terhadap hasil laba/rugi dan

Muhammadiyah Sumatera Utara.

tingkat

pengembalian

rumah

sakit

kinerja
swasta

yang

b. Memperoleh bukti empiris pengaruh

sakit

dari penerapan pemberian reward

Muhammadiyah Sumatera Utara dari

terhadap kinerja keuangan rumah

tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagai

sakit

berikut:

Sumatera Utara.

diperoleh

pada

harta

terhadap

quality

Rumah

Tabel I

dari

Sumatera Utara
Thn

penerapan

manajement,

Laba / Rugi

o

Muhammadiyah

c. Memperoleh bukti empiris pengaruh

Perolehan Laba Rugi RSMuhammadiyah

N

swasta

Total

quality

pemberian

reward

karyawan terhadap kinerja keuangan

(ROA)

rumah sakit swasta Muhammadiyah

dlm (Rp)

1

2011

37.115.696

5%

2

2012

31.652.692

4%

3

2013

-30.054.004

0,45%

4

2014

12.050.000

1%

Sumatera Utara.
1.3.Pendekatan Pemecahan Masalah
Data penelitian dalam penelitian ini
data primer yang dikumpulkan dengan

Data laporan keuangan laba rugi tahun 2011-214

metode angket, yaitu memberikan daftar

Dari fenomena dari latar belakang

pertanyaan kepada seluruh karyawan

masalah yang dikemukakan diatas maka

pada rumah sakit dan data sekunder

peneliti

mengadakan

sebagai data pendukung yaitu berupa data

“Pengaruh

laporan keuangan tahunan. Angket yang

penerapan Total Quality Manajement

digunakan untuk melihat masing-masing

terhadap

Dengan

keterlibatan dan pengaruh dari ke tiga

Pemberian Reward karyawan sebagai

variabel tersebut, Untuk variabel Kinerja

Variabel moderating pada Rumah Sakit

keuangan dengan angket sebanyak 8 butir

Muhammadiyah Sumatera Utara”

soal, Total Quality Manajement dengan

1.2.Tujuan

angket sebanyak 8 butir soal dan Reward

tertarik

penelitian

untuk

dengan

Kinerja

judul

Keuangan

Sesuai dengan latar belakang yang

sengan angket sebanyak 7 butir soal.

peneliti kemukakan pada perumusan

Tekhnik

masalah, maka tujuan dari penelitian ini

menggunakan analisis linear berganda

adalah sebagai berikut:

untuk menguji keterkaitan dan pengaruh
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analisis

data

dengan

dari variabel ketiganya dan Moderate

komponen

system

Regression Analisys

manajemen

(Quality

(MRA) untuk

quality

pengendalian
goal,

reward)

quality

mengukur variabel moderasinya, dengan

feedback,

terhadap

menggunakan bantuan software SPSS.

kinerja kualitas dan konsekuensi kinerja

2. Metode

keuangan, berpengaruh positif.

Metode atau pendekatan yang

Berdasarkan hasil pengujian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

telah diuraikan bahwa total quality

dengan menggunakan statistic deskriptif.

manajement berpengaruh positif dan

Tempat penelitian dilakukan di R.S

signifikan terhadap kinerja keuangan.

Muhammadiyah

waktu

Berdasarkan indicator yang diukur dalam

penelitiannya rentang waktu semester

penelitian ini dapat diketahui bahwa total

genap

bulan

Medan

sampai

dengan

quality manajement sangat berpengaruh

dengan

sampel

terhadap kinerja keuangan pada rumah

sebanyak 60 orang. Metode pengumpulan

sakit Muhammadiyah Sumatera utara,

data yang digunakan dalam penelitian ini

karena total quality manajement memiliki

adalah

untuk

peran yang sangat penting dan strategis

melihat masing-masing keterlibatan dan

untuk mendorong dan meningkatkan

pengaruh dari ke tiga variabel tersebut.

kinerja rumah sakit pada umumnya, dan

Metode analisis yang digunakan dalam

khususnya kinerja keuangan pada rumah

penelitian ini adalah metode analisis

sakit Muhammadiyah Sumatera utara,

statistic regresi linear berganda dan

baik dalam jangka pendek maupun

Moderate Regression Analisys

jangka panjang. Peran total quality

September

Juni

dan

2015,

menggunakan

angket,

(MRA)

untuk mengukur variabel moderasinya.

manajement

adalah

3. Hasil dan Pembahasan

mengarahkan

dan

a. Pengaruh Total quality manajemen

karyawan untuk bekerja lebih baik lagi

terhadap Kinerja keuangan
Hasil

memotivasi

para

menggunakan

prosedur

dan

yang

secara simultan total quality manajement

dilaksanakan

proses

berpengaruh

signifikan

manajemen. Implementasi total quality

terhadap kinerja keuangan pada rumah

manajement yang dapat berpengaruh

sakit Muhammadiyah Sumatera Utara.

langsung, positif, dan signifikan terhadap

Hal

kinerja

positif

sejalan

menunjukkan

alat

langkah–langkah

ini

penelitian

dengan

sebagai

dan

dengan

beberapa

dalam

perusahaan

adalah

harus
kegiatan

dengan

penelitian terdahulu oleh Salman (2006)

menerapkan prinsip-prinsip dalam total

hasil

quality manajement yaitu fokus pada

secara

simultan

Hubungan
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pelanggan,

perbaikan

proses

dan

dari data diatas, penelitian lain juga ada

keterlibatan total.
Hal

yang menyatakan bahwa reward juga

ini

menunjukkan

bahwa

dapat

bernilai

negative

dan

ternyata di rumah sakit Muhammadiyah

berpengaruh

Sumatera utara belum melibatkan secara

independen. Hal ini dapat kita lihat pada

langsung dan menjalankan total quality

penelitian yang dilakukan Darlisman

manajement dalam rumah sakit sehingga

dikemukakan bahwa reward juga tidak

menyebabkan kurang bagusnya hasil total

berpengaruh

quality manajement terhadap kinerja

independen yaitu dengan judul Pengaruh

keuangan. Dari penelitian ini dapat

SDM,

disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-

kinerja auditor dan reward sebagai

prinsip total quality manajement dapat

variabel Moderating pada Inspektorat

dengan baik dijalankan pada rumah sakit,

Kota

akan

menunjukkan

berpengaruh

terhadap

semakin

terhadap

tidak

variabel

terhadap

komitmen,

Jambi,

variabel

motivasi

hasil
bahwa

terhadap

penelitian

reward

tidak

baiknya kinerja keuangan pada rumah

mempengaruhi hubungan antara SDM,

sakit tersebut. Adapun karakteristik yang

komitmen dan motivasi terhadap kinerja

dapat digunakan dalam menerapkan total

auditor,

quality

dengan

meningkatkan reward yang diberikan

menggunakan tiga (3) karakteristik utama

oleh pemerintah daerah provinsi jambi

dalam total quality manajement yaitu

bukan berdasarkan pada kinerja auditor,

seperti adanya Fokus kepada pelanggan,

tetapi

keterlibatan total dan perbaikan proses.

pangkat/golongan,

Dan apabila ini dapat dijalankan didalam

dengan nama tunjangan keuangan daerah

rumah sakit Muhammadiyah tentu total

(TKD).

manajement

hal

ini

dimungkinkan

berdasarkan

jabatan,

tingkat

kehadiran

quality manajemennya akan semakin baik

Jadi dalam hal ini reward dapat

lagi dan kinerja keuangan tentu dapat

berpengaruh negative dikarenakan karena

ditingkatkan.

bila reward dibayarkan maka reward

b. Pengaruh pemberian reward terhadap

termasuk biaya dan biaya naik tentu akan

Kinerja keuangan
Berdasarkan

mempengaruhi kinerja keuangan dalam
reward,

bentuk laba, maka bila biaya naik laba

menunjukkan bahwa reward pada rumah

akan mengalami penurunan, dan inilah

sakit Muhammadiyah Sumatera utara

yang

tidak

kinerja

dibayarkan maka akan mempengaruhi

keuangan, hal ini dapat kita lihat pada

laba yaitu kinerja keuanagn juga akan

bernilai

variabel

positif

pada
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menyebabkan

reward

bila

berpengaruh. Selain itu factor lainnya

variabel

seperti

memperkuat

pimpinan

rumah

sakit

moderating
atau

yang

dapat

memperlemah

ini

Muhammadiyah Sumatera utara tersebut

karena dapat dipengaruhi oleh beberapa

seharusnya tanggap dan perduli terhadap

factor. Faktor tersebut yaitu reward tidak

apa yang harus dilakukan dalam hal

dapat dijalankan karena reward tersebut

usaha memajukan rumah sakit tersebut,

tidak dapat terbayarkan oleh rumah sakit

untuk memajukan rumah sakit tersebut

Muhammadiyah Sumatera utara, karena

dapat

adanya

rumah sakit tersebut cendrung mengalami

menerapkan total quality manajement

penurunan laba, juga dipengaruhi oleh

yang baik

factor

dilakukan

dengan

pada rumah sakit tersebut,

lainnya

seperti

kurang

dengan adanya menerapkan total quality

perhatiannya pimpinan akan kemajuan

manajement

tujuan

rumah sakit hingga menyebabkan rumah

perusahaan dapat tercapai dan setelah

sakit tersebut tidak berjalan dengan

tujuan mungkin tercapai dengan adanya

lancar dan laba tidak dapat diperoleh

meningkatkan laba atau keuntungan maka

dengan semaksimal mungkin, serta ada

reward juga akan dapat terbayarkan pula.

konsep dasar yang menyatakan reward

Tetapi apabila total quality manajement

merupakan biaya yang harus dikeluarkan,

tidak dijalankan maka laba mungkin tidak

dan bila biaya tersebut dibayarkan maka

dapat dihasilkan dengan sebaik-baiknya,

akan mengurangi dari laba perusahaan.

dan bila laba atau keuantungan tidak

Dan bila laba tersebut akan berkurang

dapat diperoleh maka reward tidak dapat

maka

terbayarkan pula. Maka hal inilah yang

keuangan.

tersebut

pasti

terjadi pada rumah sakit Muhammadiyah

mempengaruhi

kinerja

Dari hasil penelitian diatas reward ini

sumatera utara.

dapat dijadikan variabel independen yang

c. Pemberian
hubungan

reward

mempengaruhi

akan mempengaruhi

antara

total

quality

diantaranya, kinerja keuangan, kinerja

Kinerja

manajerian

manajement

terhadap

keuangan

serta

beberapa

kinerja

factor

organisasi.

Berdasarkan dari hasil pengolahan data

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa

akan

reward

tidak

diatas maka pada penelitian ini ternyata

mempengaruhi

Pengaruh

penerapan

Total

quality

antara total quality manajement terhadap

manajement terhadap kinerja keuangan

kinerja

keuangan,

melalui

reward

bukan

Disimpulkan

dengan

variabel

bahwa

demikian
moderating.

reward

moderating

bukan

reward
pada

sebagai
rumah

variabel
sakit

Muahammdiyah Sumatera Utara juga
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berpengaruh

negative

dan

tidak

pula,

bahkan

tidak

hanya

kinerja

mempengaruhi, didapat dikarenakan oleh

keuangan tetapai kinerja karyawan dan

beberapa hal diantaranya seperti: Rumah

sebagainya, dengan demikian bila rumah

sakit tidak memperoleh laba karena

sakit bagus tentu tujuan tercapai, karena

reward tidak dapat dibagikan, para

ini merupakan tujuan dari rumah sakit

pekerja

atau

dirumah

sakit

tersebut

instansi

manapun

adalah

karyawannya juga tidak mampu bertahan

memperoleh laba, maka bila laba dapat

lama

diperoleh dengan maksimal maka reward

dikarenakan

mungkin

kurang

sesuainya balas jasa yang diberikan dari

tentu akan dapat dibayarkan.

pimpinan kepada karyawannya, ini yang

4. Kesimpulan

menyebabkan karyawan tersebut sering

Dari

penelitian

terjadi pergantian, oleh karena itu reward

disimpulkan bahwa:

tidak dapat dijalankan, karena reward

1. Total

quality

ini

dapat

manajement

tidak terbayarkan juga disebabkan karena

berpengaruh positif dan signifikan

tidak lamanya para pegawai yang bekerja

terhadap kinerja keuangan

di rumah sakit tersebut, Atau karena hal

rumah

lainnya lagi seperti pada rumah sakit

Sumatera Utara.

tersebut

pimpinan

membayarkan
karakteristik

rumah

reward
atau

tidak

syarat-syarat

sakit

sakit

2. Variabel

pada

Muhammadiyah

reward,

menunjukkan

pada

bahwa reward pada rumah sakit

yang

Muhammadiyah

Sumatera

utara

harus dilakukan oleh rumah sakit jadi ini

tidak bernilai positif pada kinerja

yang menyebabkan pula reward tidak

keuangan

berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pada

rumah

sakit

3. Pada hipotesa ketiga secara bersama-

Muhammadiyah

sama bahwa Pemberian reward tidak

Sumatera Utara.
Jadi

seperti

pembahasan
hendaknya
tersebut

mempengaruhi hubungan antara total
diungkapkan

dalam

quality manajement terhadap Kinerja

bahwa

keuangan. Ini menunjukkan bahwa

quality manajement

reward tidak mempengaruhi antara

sebelumnya
total

hendaknya

dijalankan

total quality manajement terhadap

dengan sebaik-baiknya oleh rumah sakit

kinerja keuangan, dengan demikian

atau

reward bukan variabel moderating.

instansi

dapat

manapun,

dengan

menerapkan total quality manajement
tersebut

dengan

baik

maka

Dari simpulan masalah dan hasil

kinerja

diatas, maka peneliti menyarankan

keuangan tentu akan berjalan dengan baik

agar
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ANALISA SENSOR ULTRA SONIC SEBAGAI DETEKTOR FLUIDA
PADA PENDETEKSI KETINGGIAN LEVEL AIR
MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY
Dicky Apdilah1),
Harmayani2)
AMIK INTeL Com GLOBAL INDO
Abstrak
Sensor ultra sonik ini berkerja didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara
sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi
tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik
(bunyi ultrasonik). Dengan adanya algoritma komputasi yang dibuat oleh aplikasi matlab dan di
terjemahkan kedalam pemrograman komputer tersebut dalam sebuah perangkat sesor dan
mikrokontroller memberikan informasi dan menambah kewaspadaan masyarakat akan adanya
bencana banjir, informasi yang diberikan secara langsung atau biasa di sebut realtime dengan
akurasi dari akuisisi data yang sesensitif mungkin sehingga dapat mengurangi korban nyawa dan
harta. Secara umum mikrokontroler adalah suatu chip berupa IC (Integrated Circuit) yang dapat
menerima sinyal input, mengolahnya dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang
diisikan ke dalamnya. Sinyal input mikrokontroler berasal dari sensor yang merupakan informasi
dari lingkungan sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat memberikan efek
ke lingkungan. Banjir merupakan bencana alam yang datang secara tiba-tiba dani dengan durasi
yang bervariasi namun rata-rata berlangsung secara cepat. Indikator banjir dapat ketahui namun
indikasi tersebut belum tentu menandakan akan terjadi banjir, dalam penelitian ini indikator atau
tanda tanda yang merupakan data akan dirampingkan untuk dijadikan sebuah logika penalaran
komputasi yang menghasilkan algoritma program yang dapat mendeteksi atau menginformasikan
akan adanya banjir. Nilai realtime yang diberikan dalam mengiformasikan kepada masyarakat
diharapkan 1 jam selisih dari kedatangan banjir, waktu selisih tersebut didapat dari kepadatan
debit air normal yaitu 5,76Km/dtk saat mengalami banjir menjadi 34,6Km/dtk dalam bentuk ratarata. Pada rancangan ini peneliti menerapkan 0,1 untuk skala stade state, agar siklurs grapik
peningkatan air banjir terdeteksi dari awal kenaikan air sampai dengan terjadinya kondisi banjir.
Kata Kunci :Ultra Sonic, Fuzzy, Microkontroller,Banjir

1. Pendahuluan

terendam air. Dalam arti "air mengalir",

1.1. Latar Belakang

kata

Banjir adalah
ketika

aliran

merendam
banjir Uni

peristiwa
air

daratan.
Eropa

daratan

berarti

berlebihan

oleh volume air di suatu badan air

Pengarahan

mengartikan

yang

dapat

masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan

banjir

sebagai perendaman sementara oleh air
pada

juga

terjadi

yang

yang

ini

biasanya

seperti sungai atau danau yang

meluap

atau menjebol bendungan sehingga air
keluar dari batasan alaminya.

tidak
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Ukuran danau atau badan air terus

tertentu.

Disebut

sebagai

karena

sensor

berubah-ubah sesuai perubahan curah

ultrasonik

sensor

hujan dan pencairan salju musiman,

menggunakan

namun banjir yang terjadi tidak besar

(bunyi ultrasonik). Gelombang ultrasonik

kecuali jika air mencapai daerah yang

adalah

dimanfaatkan manusia seperti desa, kota,

mempunyai frekuensi sangat tinggi yaitu

dan permukiman lain.

20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat

gelombang

gelombang

ini

ultrasonik

bunyi

yang

di

di dengar oleh telinga manusia. Bunyi

melebihi

ultrasonik dapat didengar oleh anjing,

kapasitas saluran air, terutama di kelokan

kucing, kelelawar, dan lumba- lumba.

sungai. Banjir sering mengakibatkan

Bunyi ultrasonik nisa merambat melalui

kerusakan rumah dan pertokoan yang

zat padat, cair dan gas. Reflektivitas

dibangun di dataran banjir sungai alami.

bunyi ultrasonik di permukaan zat padat

Meski kerusakan akibat banjir dapat

hampir sama dengan reflektivitas bunyi

dihindari dengan pindah menjauh dari

ultrasonik di permukaan zat cair. Akan

Banjir
sungai,

juga

ketika

dapat

terjadi

alirannya

sungai dan badan air yang lain, orang-

tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan

orang menetap dan bekerja dekat air

diserap oleh tekstil dan busa. Pada sensor

untuk mencari nafkah dan memanfaatkan

ultrasonik,

biaya

dan

dibangkitkan melalui sebuah alat yang

perdagangan yang lancar dekat perairan.

disebut dengan piezoelektrik dengan

Manusia terus menetap di wilayah rawan

frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan

banjir adalah bukti bahwa nilai menetap

menghasilkan

dekat air lebih besar daripada biaya

(umumnya berfrekuensi 40kHz) ketika

kerusakan akibat banjir periodik.

sebuah osilator diterapkan pada benda

murah

serta

perjalanan

gelombang

gelombang

ultrasonik

ultrasonik

tersebut. Secara umum, alat ini akan
Sensor ultrasonik adalah sebuah
sensor yang berfungsi untuk mengubah
besaran fisis (bunyi) menjadi besaran
listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor
ini didasarkan pada prinsip dari pantulan
suatu gelombang suara sehingga dapat
dipakai untuk menafsirkan eksistensi

menembakkan

gelombang

ultrasonik

menuju suatu area atau suatu target.
Setelah

gelombang

menyentuh

permukaan target, maka target akan
memantulkan

kembali

gelombang

tersebut. Gelombang pantulan dari target
akan ditangkap oleh sensor, kemudian

(jarak) suatu benda dengan frekuensi
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sensor menghitung selisih antara waktu

tersebut

pengiriman

Untuk mengukur jarak benda (sensor

gelombang

dan

waktu

gelombang pantul diterima

berfrekuensi

diatas

20kHz.

jarak), frekuensi yang umum digunakan
adalah 40kHz.
2. Sinyal yang dipancarkan akan
merambat

sebagai

gelombang

bunyi dengan kecepatan sekitar
340 m/s. Ketika menumbuk suatu
benda, maka sinyal tersebut akan
dipantulkan oleh benda tersebut.
3. Setelah

gelombang

pantulan

sampai di alat penerima, maka
sinyal

tersebut

akan

diproses

untuk menghitung jarak benda
tersebut. Jarak benda dihitung
berdasarkan rumus :
S = 340.t/2
.................................(1
Dimana S merupakan jarak antara
sensor ultrasonik dengan benda (bidang
pantul), dan t adalah selisih antara waktu
pemancaran gelombang oleh transmitter
Gambar
ultrasonik

cara

dengan

kerja

sensor

transmitter

dan

receiver (atas), sensor ultrasonik dengan

dan waktu ketika gelombang pantul
diterima receiver.
Perhitungan debit air

single sensor yang berfungsi sebagai
transmitter dan receiver sealigus
Secara detail, cara kerja sensor
ultrasonik

adalah

sebagai

berikut:

1. Sinyal dipancarkan oleh pemancar
ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan
dengan durasi waktu tertentu. Sinyal

Debit air adalah kecepatan aliran
zat cair per satuan waktu. Misalnya Debit
air sungai pesanggrahan adalah 3.000 l /
detik. Artinya setiap 1 detik air yang
mengalir di sungai Pesanggrahan adalah
3.000 l. Satuan debit digunakan dalam
pengawasan kapasitas atau daya tampung
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air di sungai atau bendungan agar dapat

waktu (t)

dikendalikan.

= 1 jam
= 3.600 detik

Untuk dapat menentukan debit air maka

Maka debitnya = 3.600.000 liter
3.600 detik

kita harus mengetahui satuan ukuran

= 1.000 liter/detik

volume dan satuan ukuran waktu terlebih
dahulu, karena debit air berkaitan erat

Menghitung volume

dengan satuan volume dan satuan waktu.

Rumus

Perhatikan konversi satuan waktu berikut

Volume = Debit X Waktu

:

Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul

1 jam = 60 menit

07.20 sampai pukul 07.50. Dengan debit

1 menit = 60 detik

10 liter/ menit. Berapa liter volume air

1 jam = 3.600 detik

dalam dalam bak mandi tersebut ?

1 menit = 1/60 jam

Penyelesaian

1 detik = 1/60 detik

Diketahui

1 jam = 1/3.600 detik

Debit = 10 liter

Konversi satuan volume :

Waktu = 07.50 – 07.20
= 30 menit

1 liter = 1 dm³ = 1.000 cm³ = 1.000.000

Maka volumenya = Debit X Waktu

mm³
= 0.001 m³

= 10 liter X 30 menit

1 cc = 1 ml = 1 cm

= 300 liter
Menghitung waktu

Menentukan Debit Air

Rumus

Rumus

Waktu = Volume : Debit

Debit = Volume : Waktu
Dalam

1 jam

sebuah keran dapat

mengeluarkan air sebesar 3.600 m³.
Berapa liter/detik debit air tersebut ?
Penyelesaian

Volume bak mandi 200 dm3. Di isi
dengan air dari sebuah kran dengan debit
5 liter/menit. Berapa menit waktu yang
dibutuhkan untuk mengisi bak mandi
sampai penuh ?

Diketahui
volume (v) = 3.600 m³
= 3.600.000 dm³
= 3.600.000 liter

Penyelesaian
Diketahui
Volume = 200 dm3
Debit
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= 5 liter/ menit

Maka waktu yang di butuhkan

banyak hal yang kita jumpai yang tidak

= Volume

bisa dinyatakan bahwa sesuatu itu mutlak

Debit

benar atau mutlak salah. Ada daerah

= 200

= 40 menit

dimana benar dan salah tersebut nilainya

5

tidak bisa ditentukan mutlak benar atau

Dari data yang di dapat hasil

mutlak salah alias kabur.

pengamatan dan wawancara penduduk

Untuk mengatasi masalah yang

setempat curah hujan di bentukkan

terjadi

huimpunan mempunyai tiga himpunan

dikembangkan oleh Aristoteles tersebut,

keanggotaan yaitu gerimis (0 mm - 50

seorang

mm), sedang (35 mm - 85 mm) dan deras

California Berkeley, Prof. Lptfi A.Zadeh

(85 mm - 110 mm). Lama hujan

pada tahun 1965 mengenalkan suatu

mempunyai

konsep berpikir logika yang baru yaitu

empat

himpunan

keanggotaan yaitu sebentar (0 menit - 60

sekali

>120

menit.

Debit

ilmuwan

diantaranya (multivariabel).
b. Digunakan
pengetahuan

m3/s). Output yang dicari adalah prediksi

manusia

banjir

ketidakpastian

3

Universitas

(tegas) 0 dan 1 saja tetapi berada

m3/s - 26 m3/s) dan tinggi (20 m3/s- 45

meliputi

dari

yang

a. Nilai kebenarn bukan bersifat crisp

mempunyai tiga himpunan keanggotaan

yang

klasik

Pada logika Fuzzy

sungai

yaitu rendah (0 m3/s - 15 m3/s), sedang (7

logika

Logika Kabur (Fuzzy Logic).

menit), cukup lama (25 menit - 90 menit),
lama (60 menit - 100 menit) dan lama

dalam

himpunan

untuk

merumuskan

dan

pengalaman

yang

mengakomodasi

ke

dalam

bentuk

keanggotaan yaitu Tidak banjir (0 m – 1

matematis tanpa harus mengetahui

m), Banjir sedang (5 m – 30 m) Banjir

model matematikanya.

besar > 30 m.

c. Pada

aplikasinya

komputer,

FuzzyLogic
Dasar pemikiran logika klasik

dalam

logika

bidang
fuzzy

diimplementasikan untuk memenuhi

adalah logika benar dan salah yang

kebutuhan

disimbolkan dengan 0 (untuk logika

komputer

salah) dan 1 (untuk logika benar) yang

merepresentasikan

disebut juga logika biner. Tetapi pada

manusia.

kenyataanya dalam kehidupan sehari-hari

Titik awal dari konsep modern
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manusia

akan

yang
cara

sistem
dapat
berpikir

mengenai ketidakpastian adalah paper

Grafic User Interface Matlab

yang dibuat oleh Lofti A Zadeh, dimana
Zadeh

memperkenalkan

teori

yang

memiliki obyek-obyek dari himpunan
fuzzy yang memiliki batasan yang tidak
presisi dan keanggotaan dalam himpunan
fuzzy, dan bukan dalam bentuk logika
benar (true) atau salah (false), tapi
dinyatakan
Konsep

dalam

seperti

derajat

ini

(degree).

disebut

dengan

fuzziness dan teorinya dinamakan Fuzzy
Set Theory.
Fuzziness dapat didefinisikan sebagai
logika kabur berkenaan dengan semantik
dari

suatu kejadian,

fenomena

pernyataan itu sendiri.
ditemui
dibuat

dalam

atau

Seringkali

pernyataan

yang

oleh seseorang, evaluasi dan

suatu pengambilan keputusan.
Perbedaan Himpunan Fuzzy dengan
Himpunan Pasti (crisp)
Pada himpunan pasti (crisp) nilai
keanggotaan suatu item

x dalam suatu

himpunan A, yang sering ditulis dengan
µ A [ x] , memiliki 2 kemungkinan, yaitu:
a.

Satu (1), yang berarti bahwa suatu
item menjadi anggota dalam suatu
himpunan, atau

b..
item

Nol (0), yang berarti bahwa suatu
tidak

menjadi

anggota

suatu

himpunan

Gbr.8.Rule Editor Fuzzy
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lebih rendah jika dibandingkan dengan
PC. Pada PC kecepatan mikroprosesor
yang digunakan saat ini telah mencapai
orde GHz, sedangkan kecepatan operasi
mikrokontroler pada umumnya berkisar
antara 1 – 16 MHz. Begitu juga kapasitas
RAM dan ROM pada PC yang bisa
mencapai
dengan

orde

Gbyte,

dibandingkan

mikrokontroler

yang

hanya

berkisar pada orde byte/Kbyte.
Meskipun kecepatan pengolahan
Gbr.9. Grafic Rule Fuzzy

data

dan

kapasitas

memori

pada

mikrokontroler jauh lebih kecil jika
dibandingkan dengan komputer personal,
namun kemampuan mikrokontroler sudah
cukup untuk dapat digunakan pada
banyak

aplikasi

terutama

karena

ukurannya yang kompak. Mikrokontroler
sering digunakan pada sistem yang tidak
terlalu kompleks dan tidak memerlukan
kemampuan komputasi yang tinggi.
Sistem

yang

menggunakan

mikrokontroler sering disebut sebagai
embedded system atau dedicated system.
Embeded

system

adalah

sistem

pengendali yang tertanam pada suatu
Mikrokontroler

pada

dasarnya

produk, sedangkan dedicated system

adalah komputer dalam satu chip, yang di

adalah

dalamnya

mikroprosesor,

dimaksudkan hanya untuk suatu fungsi

memori, jalur Input/Output (I/O) dan

tertentu. Sebagai contoh printer adalah

perangkat pelengkap lainnya. Kecepatan

suatu

pengolahan data pada mikrokontroler

dalamnya

terdapat
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sistem

embedded

pengendali

system

terdapat

yang

karena

di

mikrokontroler

sebagai pengendali dan juga dedicated
system karena fungsi pengendali tersebut
berfungsi hanya untuk menerima data dan
mencetaknya. Hal ini berbeda dengan
suatu PC yang dapat digunakan untuk
berbagai macam keperluan, sehingga
mikroprosesor pada PC sering disebut
sebagai general purpose microprocessor
(mikroprosesor serba guna). Pada PC
berbagai macam software yang disimpan
pada

media

penyimpanan

dapat

dijalankan, tidak seperti mikrokontroler
Gbr. Perangkat deteksi banjir

hanya terdapat satu software aplikasi.
Gbr. Arsitektur Mikrokontroler

Gbr. Sensor Ultra Sonik
Gbr.Sensor di pasang
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penduduk setempat curah hujan di

4. Kesimpulan
1. Pada

sebuah

didapati

sistem

selalu

kelemahan

dan

bentukkan

huimpunan

mempunyai

tiga

himpunan

kekurangan , begitu juga pada

keanggotaan yaitu gerimis (0 mm

sistem yang pada perhitungannya

- 50 mm), sedang (35 mm - 85

mengutamakan prediksidan rerata

mm) dan deras (85 mm - 110

dan

mm). Lama hujan mempunyai

kemudian

kesalahan

rentan

dan

kemampuan

terjadi

pengurangan

himpunan

keanggotaan

akibat

yaitu sebentar (0 menit - 60

pantulan dinding ruang pengukur

menit), cukup lama (25 menit - 90

yang tidak sesuai. Selain itu

menit), lama (60 menit - 100

kemampuan

jarak

menit) dan lama sekali >120

data

dihasilkan

kurang

yang

mengukur

empat

dari

pengiriman

jarak

masih

menit. Debit sungai mempunyai

yang

tiga himpunan keanggotaan yaitu
rendah (0 m3/s - 15 m3/s), sedang

diharapkan.
2. Untuk pengiriman informasi atau

(7 m3/s - 26 m3/s) dan tinggi (20

data Pada sistem ini bagian

m3/s- 45 m3/s). Output yang

pengirim mampu mengirimkan

dicari adalah prediksi banjir yang

data perhitungn jarak pengukuran

meliputi 3 himpunan keanggotaan

sensor ultrasonik dari 0cm – 255

yaitu Tidak banjir (0 m – 1 m),

cm dan penggunaan transceiver

Banjir sedang (5 m – 30 m) Banjir

handy talky bekerja sampai jarak

besar > 30 m.

2,5 km tanpa penghalang.

5. Sensor ultrasonik bagian pengirim

3. Volume yang terdiri dari tinggi,

mampu mengukur jarak terhadap

lebar dan panjang topologi sungai

permukaan air sampai 244cm

menjadi input matlab, sehingga di

dengan ketelitian 1cm- 11cm pada

dapat hasil logika fuzzy dari

kondisi

Matlab untuk membuat lalgoritma

berbentuk balok dengan lebar

dari program yang akan dapat di

131cm dan panjang 250cm.

kembangkan.
4. Dari data yang di dapat hasil
pengamatan

dan

wawancara

ruang

pengukuran
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PENGARUH MUSIK BERBAHASA INGGRIS TERHADAP
PENGUASAAN KOSAKATA SISWA
Ayu Melati Ningsih
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
Penelitian ini berkenaan dengan peningkatan penguasaan kosakata siswa melalui mendengarkan
musik dalam bahasa inggris. Rumusan masalahnya adalah (1) berapa banyak kosakata yang
ditemukan dalam musik berbahasa inggris? Dan (2) apakah mendengarkan musik berbahasa
inggris dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa inggris siswa? Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui (1) kosakata apa yang ditemukan dalam musik berbahasa inggris. Dan
(2) apakah mendengarkan lagu berbahasa inggris dapat meningkatkan penguasaan kosakata
bahasa inggris siswa. Sample penelitian ini adalah dua puluh siswa kelas VII SMP
Muhammadiyah Medan yang dipilih secara acak. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
angket dan test. Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa kegiatan siswa dalam
mendengarkan musik berbahasa inggris memberikan konstribusi yang berguna dalam peningkatan
kosakata siswa
Kata Kunci: Musik, Penguasaan Kosa Kata

1.

berbicara,

Pendahuluan

dan

menulis.

Mendengarkan adalah salah satu proses

1.1 Latar Belakang
Brumfit

membaca

(1991:1)

menyatakan

kegiatan menerima bunyi bahasa yang

bahwa bahasa inggris adalah bahasa

dilakukan

internasional dan media komunikasi yang

Mendengarkan juga merupakan proses

paling luas, karena kedua jumlah dan

merupakan proses penangkapan pesan

wilayah geografis dari pembicara dan

atau gagasan yang disajikan melalui

jumlah besar pembicara non aktif yang

ujaran.

menggunakannya

untuk

bagian

dari

Sylado

dengan

(1983:12)

sengaja.

menyatakan

kontak internasional mereka. Bahasa

bahwa musik adalah waktu yang memang

inggris adalah bahasa yang pertama kali

untuk didengar. Musik merupakan wujud

dituturkan di

ini

yang hidup, yang merupakan kumpulan

merupakan bahasa yang paling umum

ilusi dan alunan suara. Alunan musik

digunakan

Bahasa

yang berisi rangkaian nada yang berjiwa

inggris juga dituturkan sebagai bahasa

akan mampu menggerakan hati para

pertama

pendengarnya.

Inggris dan

diseluruh

oleh

dunia.

mayoritas

saat

penduduk

diberbagai negara. Dalam pembelajaran
sehari-hari
dilakukan

kemampuan
adalah

Mediayang biasa digunakan untuk

yangbiasanya

mendengarkan musik adalahbisa dari

mendengarkan,

radio, komputer atau pun dari handphone.
512

Dalam proses pembelajaran musik dapat

penguasaan kosakata bahasa inggris

merangsang otak. Deporter dan Hernacki

siswa?

(2011:74) mengatakan bahwa

dalam

1.2 Tujuan Penelitian

situasi otak kiri sedang bekerja,seperti

Tujuan

mempelajari situasi baru, musik akan

tentang sasaran yang ingin

membangkitkan reaksi otak kanan yang

dengan dilaksanakannya penelitian sesuai

intuitif dan kreatif sehingga masuknya

dengan masalah yang telah dikemukakan

dapat dipadukan dengan keseluruhan

pada

proses, otak kanan senderung untuk

pendapat di atas, maka tujuan penelitian

terganggu

ini adalah :

selama

rapat,kuliah

dan

penelitian

bagian

mengungkapkan
dicapai

sebelumnya.Berdasarkan

sebagainya yang merupakan penyabab

1. Untuk mengetahui seberapa banyak

mengapa seseorang itu melamun dan

kosakata yang dapat ditemukan oleh

memperhatikan

siswa SMP Muhammadiyah dalam

pemandangan

ketika

seeorang berniat untuk berkonsentrasi,

mendengarkan

memasang musik adalah cara efektif

inggris.

untuk menyibukan otak kanan ketika

2. Untuk

musik

berbahasa

mengetahui

apakah

sedang berkonsentrasi pada aktivitas-

mendengarkan bahasa inggris dapat

aktivitas otak kiri. Banyak para siswa

meningkatkan

yang jenuh dengan pelajaran pelajaran

inggris siswa.

yang

memungkinkan

untuk

mereka

penguasaan

bahasa

1.3 Target Luaran

berpikir keras. Kondisi seperti ini lah

Hasil penelitian ini dapat diterbitkan

yang terjadi pada siswa kelas VII SMP

dalam jurnal ilmiah (ISSN) dan prosising.

muhammadiyah.

2. Metode

Berdasarkan

alasan

diatas peneliti ingin melihat pengaruh

Tempat

mendengarkan musik berbahasa inggris

Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat.

terhadap kosakata siswa kelas VII SMP

Waktu Penelitian dilaksanakan Mei –

Muhammdaiyah.

Desember 2015.

Dalam

penyusunan

penelitian ini ada beberapa rumusan

penelitian

Metode

adalah

penelitian

yang

digunakan

1. Kosakata apa yang ditemukan dalam

deskriptif. Metode penelitian deskriptif

musik

berbahasa

penelitian

adalah suatu penelitian yang dilakukan

inggris?
2. Apakah

metode

SMP

masalah antara lain:

mendegarkan

adalah

ini

dengan tujuan utama untuk memberikan
mendengarkan

musik

gambaran atau deskripsi tentang suatu

berbahasa inggris dapat meningkatkan

keadaan
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secara

objektif.

Penelitian

deskriptif juga berarti penelitian yang

Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat.

dimaksud untuk menjelaskan fenomena

Total sampel yang digunakan adalah 20

atau karakteristik individual. Menurut

siswa yang diambil dari populasi melalui

Sugiyono (2003: 11)Penelitian diskriptif

penerapan random. Ini maksudkan, jika

adalah penelitian yang dilakukan untuk

contoh adalah random yang semua itu

mengetahui nilai variabel mandiri, baik

kemungkinan contoh dari 20 siswa sama

satu variabel atau lebih (independen)

dalam penyeleksian.

tanpa

membuat

perbandingan,

atau

Arikunto (2002:112) mengatakan

menghubungkan dengan variabel yang

bahwa jika populasi 100 atau kurang,

lain.

lebih baik ambil populasi yang satu
Desain penelitian ini digunakan

untuk

memecahkan

menjawab

maka peneliti bisa mengambil 10-15%

permasalahan yang sedang dihadapi pada

atau 20-25% atau lebih dari 25% populasi

situasi sekarang. Penelitian deskriptif ini

berdasarkan kemampuan peneliti.

bersifat kuantitatif. Kuantitatif bertujuan

Peneliti

untuk

angket dan tes kosakata

menjelaskan,

atau

sampel. Jika populasi lebih dari 100,

meramal

dan

meramal fenomena melalui pengumpulan
data terfokus dari data numerik.
Populasi

menurut

,

menggunakan

instrument

1. Kuesioner
Angket adalah pertanyaan atau statmen

Sugiyono

yang

digunakan

pengambilan

(2013: 117) adalah wilayah generalisasi

informasi

yang terdiri atas obyek/ subyek yang

pengetahuan .Angket dalam penelitian ini

mempunyai kualitas dan karakteristik

digunakan pengukuran kegiatan siswa

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

dalam mendengarkan musik berbahasa

untuk dipelajari dan kemudian ditarik

inggris.

kesimpulannya.
adalah

bagian

Sedangkan
dari

jumlah

sampel

dari

untuk

tanggapan

tentang

2. Tes Kosakata

dan

Instrument kedua digunakan peneliti ini

karakteristik yang dimiliki oleh populasi

untuk mengetes kosakata. Yaitu dengan

tersebut. Berdasarkan pendapat di atas

memberikan sebuah lagu yang berjudul

dapat disimpulkan bahwa populasi adalah

“if you’re happy and you know it lalu

jumlah keseluruhan objek yang akan

mendengarkannya kemudian siswa di

diteliti sedangkan sampel adalah jumlah

menuliskan kosakata yang ada pada lagu

keseluruhan atau sebagian dari populasi.

tersebut.

Populasi yang dijadikan dalam

Arikunto (2002:197) menyatakan

penelitian ini adalah kelas VII SMP

bahwa ada lima metode pengumpulan
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data. Yaitu metode angket, wawancara,

akhir. Nilai rata-rata yang diperoleh

obserpasi,

documentasi.

siswa dari tes awal dibandingkan dengan

Penelitian ini menggunakan dua metode

nilai rata-rata pada tes akhir. Nilai rata-

yaitu metode angket dan tes.

rata

tes

dan

siswa

menunjukkan

tingkat

Prosedur pengumpulan data pada

penguasaan kosakata siswa. Hasil tes

penelitian ini ada beberapa langkah.

akhir lebih tinggi dari tes awal, berarti

Pertama menyusun angket. Kedua angket

siswa dinyatakan mengalami peningkatan

percobaan

dengan

penguasaan kosakata atau mengalami

perbaikan.

Yang

membutuhkan
ketiga

langkah

peningkatan hasil belajar. Adapun cara

pengumpulan dan menganalisa validasi

untuk

dan

mengukur

reliability.

Keempat

menganalisis

mendistribusikan angket kepada siswa

penguasaan

dan mengumpulkannya. Dan yang kelima

beberapa

adalah mengambil skor dari tes kosakata

(2001:120)

dan terakhir mengkomputing data.

Evaluation

Data kuantitatif didapat dari nilai hasil

hasil

kemampuan

siswa

kosakata
kriteria

atau
dalam

menggunakan
dari

Criterion
yang

tes

Hamalik
Referenced

dijabarkan

sebagai

berikut.

tes awal, nilai hasil tes akhir dan

a. Nilai dari tiap siswa dihitung dengan

kuesioner. Kedua data tersebut dianalisis

menggunakan formula:

secara

X = Jumlah jawaban yang benar x 100

deskriptif.

dianalisis

untuk

Data

kuantitatif

mendapatkan

hasil

Jumlah pertanyaan

sejauh manakah peningkatan penguasaan

Kemampuan siswa dapat dilihat pada

kosakata siswa dengan membandingkan

tabel dibawah ini:

hasil dari tes awal dengan hasil dari tes
Tabel 3.2
Kriteria Kemampuan Siswa
No
1
2
3
4
5

Skor %
90% - 100%
80% - 89%
65% - 79%
55% - 64%
Kurang dari 55%

Tingkat Kemampuan
Sangat baik (Excellent)
Baik (Good)
Cukup (Sufficient)
Tidak cukup (Insufficient)
Sangat jelek (Poor)

Penjelasan tingkat kemampuan siswa:
1. Excellent = Kemampuan siswa yang mampu menjawab soal 90% - 100% benar.
2. Good = Kemampuan siswa yang mampu menjawab 80 % - 89% benar.
3. Sufficient = Kemampuan siswa yang mampu menjawab 65 % - 79% benar.
4. Insufficeint = Kemampuan siswa yang mampu menjawab 55 % - 64% benar.
5. Poor = Kemampuan siswa yang mampu menjawab benar kurang dari 55%
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Sesuai dengan tinjauan teori, kerangka

musik merupakan salah satu wahana

berpikir dan rumusan masalah, maka

belajar yang sangat menyenangkan dan

hipotesis penelitian ini adalah:

dari segi psikologi dapat menambah

1. Berapa banyak kosakata yang dapat

daya ingat seseorang. Pengaruh musik

ditemukan ketika mendegarkan musik

berbahasa inggris dapat meningkatkan

berbahasa inggris?

penguasaan kosakata siswa. 20 siswa

2. Apakah

mendengarkan

musik

yang mengikuti tes kosakata, dengan

berbahasa inggris dapat meningkatkan

cara

penguasaan kosakata bahasa inggris

menuliskan kembali kosakata yanng

siswa?

mereka dengarkan sebelumnya untuk
menunjukkan

3. Hasil dan Pembahasan
Dari hasil mendengarkan lagu
know it”

tingkat

dan

kemudian

kemampuan

penguasaan kosakata.

yang berjudul “if you’re happy and you

menunjukkan

mendengarkan

Dari hasil analisis data diatas
menunjukkan bahwa tingkat penguasaan

bahwa

siswa

SMP

Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat

kosakata siswa di SMP Muhammadiyah
61 Tanjung selamat sangat baik.

80% lebih tertarik menggunakan musik
berbahasa inggris untuk meningkatkan
penguasaan

kosakata.

Mendengarkan
Gambar 5.1 Lirik lagu

Banyaknya lirik lagu yang terdapat pada

Berdasarkan analisis data diatas siswa

lirik lagu “if you’re happy and you know

yang dapat menuliskan 20 kata dari lirik

it” , 12 siswa yang dapat menuliskan 20

lagu

kata

mendapatkan

yang

dapat

mereka

tuliskan.
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tersebut.berarti
tingkat

siswa

tersebut

kemampuan

excelent (sangat baik), sedangkan 6

lainnya hanya mendapatkan 10 kata

siswa yang hanya dapat menuliskan 15

mendapatkan

kata mendapatkan tingkat kemampuan

sufficient (cukup).

tingkat

kemampuan

good (baik), dan sedangkan 2 orang
Gambar 5.2 Persentase tingkat kemampuan siswa

79%

100%

89%

Dari

gambar

menunjukkan

persentase

bahwa

diatas

dengan

musik,

menunjukan bahwa ketertarikan siswa
belajar

bahasa

menggunakan

dan dapat meningkatkan penguasaan

peningkatan penguasaan kosakata.

kosakata bahasa inggris. selain itu dengan
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dan dapat meningkatkan daya ingat
siswa.
4.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data diatas bahwa
dengan menggunakan musik berbahasa
inggris siswa SMP Muhammadiyah 61
Tanjung Selamat dapat meninggkatkan
penguasaan kosakata. Oleh karena itu
musik merupakan salah satu media
penunjang
digunakan

pembelajaran
dalam

mengajar

untuk

kemampuan

siswa

yang

kegiatan

dapat
belajar

meninggkatkan
dalam

berbahasa

inggris. Dari hasil tes jumlah kosakata
yang berikan berjumlah 20 kosakata,
jawaban yang tertinggi berjumlah 20
kosakata dan terendah 10 kosakata. Itu
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musik

dengan

siswa lebih tertarik belajar bahasa inggris

musik belajar jadi lebih menyenangkan

media

inggris

sebagai

ESTIMATING GREEN HOUSE GASES (ghg) : METHANE (CH4)
RETENTION CAUSED BY BIOGAS USE IN KARO
DISTRICT, NORTH SUMATERA PROVINCE
Ginting N1), Rauf A2)
Mawarni L3)
1,2,3)

Universitas Sumatera Utara
nurzainahginting@gmail.com

As Indonesia has been committed to reduce its GHG by 26% in 2020, any installation of
technology which retent GHG is part of the effort to keep to the commitment. At the Conference of
the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) held in Paris in
December 2015 Indonesia again committed to reduce GHG; one way by promoting clean energy
use for example biogas. Biogas research was conducted in Karo District in May until July 2016
using 5 biodigesters. The purpose is to determine biogas input ratio which produced the highest
gas and to calculate how much GHG could be retained from agricultural waste in Karo District.
The used design was Completely Randomized Design (CRD) with treatments, P1 (100% cow
feces), P2 (75% cow feces + 25% argicultural waste), P3 (50% cow feces + 50% agricultural
waste), P4 (25% cow feces + 75% agricultural waste) and P5 (100% agricultural waste). Each
agricultural waste include vegetable and rotten orange. Parameter research was input ratio which
support the highest gas production. The results showed that T1, i.e 100% feces produces the
highest gas production followed by P4 (25% cow feces + 75% agricultural waste). As Karo
District produces agricultural product in North Sumatera Province, it is also produces massive
agricultural waste which dumps openly thus creates GHG. Every 1 ton agricultural waste produces
50 kg CH4. If waste from agriculture could be processed through biogas, in 2015 it is concluded
that in Karo District CH4 could be retained as much as 3.041.640 ton.
Key words: green house gases, biogas, karo district

Peningkatan konsentrasi GRK di

1. Pendahuluan

atmosfer telah mengakibatkan pemanasan

1.1. Latar Belakang
Gas

rumah

Kaca/GRK

telah

global.

Pemanasan

global

memicu

diakui menyebabkan perubahan iklim

perubahan iklim dimana sangat siknifikan

atau yang sering disebut sebagai Climate

saat ini berpengaruh kepada Indonesia

Change. Indonesia mempunyai komitmen

karena Indonesia menjadi sangat rentan

bahwa pada tahun 2020, Indonesia akan

akibat berkurangnya ketersediaan air

menurunkan emisi GRK sampai 26%

bersih, pengikisan daerah pantai karena

atau setara dengan 0,59 Gt (Bappenas,

abrasi air laut, banjir dan kekeringan

2011).

Komitmen ini akan berusaha

yang memicu lahan pertanian menjadi

dicapai dengan berbagai cara antara lain

puso, serta perubahan pola musim tanam

dengan mengurangi emisi GRK dari

yang

berbagai

yang

pertanian. Terjadi juga outbreak dari

menghasilkan limbah organik antara lain

beberapa hama seperti Wereng Batang

sektor pertanian.

Coklat

sektor

kegiatan
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menurunkan

pada

padi,

produktivitas

Chromella

dan

Helpopelthis pada tanaman coklat dan

dipakai untuk memitigasi GRK dari

Cherry Borer pada tanaman kopi.

kegiatan pada sektor pertanian

Oleh

harus

dengan teknologi biometanisasi/gas bio.

strategi.

Sampai saat ini secara umum hanya 5%

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi

kegiatan di sektor pertanian di Sumatera

Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera

Utara yang dikelola meskipun terdapat

Utara yaitu suatu kajian untuk periode

potensi besar bila dimanfaatkan menjadi

2010 sampai 2010 yang dibuat oleh

biogas

Badan Perencanaan Daerah Sumatera

kelangkaan bahan bakar seperti minyak

Utara/Bappeda

2012

tanah dan pupuk. Dikatakan pula oleh Li

bekerjasama dengan USAID dan JICA

et.al (2016) bahwa di China pemanfaatan

Japan merekomendasikan berbagai action

limbah ternak melalui teknologi gas bio

untuk mengurang dan menghambat emisi

menghasilkan gas setara 20% pemakaian

gas rumah kaca di Sumatera Utara.

natural gas/elpiji.

Menurut IPCC guidelines (2006) emisi

2. Metode

dikurangi

karenanya

melalui

GRK

adalah

berbagai

pada

tahun

GRK menjadi bagian

output dari

karena

dapat

mengurangi

Penelitian Rancangan Statistik/RAL

beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya

dengan

tujuan

emisi dari proses produksi seperti pada

pengambilan data dari biodigester yang

pabrik tapioka, emisi berbasis lahan

mempunyai karakteristik yang sama.

seperti pertanaman padi serta emisi dari

Feses akan dicampur dengan limbah

limbah.

hortikultura

yang

membedakan

telah

hasil

dicincang.

Limbah di Sumatera Utara untuk

Selanjutnya diaduk dengan air sumur

kota kecil hanya 12% yang diangkut ke

dengan perbandingan air sumur dua

TPA sementara untuk kota besar seperti

bagian dan limbah hortikultura 1 bagian.

Medan sekitar 70% yang diangkut ke

Sebelumnya seluruh biodigester diisi

TPA. Hanya saja, meskipun sampah

dengan starter yaitu rumen sapi sekitar

diangkut ke TPA, namun TPA di

10%.

Indonesia secara umum

mempunyai

biodigester dalam 25 hari yang disebut

sistim open dumping sehingga sampah

juga sebagai Hydraulic Retention Time,

organik akan terproses secara anaerob

selanjutnya

produksi gas sudah bisa

dan terjadi emisi gas metana.

dihitung.

Demikian

Hasil

dari

penelitian

Material akan stabil di dalam

juga

dengan

yang

produksi sluri gas bio sudah bisa diambil

dilakukan oleh Ginting (2014) diketahui

sample untuk diperiksa ke laboratorium

bahwa salah satu teknologi yang dapat

untuk mengetahui C/N rasio sebagai
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indikator

kematangan

sluri

tersebut

sebagai pupuk cair organik.

penelitian ini diketahui bahwa limbah
sayur mampu menghasilkan gas metana.
Pada Rancangan Aksi Daerah

Empat perlakuan dengan empat
buah biodigester adalah sebagai berikut:

Rumah Kaca Sumatera Utara 2010-2010
belum

dilakukan

perhitungan

untuk

P1

: Feses 100%

P2

: Limbah horti 25%, feses 75%

dinyatakan bahwa hanya 12% limbah

P3

: Limbah horti 50%, feses 50%

yang diangkut ke TPA di kota kecil.

P4

: Limbah horti 75%, feses 25%

P5

: Limbah horti 100 %

limbah sayur. Pada Rancangan tersebut

Diketahui bahwa limbah yang terangkut
ke TPA di Kab Karo pada tahun 2016
sebesar 7.17 Gg.

Artinya secara real

2.1 Lama dan Lokasi Penelitian:

terdapat volume limbah sebesar (100 :

Lama penelitian yaitu 4 bulan dan lokasi

12) x 7.17 Gg atau setara 59.75 Gg

dilaksanakan di Desa Suka, Kecamatan

sampah dimana 60% dari sampah adalah

Tiga Panah, Kabupaten Karo.

limbah organik yang terbagi atas sisa

2.2 Bahan dan Alat Penelitian:

makanan, kertas, kayu dan sampah

Bahan penelitian adalah rumen sapi

taman. Dari angka tersebut, yang terbesar

sebagai starter, feses sapi, limbah sayur

adalah sisa makanan.

yaitu kol, sawi putih, brokoli dan jaruk

bahwa sebanyak 86% sampah tertimbun

busuk dan air sumur untuk mengencerkan

open dumping dalam kondisi unmanaged

bahan.

deep

di

TPA

Dikatakan pula

dan

un-catagorized

terhampar sembarangan.

Alat
1. 5 buah biodigester rakitan terbuat
dari bahan fiberglas

Dinas

Tata

Pemukiman

2. 5 buah alat pengukur volume gas
dengan tekanan 1 bar

Sumatera

Ruang

(Distarukim)
Utara

perencanaan

atas

dan

Propinsi

telah

membuat

dasar

beberapa

3. pH meter

pertimbangan dalam pengelolaan sampah

4. Thermometer

dan

3. Hasil dan Pembahasan

sampai

mengambil

Dari penelitian tersebut diketahui

saat
budget

pengelolaan sampah.

ini

transportasi

terbesar

dalam

Oleh karenanya

bahwa P1 menghasilkan produksi gas

Distarukim merencanakan agar target

metana yang terbesar

disseminasi sampah adalah 20% dikelola

dan seterusnya

diikuti oleh P4, P2, P3 dan P5.

Dari

oleh pemerintah dan 80% ditangani oleh
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masyarakat

dengan peraturan

bahwa

melalui

teknologi

gas

bio,

dimana

tidak boleh dilakukan open burning

terdapat luas panen sebesar 31.109.68 ha

maupun open dumping.

Saran yang

dengan produksi sebesar 824.315.361 ton

dianjurkan adalah pengolahan menjadi

maka dapat dihambat sekitar 41.215.750

kompos atau memakai teknologi yang

ton gas metana.

bermanfaat lainnya.
Dari

Oleh

penelitian

yanag

telah

Rencana

Aksi

Daerah

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

dilaksanakan, diketahui bahwa dengan

Provinsi

teknologi

limbah

dinyatakan bahwa dari limbah yang

besar

berstatus open dumping, pada tahun 2020

volumenya dapat dimanfaatkan untuk

akan teremisi 175,425 Gg gas metana

melakukan disseminasi limbah organik.

atau 175,425 x 10 10 ton metana.

Selain teknologi ini dapat mengurangi

4. Kesimpulan

gas

sayur/limbah

volume

bio
organik

sampah,

maka
yang

Utara

2010-202

mampu

Upaya untuk menurunkan emisi gas

yang

rumah kaca di Kabupaten Karo dapat

dihasilkan dalam suatu sistim sehingga

dilakukan antara lain melalui dissiminasi

gas metana tersebut mampu dijadikan

limbah sayur melalui teknologi gas bio.

bahan bakar yaitu yang paling sederhana

Jumlah gas metana yang dapat dihambat

bahan

sebesar 41.215.750 ton pada tahun 2016.

mengumpulkan

bakar

gas

untuk

juga

Sumatera

metana

memasak

serta

menghasilkan byproduct yaitu sluri yang
merupakan pupuk cair siap pakai. Oleh
Ginting dan Mustamu (2012) dikatakan
bahwa untuk setiap 250 ml sluri gas bio
setara dengan 2.5 g pupuk NPK. Oleh
karena Kabupaten Karo adalah daerah
pertanian

maka

disseminasi

dengan

teknologi gas bio paling cocok untuk
direkomendasikan.
Diketahui bahwa untuk setiap satu
ton limbah organik dapat menyumbang
50 kg gas metana ke atmosfir.

Oleh

karenanya di Kabupaten Karo, bila
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PENGEMBANGAN DESAIN PEMBELAJARAN GEOMETRI
BIDANG DENGAN APLIKASI SOFTWARE AUTOGRAPH
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA
SMA AL WASHLIYAH 3 MEDAN
Hidayat
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Abstrak
Banyak faktor yang mempengaruhi penalaran dan pemahaman peserta didik dalam menyerap
informasi yang diberikan oleh guru, diantaranya adalah penggunaan metode dan media
pembelajaran yang kurang bervariasi dan kurang menarik. Penggunaan media pembelajaran
yang berbasis teknologi membuat siswa terlibat dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Dalam kemandirian, siswa memposisikan dirinya sendiri sebagai subjek, pemegang kendali,
pengambil keputusan atau pengambil inisiatif atas belajarnya sendiri. Dengan demikian,
kemampuan dalam mengendalikan atau mengarahkan belajar sendiri merupakan syarat utama.
Desain pembelajaran dapat membantu peran guru dalam mengarahkan siswa pada pembentukan
pemahaman siswa secara utuh, tidak hanya terbatas pada satu konteks saja. Tujuan penelitian ini
adalah: (1) Membuat desain pembelajaran geometri bidang pada materi transformasi dengan
menggunakan aplikasi software autograph; (2) Mengetahui efektifitas desain pembelajaran
geometri bidang dengan aplikasi software autograph terhadap hasil belajar siswa pada materi
transformasi. Disimpulkan bahwa: desain pembelajaran geometri transformasi menggunakan
software autograph dapat meningkatkan apresiasi dan layak diterapkan di sekolah. Dari simpulan
tentang desain pembelajaran geometri transformasi menggunakan software autograph, maka
disarankan: (1) Sebelum dilakukan penelitian, dianjurkan kepada peneliti selanjutnya untuk
melakukan persiapan yang lebih matang agar hasil yang diperoleh lebih baik dari penelitian yang
sebelumnya; (2) Untuk peneliti selanjutnya, pada saat melakukan uji coba diusahakan
memanfaatkan satu komputer untuk satu siswa, agar dapat diketahui siswa yang kesulitan
menggunakan komputer; (3) Pembelajaran matematika dengan menggunakan software autograph
hendaknya dilakukan alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dikelas, agar siswa
lebih aktif dan terlihat dalam proses belajar mengajar.
Kata Kunci: Desain Pembelajaran, Software autograph.

Sehubungan

1. Pendahuluan

hal

tersebut

maka pendidikan yang menuntut kepada

1.1. Latar Belakang
Perkembangan

dengan

dalam

pola

dunia

pikir

salah

satunya

adalah

pendidikan merupakan salah satu usaha

pendidikan matematika sebagai salah

yang dilakukan bangsa Indonesia untuk

satu bidang studi yang diajarkan di seliap

mencapai tujuan pendidikan yang telah

jenjang pendidikan dan mempuyai peran

ditetapkan, yaitu untuk mencerdaskan

yang

kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas

siswa dengan tujuan mengembangkan

Sumber Daya Manusia (SDM) dan

kemampuan berpikir kritis, analisis, dan

menghasilkan

logis. Hal tersebut menunjukkan bahwa

manusia

beriman

dan

dominan

dalam

mencerdaskan

matematika mempunyai peranan yang

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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sangat

penting

dalam

setiap

aspek

pembelajaran yang berpusat pada guru

kehidupan.

(teacher

Pembelajaran

matematika

pada

centered).

Peserta

didik

memiliki kemerdekaan untuk belajar dan

umumnya masih didominasi oleh peran

mengembangkan

guru,

dan

dimiliki. Terciptanya belajar mandiri

kemandirian belajar peserta didik masih

merupakan salah satu tanda bahwa

kurang,

proses

pembelajaran yang berpusat pada siswa

pembelajaran dibutuhkan penalaran dan

(student centered) terlaksana. Dalam

pemahaman yang baik dari peserta didik

belajar mandiri, siswa memposisikan

sehingga diperoleh hasil belajar yang

dirinya sendiri sebagai subjek, pemegang

diinginkan.

kendali, pengambil

keputusan

pengambil

atas

sehingga

keaktifan

padahal

dalam

Beberapa faktor yang mempengaruhi

kemampuan

inisiatif

yang

atau

belajarnya

penalaran dan pemahaman peserta didik

sendiri. Dengan demikian, kemampuan

dalam

dalam mengendalikan atau mengarahkan

menyerap

informasi

yang

diberikan oleh pendidik, diantaranya

belajar sendiri merupakan syarat utama.

adalah penggunaan metode dan media

Seels & Richy dalam Warsita (2008

pembelajaran yang kurang bervariasi dan

: 50) mengemukakan bahwa: “Multi

kurang menarik.

media teknologi terpadu merupakan

Warsita, (2008: 36 ) menyataakan
bahwa:

“Pemanfaatan

penggunaan
sumber

secara

belajar.

media
sistematis

Proses

cara

untuk

memproduksi

dan

yaitu

menyampaikan bahwa belajar dengan

dari

memadukan beberapa jenis media yang
dikendalikan komputer.”

pemanfaatan

Multimedia

media merupakan proses pengambilan

mempunyai beberapa keistimewaan yang

keputusan berdasarkan pada spesifikasi

tidak dimiliki oleh media lain, yakni

desain

adanya interaksi peserta didik yang tinggi

pembelajaran.”

pemanfaatan
dengan

media

juga

karakteristik

Seseorang

yang

Prinsip–prinsip
dikaitkan

peserta

belajar

dengan berbagai macam sumber belajar.

didik.

Penggunaan

mungkin

pembelajaran

berbagai

media

matematika

berbasis

memerlukan bantuan keterampilan visual

komputer di sekolah menjadi relevan

atau

karena saat ini telah banyak sekolah

verbal

agar

dapat

menarik

keuntungan dari praktik atau sumber

yang

belajar. Penggunaan media pembelajaran

laboratorium komputer yang memadai.

yang berbasis teknologi membuat peserta

Namun sampai saat ini, pemanfaatan

didik

laboratorium tersebut masih terbatas

tidak

lagi

terlibat

dalam
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memiliki

komputer

bahkan

untuk praktik siswa dalam mata pelajaran

mengalami kesulitan dalam memahami

TIK

dan

transformasi. Mengingat hal tersebut,

(Teknologi

Informasi

Komunikasi)

saja,

sedangkan

sudah sepantasnya ada perhatian khusus

pemanfaatannya

sebagai

pendukung

terhadap

materi

transformasi

media pembelajaran untuk mata pelajaran

pembelajaran

lainnya

ini

media multimedia interaktif, sehingga

disebabkan karena terbatasnya media

pembelajaran materi geometri akan lebih

pembelajaran berbasis komputer yang

menarik,

tersedia. Hal inilah yang mendorong

diaplikasikan sesuai dengan lingkungan

perlunya

belum

Hal

tidak

menggunakan

monoton

dan

dapat

dikembangkan

media

nyata peserta didik tersebut. Berkaitan

matematika

berbasis

dengan uraian di atas, maka penulis

pembelajaran
komputer

optimal.

dengan

yaitu

yang

dapat

dimanfaatkan

tertrik

untuk

melakukan

penelitian

secara luas guna mendukung proses

dengan judul “Pengembangan Desain

pembelajaran matematika. Selain itu,

Pembelajaran Geometri Bidang dengan

berdasarkan pengamatan pengembangan

Aplikasi

media pembelajaran matematika sudah

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.”

Software

autograph

untuk

banyak berkembang seperti buku, namun

Rumusan masalah pada penelitian ini

media tersebut memiliki kelemahan yaitu

adalah: (1) Bagaimana cara mendesain

interaksi siswa dengan media tersebut

pembelajaran

bersifat

materi

satu

arah

atau

tidak

hubungan timbal

balik

dengan

tersebut

media

diperlukan

media

antara

yang

ada
user

sehingga

disebut media interaktif.

autograph?

Salah satu materi dalam matematika

software

(2)

Bagaimanakah

aplikasi

software

Tujuan penelitian ini adalah: (1)

dengan

Membuat desain pembelajaran geometri

menggunakan media berbasis komputer

bidang pada materi transformasi dengan

adalah

menggunakan

geometri

dipelajari

aplikasi

peningkatan hasil belajar siswa dengan
menggunakan

dapat

pada
dengan

autograph?;

mempunyai

bidang

transformasi

menggunakan

hubungan timbal balik yang sering

yang

geometri

bidang.

Adapun

aplikasi

software

pelajaran geometri bidang meliputi segi

autograph; (2) Mengetahui efektifitas

empat, segitiga, dan lingkaran. Dari

desain pembelajaran geometri bidang

berbagai sub materi tersebut banyak yang

dengan

sering kita jumpai sehari-hari, pendidik

terhadap hasil belajar siswa pada materi

kurang menyadari bahwa peserta didik

transformasi.
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aplikasi

software

autograph

Manfaat

yang

diharapkan

dalam

8. Perumusan hasil dari sesi diskusi

penelitian ini ialah sebagai masukan dan

dengan

referensi bagi guru untuk menggunakan

pengkategorian,

pembelajaran berbasis software dan agar

pemeringkatan

guru lebih kretif memilih serta membuat

mengelompokkan,

9. Menyiapkan

ataupun

hasil

diskusi

dan

media pembelajaran berbasis computer.

feedback

3. Metode

Jenis data yang digunakan peneliti

Desain penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini hanya menggunakan

dalam penelitian ini berbentuk "Studi

data sekunder yaitu data yang diperoleh

Literatur" dengan menggunakan metode

dari artikel blog, buku, paper dan

Delphi. Penelitian ini membahas tentang

informasi yang diperoleh dari internet

pengembangan

yang

geometri

desain

pembelajaran

transformasi

bersangkutan

dengan

judul

dengan

penelitian. Data-data yang diperoleh di

Autograph.

analisis dengan metode Delphi, dengan

Metode yang digunakan dalam studi

cara mendapatkan informasi, membuat

literature dilakukan dengan membaca dan

keputusan,

memahami

buku,

parameter dan lain-lain yang reliabel

skripsi orang lain, serta referensi yang

dengan mengeksplorasi ide dan informasi

lain.

dari

menggunakan Software

Adapun

jurnal

penelitian,

langkah-langkah

dalam

pakar

menentukan

di

bidangnya

indikator,

dengan

pendekatan keputusan teoritis. Informasi

metode Delphi yaitu :

yang dapat dipertanggung jawabkan dan

1. Tentukan periode waktu

valid mengenai hasil-hasil kebijakan

2. Tentukan

jumlah

putaran

yang secara ekspilit dinilai oleh tim

pengambilan pendapat
3. Tentukan

apa

pakar/ahli.

saja

yang

akan

Analisis hasil penelitian dilakukan

didefinisi

pada tanggapan dan penilaian yang

4. Tentukan ahli atau pakar
5. Tentukan

input

apa

diberikan oleh para ahli. Semua data
yang

akan

yang terhimpun selama hasil penilaian

diharapkan dari mereka

selanjutnya

6. Review literature oleh para ahli

sesi

diskusi

untuk

penyempurnaan pengembangan desain

tersebut (kriteria dan tujuan)
7. Pelaksanaan

digunakan

pembelajaran
dan

geometri

dengan

menggunakan software autograph.

feedback iteratif bersama ekspertis

Secara
menganalisis
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keseluruhan,

dalam

pengembangan

desain

pembelajaran

geometri

menggunakan

dengan

software

rancangan penelitian yang ideal. Proses

autograph

perencanaan meliputi :

peneliti melakukan expert opinion yaitu
kegiatan

mengkonsultasikan

menceritakan

hasil

1. Menyusun dan membuat RPP, LKS

atau

temuan

dan

dalam

bahan

ajar

pembelajaran

Geometri Transformasi yang berbasis

penelitian dan meminta arahan atau

software autograph.

masukan dari para ahli. Hal ini dilakukan

2. Melakukan validasi awal.

untuk

3. Melakukan uji coba desain.

memperoleh

arahan

terhadap

masalah-masalah

Instrumen

penelitian,pengembangan

desain,

penelitian

langkah-langkah

ini

berupa

penerapan

perbaikan dan penyempurnaan untuk

pembelajaran, RPP, LKS dan bahan ajar

meningkatkan

derajat

yang didesain sesuai dengan software

sehingga

penelitian

hasil

kepercayaan
ini

dapat

autograph.Instrumen

dalam

yang

dipertanggung jawabkan dan diterapkan

digunakan

di sekolah.

sebelumnya divalidasi terlebih dahulu.

4. Hasil dan Pembahasan

Dimana

4.1 Hasil Penelitian

pembimbing dan tim ahli.

validatornya

penelitian

adalah

dosen

Berikut ini, Hasil Validasi Lembar

Perencanaan
Perencanaan

peneliti

penelitian

dilakukan

peneliti

Kerja Siswa (LKS) I dan II :

bersama tim ahli untuk memperoleh
Tabel 2

Hasil Validasi Lembar Kerja Siswa-I

literature

Review literature oleh para ahli/pakar

merupakan

penelusuran

Penelitian ini menggunakan “study

literature yang bersumber dari hasil

literature”dimana maksud dari study

penelitian orang lain yang bertujuan
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untuk menyusun dasar teori yang kita

tingkat keabstrakan pada matematika.

gunakan dalam melakukan penelitian.

Pada

Sumber acuan peneliti sebagai penunjuk

pembelajaran, peneliti terlebih dahulu

informasi

memperkenalkan

dalam

menelusuri

bahan

penguji

cobaan

software

desain

autograph,

bacaan adalah dengan buku, jurnal,

kemudian menjelaskan langkah-langkah

artikel dan para ahli. Setelah peneliti

penggunaan

mengumpulkan

semua

menjelaskan

insformasi

di

yang

informasi-

dapat,

peneliti

software
menu

dan

autograph,
tools

yang

terdapat pada software autograph serta

melanjutkan kegiatan merancang rencana

menerapkan

pembelajaran

geometri

proses pembelajaran (RPP), membuat

transformasi

mengggunakan

software

LKS

ajarpembelajaran

autograph. Setelah memberikan data

geometri transformasi berbasis software

pada ahli/pakar untuk direvisi, peneliti

autograph.

melakukan kegiatan expert opinion yaitu

dan

bahan

Kemudian,

peneliti

memberikan data tersebut kepada tim ahli

kegiatan

mengkonsultasikan

untuk di revisi. Agar peneliti dapat

menceritakan

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang

penelitian dan meminta arahan atau

terdapat pada desain yang dibuat oleh

masukan dari tim ahli.Hal ini dilakukan

peneliti.

untuk mendiskusikan hal-hal apa saja

hasil

atau

temuan

dalam

Uji Coba Desain

yang dihasilkan dalam penelitian tersebut

Setelah semua data telah direvisi oleh

dan mengambil kesimpulan mengenai

tim ahli dan dinyatakan dapat diterapkan

desain

di

transformasi

sekolah,

maka

tahap

ini

yang

pembelajaran
menggunakan

dilakukan peneliti ialah uji coba desain

autograph.

pembelajaran

Perumusan Hasil Diskusi

dengan

geometri

transformasi

menggunakan

software

geometri
software

Pada tahap ini peneliti dan ahli/pakar

autograph ke sekolah. Uji coba ini

mulai

dilakukan dengan tujuan untuk melihat

mengkategorikan, atau mulai melihat

apakah

kelebihan dan kekurangan dari desain

dengan

pembelajaran
dengan

adanya

geometri

menggunakan

desain

mengelompokkan,

transformasi

pembelajaran

software

menggunakan

geometri
software

transformasi
autograph.

autograph menarik minat siswa untuk

Setelah melakukan diskusi peneliti dan

mempelajari

transformasi,

ahli/pakar menyepakati hasil diskusi

kekuarangan

yang

melihat

geometri

kelebihan

dan

software autograph, serta mengurangi

dijadikan

kesimpulan

penelitian yang sudah dilakukan.
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dari

Hasil diskusi yang telah disepakati

membantu

siswa

menalar

terhadap

dijadikan kesimpulan dari penelitian

pembelajaarn geometri transformasi serta

yang sudah dilakukan, sehingga dari

mengurangi

serangkai

pembelajaran

kegiatan

yang

dilakukan

tingkat

kesulitan

geometri

transformasi

peneliti didapatkan suatu kesimpulan

dengan

menggunakan

bahwa

autograph.

Pembahasan

software

autograph

dapat

software
yang

akan

dijadikan media pembelajaran yang dapat

diuraikan adalah berdasarkan dari hasil

membantu

penelitian yang telah dilakukan. Desain

konsep

siswa

dalam

memahami

matematika

dan

mengurangi

pembelajaran

geometri

transformasi

tingkat keabstrakan pada pembelajaran

dengan

geometri

dapat

autograph merupakan hal yang baru.

mempermudah guru dalam menggambar

Pembelajaran matematika menggunakan

bayangan pada pembelajaran geometri

media komputer justru dapat menambah

transformasi

dan meningkatkan kreatifitas yang dapat

transformasi,

sehingga

serta

terlihat

lebih

menggunakan

software

nyata.

membantu siswa dalam mengumpulkan

4.2 Pembahasan

informasi sesuai dengan sistem atau

Secara keseluruhan, proses penelitian

konsep yang mereka gunakan dalam

yang dilakukan peneliti dari tahap awal

kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan

sampai dengan tahap akhir dengan

dengan Edgar Dale dikutip dari W. Dulo

menggunakan

(2002:141)

berjalan

software

lancar

dan

autograph

sesuai

dengan

mengemukakan

pengalamannya

tentang

rencana. Dalam proses penelitian ini,

berbagai

peneliti

informasi dalam kerucut dale. Menurut

merancang

langkah-langkah
geometri

RPP,

desain

membuat

pembelajaran

transformasi

Dale,

media

penggunaan

konsep

komunikasi

yang

dan

diinformasikan

dengan

melalui lambang verbal mempunyai daya

autograph

serap paling rendah dibandingkan apabila

beserta LKS dan bahan ajar pembelajaran

disampaikan dengan lambang visual.

berbasis

Dalam

menggunakan

software

software

autograph

yang

kerucut

Dale,

media

yang

kemudian diberikan tim ahli untuk

menunjukkan keefektifan tertinggi adalah

dilakukan

Dimana

media komunikasi dengan pengalaman

proses ini bertujuan agar terjadinya

langsung yang berarti mempunyai daya

feedback

sehingga

serap paling tinggi.

kesimpulan

akhir

autograph

review

dapat

literature.

bahwa

didapatkan
software

mendukung

Penelitian terkini mengatakan bahwa

dan

lingkungan pembelajaran yang bermedia
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teknologi dapat meningkatkan nilai para

1. Sebelum

dilakukan

penelitian,

pelajar, sikap mereka terhadap belajar

dianjurkan

dan evaluasi dari pengalaman belajar

selanjutnya

mereka. Teknologi juga dapat membantu

persiapan yang lebih matang agar

untuk

hasil yang diperoleh lebih baik dari

meningkatkan

interaksi

antar

pengajar dan pelajar, dan membuat

kepada
untuk

peneliti
melakukan

penelitian yang sebelumnya.

proses belajar yang berpusat pada pelajar

2. Untuk peneliti selanjutnya, pada saat

(student oriented). Dengan kata lain,

melakukan

penggunaan media menggunakan audio

memanfaatkan satu komputer untuk

visual

satu siswa, agar dapat diketahui siswa

atau

komputer

media

dapat

membantu siswa tersebut memperoleh

yang

pelajaran bermanfaat.

komputer.

uji

kesulitan

Hasil penelitian ini menunjukkan

3. Pembelajaran

bahwa desain pembelajaran geometri

menggunakan

transformasi

hendaknya

software

dengan

autograph

menggunakan

diusahakan

menggunakan

matematika

dengan

software

autograph

dilakukan

alternatif

membuat

pembelajaran yang dapat diterapkan

menarik,

oleh guru dikelas, agar siswa lebih

meningkatkan motivasi dan pemahaman

aktif dan terlihat dalam proses belajar

siswa

mengajar.

pembelajaran

dapat

coba

lebih

tentang

konsep-konsep

transformasi, serta mengurangi tingkat
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Abstrak
Perusahaan perbankan saat ini memasuki era persaingan internasioanl, perusahaan perbankan
asing campuran mulai gencar masuk ke Indonesia dengan penawaran yang cukup menarik calon
konsumen maupun investor. Calon investor khususnya para pemegang saham akan menilai kinerja
perusahaan untuk pertimbangan keputusan investasinya, salah satunya berkaitan dengan
kebijakan Dividen perusahaan. Dividen merupakan pendapatan perusahaan yang tidak ditahan
sebagai laba namun dibagikan kepada para pemegang saham. Sebagian peneliti mengungkapkan
kesejahteraan para pemegang saham tergantung pada nilai dividen yang dibagikan, namun
sebagian menolaknya. Sampel yang digunakan adalah empat Perbankan Nasional dengan Assets
terbesar yaitu Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI. Data yang diambil merupakan data keuangan
tahunan dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path
Analysis). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor Posisi Kas, Potensi Pertumbuhan
Perusahaan melaui variabel intervening Assets tidak berpengaruh signifikan terhadap) pada empat
perbankan Nasional. Hanya Ukuran Perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap DPR. Artinya
ketika perusahaan perbankan menetapkan kebijakan DPR nya maka faktor-faktor tersebut tidak
dapat dijadikan acuan utama. Perusahaan perlu menggunkan pertimbangan lain yang lebih sesuai
dengan kondisi perusahaan.

Kata Kunci : Posisi Kas, Potensi Pertumbuhan, Ukuran Perusahaan, Assets, Dividend Payout
Rasio (DPR), Perbankan.

1. Pendahuluan

pendapatan tersebut berupa pendapatan

1.1. Latar Belakang

bunga dan deviden.

Investasi merupakan salah satu solusi
yang

dipilih

perorangan

untuk

perusahaan
mengatasi

Pendapatan

maupun

investasi

masalah

Pemberian

deviden
yang

diperoleh

berbentuk

deviden

oleh

dari
saham.

perusahaan

idlecash ( kas menganggur). Idlecash

penerbit menjadi tolak ukur keberhasilan

menyebabkan penggunaan kas yang tidak

operasional perusahaan penerbit saham.

efisien dan efektif. Pengalihan penggunaan

Terlepas dari latar belakang pembelian

kas yang mengganggur ke investasi dapat

saham oleh suatu perusahaan, tetap besar

menjadikan sumber pendapatan lain, baik

kecilnya

yang bersifat jangka pendek maupun

diberikan menjadi fokus oleh perusahaan

jangka

pembeli. Sehingga tidak mengherankan

panjang.

Adapun

bentuk

532

pembagian

deviden

yang

jika

kebijakkan

pemberian

deviden

berharga

saham

dalam

menetukkan

menjadi pembicaraan manajemen level

kebijakan

atas. Setiap tingkatan pembagian deviden

Penelitian

ini tersirat strategi perusahaan penerbit,

pemberian deviden ( Devidend Payout )

tidak saja berkaitan dengan struktur modal

yang dilakukan oleh Sri Hermuningsih

yang

ditempuh,

pemberian
yang

devidennya.

berkaitan

dengan

tetapi

juga

strategi

pada perusahaan yang go Publik di

perusahaan

baik

jangka

Indonesia menggunakan analisis jalur

pendek maupun jangka panjang. Hampir

berkesimpulan bahwa firm size dan debt

keseluruhan

dapat

to equity ratio berpengaruh terhadap

tersirat dari kebijakan yang diambil terkait

Devidend Payout. Sedangkan variabel

dengan kebijakan pembagian deviden yang

Potensi

dilakukan. Ada beberapa ahli ekonomi

Holding, dan Posisi Kas tidak berpengaruh

mengatakan

terkait

secara langsung. Sedangkan penelitian

menimbulkan

yang dilakukan oleh Prihantoro mengenai

tumbrukan dua kepentingan yang berbeda

Deviden Payout Ratio terhadap perusahaan

fokus, atau dikenal dengan Agency Theory.

yang go public di BEJ periode 1991-1996

Pembeli saham atau investor memiliki

berkesimpulan bahwa posisi kas dan rasio

tujuan peningkatan kesejahteraan yang

hutang memiliki pengaruh yang signifikan.

tercermin dari perolehan deviden maupun

Sedangkan

Capital gain. Sedangkan pihak manajemen

pengaruh yang signifikan. Maka peneliti

berfokus pada peningkatan kesejahteraan

tertarik untuk meneliti bagaimana Deviden

seluruh elemen dalam perusahaan, dengan

Payout Ratio pada perusahaan dalam

goal akhir yaitu kelangsungan hidup

kategori

perusahaan.

perbankan

operasional

profil

perusahaan

bahwa

pembagian

kebijakan

deviden

Sehingga

pembagian

deviden

menyelaraskan

dua

kebijakan

dan

earning

lembaga
khususnya

Profitabilitas,

tidak

yaitu

pada

Bank

harus

Nasional dengan aset terbesar.

tujuan

utama

1.2. Tujuan

kesejahteraan

para

memilki

keuangan,

ini

perusahaan yaitu kelangsungan hidup
perusahaan

Pertumbuhan,

4

Kebijakkan deviden dipengaruhi oleh
beberapa hal yang berkaitan dengan

pemegang saham.

kebijakan

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti

perusahaan, dan struktur modal. Tujuan

tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa

penelitian ini adalah untuk mengetahui

saja

faktor

yang

seharusnya

menjadi

pertimbangan perusahaan penerbit surat

investasi,

yang

kebijakan

mempengaruhi

kebijakan

deviden menggunakan analisis jalur.
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nilai

berpengaruh signifikan terhadap

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah
Analisis

jalur

(path

analysis)

Aktiva

digunakan dalam penelitian ini untuk

H1: Posisi Kas, Potensi pertumbuhan,

mengetahui faktor-faktor apasaja dalam

dan Ukuran Perusahaan secara

penelitian yang mempengaruhi kebijakan

simultan

Dividend Payout Ratio (DPR), dengan

berpengaruh signifikan terhadap

membakukan

Aktiva

variabel-variabel

pada

maupun

parsial

persamaan regresi linier berganda. Berikut

Dan hipotesis penelitian untuk struktur

disajikan diagram jalur yang digunakan :

kedua yaitu :
Ho:Posisi Kas, Potensi pertumbuhan,

X1

Ukuran Perusahaan dan Aktiva
secara simultan maupun parsial

X2

Y1

Y

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap DPR

X3

H1: Posisi Kas, Potensi pertumbuhan,
Ukuran Perusahaan dan Aktiva

Gambar 1. Diagram Jalur

secara simultan maupun parsial
berpengaruh signifikan terhadap

Dimana :
X1
: posisi kas (Cash Position)
X2

DPR

: Potensi Pertumbuhan (Growth

2. Metode

Potential)

Penelitian

yang

dilakukan

adalah

X3

: Ukuran Perusahaan (Firm Size)

penelitian explanatory, yang menjelaskan

Y1

: Aktiva (Assets)

faktor-faktor

Y

: Dividend Payout Ratio (DPR)

kebijakan pemberian deviden (Dividend

yang

mempengaruhi

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibangun

payout

persamaan Struktural sebagai berikut :

analisis jalur melalui Asset. Penelitian akan

Y1 = PY1X1 + PY1X2 + PY1X3 + è1

dilakukan di terhadap 4 Bank Nasional

Y= PYX1 + PYX2 + PYX3 + PYY1 + è2

dengan

Hipotesis

penelitian

untuk

ratio)

dengan

menggunakan

struktur

pertama yaitu :
Ho:Posisi Kas, Potensi pertumbuhan,
dan Ukuran Perusahaan secara
simultan maupun parsial tidak

kategori aset terbesar, yaitu : Bank
Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Dilakukan
di Indonesia dari tahun 2005-2015. Data
penelitian dikumpulkan bersumber dari
534

data skunder yang diambil dari internet

diperolah nilai VIF < 2. Maka tidak

melalui wesite BPS Indonesia dan BI.

terjadi multikolinieritas.
Tabel 2. Coefficientsa

Data sekunder yang digunakan dengan
jenis data runtun waktu ( time series).

Collinearity Statistics

3. Hasil dan Pembahasan
Model

3.1 Uji Asumsi Klasik

1

Uji asumsi klasik dilakukan pada struktur I

Tolerance

VIF

(Constant)
X1

.901

1.110

dan diperoleh hasil sebagai berikut :

X2

.909

1.100

Pengujian normalitas data menggunakan

X3

.986

1.014

nilai skewness dan kurtosis seperti berikut
3.2

ini.

Hasil

pengolahan

struktur

pertama

Tabel 1. Descriptive Statistic

Pada struktur pertama diketahui faktor

Descriptive Statistics

eksogen terdiri dari Posisi Kas, Potensi
N

Skewness

Kurtosis

Std.
Statistic

Statistic

Error

Pertumbuhan, dan Ukuran Perusahaan.

Std.
Statistic

Error

faktor

endogennya

adalah

Aktiva. Jika diaplikasikan dalam analisis

Unstandar
dized

Sedangkan

44

-.006

.357

-1.333

.702

Residual

jalur maka akan diperoleh ilustrasi sebagai
berikut :

Valid N
44
(listwise)

X1

Berdasarkan hasil pada tabel deskriptif
X2

diperoleh nilai Skewness sebesar –0,006 :
0,357 = -0,0168 rasio kurtosis sebesar -

Y1

X3

1,333 : 0,702 = -1,89
Nilai keduanya masih dalam rentang -2

Gambar 2. Jalur analisis struktur I

sampai +2, maka dapat disimpulkan data

Melihat hasil olah data pada tabel model

berdistribusi normal.

Summary diperoleh hasil nilai R Square
menggunakan

sebesar 0,02 atau sebesar 2% dan nilai

nilai VIF dengan ketentuan tidak

adjusted R Square sebesar -0,054 atau

terjadi multikolinieritas jika nilai VIF

sebesar -5,4%. Artinya variabel pada

kurang dari 2. Dan hasil olah data

penelitian ini yaitu Posisi Kas, Potensi

Uji

multikolinieritas
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Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan (X3) terhadap Assets

belum dapat menjelaskan variabel Aset.

(Y1)
3.3 Hasil pengolahan struktur kedua

Tabel 3. Model Summary

Pada

Model Summaryb

Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

Std.
Error of
the
Estimate

.020

-.054

.13416

a

1

.140

struktur

kedua

ini

akan

diilustrasikan seperti pada gambar di
DurbinWatson
1.322

bawah ini :

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

X1

b. Dependent Variable: abresid

Hasil dari tabel ANOVA menunjukkan

X2

Y1

Y

hasil sebagai berikut :
X3

Tabel 4. ANOVA
ANOVAa
Sum of
Model

Gambar 3. Analisis Jalur Struktur II

Mean

Squares

df

Square

1 Regression

.014

3

.005

Residual

.720

40

.018

Total

.734

43

F

Sig.

.266

.849b

Berdasarkan hasil olah data diperoleh
hasil keempat faktor dapat menjelaskan
faktor Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu

a. Dependent Variable: abresid

faktor Posisi Kas, Ukuran Perusahaan,

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Potensi Pertumbuhan dan Aktiva. Hal ini

Sig.pada tabel di atas menunjukkan nilai
>0,05

artinya

Posisi

Kas,

sesuai dengan hasil tabel 5 di bawah ini.

Potensi

Tabel 5. Variables Entered/Removeda

pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan tidak
berpengaruh

terhadap

Asset

a

Variables Entered/Removed

secara

Variables

simultan.
Pengujian Hipotesis :

Model

Variables

Entered

Y1 = PY1X1 + PY1X2 + PY1X3 + è1

1

Y1 = 0,066X1 – 0,016X2 + 0,113X3

a. Dependent Variable: Y

t
Sig.

0,403
0,689

-0,097

0,719

0,923

0,476

disimpulkan

Method
. Enter

b. All requested variables entered.

Besarnya

R Square : 0,020
Dapat

Y1, X1, X2, X3

Removed
b

kemampuan

ketiga

factor

tersebut dalam menjelaskan faktor DPR
:

tidak

terdapat

adalah sebesar 36,7%. Ini artinya struktur

pengaruh langsung pada Variabel Posisi

kedua ini tidak kuat dalam menjelaskan

Kas (X1), Potensi Pertumbuhan (X2) dan

pengaruh faktor-faktor eksogen terhadap
faktor endogen.
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Tabel 6. Model Summary

4. Kesimpulan
Berdasarkan

Model Summaryb

Model

R
.653a

1

Std. Error

R

R

of the

Durbin-

Square

Square

Estimate

Watson

.367

hasil

penelitian di atas maka dapat disimpulkan

Adjusted

.426

pembahasan

.38094

bahwa

variabel

Posisi

Kas,

Potensi

Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan

2.094

belum dapat menjelaskan variabel Aset,

a. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2, X3

atau belum memiliki pengaruh langsung

b. Dependent Variable: Y

Hipotesis pada struktur kedua dianalisis

kepada

dengan menggunakan tabel ANOVA di

struktur ke dua, Ukuran Perusahaan dan

bawah ini. Pada tabel tersebut tampak nilai

Aktiva

signifikansi uji simultan sebesar 0,000 <

terhadap DPR. Artinya Ukuran Perusahaan

0,05. Berarti secara simultan faktor-faktor

memiliki

Posisi

perilaku DPR melalui variabel intervening

Kas,

Potensi

Ukuran

Perusahaan

Pertumbuhan

dan

dan

Aktiva

Aktiva.

memiliki

Namun

pada

pengaruh

kemampuan

model

langsung

menjelaskan

Assets.

berpengaruh pada DPR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
a

Tabel 7. ANOVA

penelitian

a

ANOVA
Sum of
Model

Squares

dilakukan

oleh

Hermuningsih ( 2007) yang menjelaskan
Mean

df

yang

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

Square

1 Regression

4.203

4

1.051

Residual

5.659

39

.145

Total

9.862

43

F

Sig.

7.240

.000b

perilaku DPR cukup banyak. Selain itu
jenis

perusahaan

juga

berpengaruh

terhadap faktor penentu DPR. Sehingga

a. Dependent Variable: Y

menjadi sulit untuk menentukkan model

b. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2, X3

secara general.
Khusus untuk ke empat perbankan

Pengujian Hipotesis Struktur II :
Y= PYX1 + PYX2 + PYX3 + PYY1 + è2
Y= 0,243X1 + 0,155X2 – 1,164X3 + 0,655Y+ è2

yang diteliti dapat menggunakan Ukuran
Perusahaan untuk menjelaskan perilaku
Devidend Payout Ratio (DPR).

t
1,888 1,207 -3,984 2,242
Sig. 0,066 0,235 0,000 0,031
R Square : 0,426
Maka dapat disimpulkan : terdapat
pengaruh langsung Ukuran Perusahaan
dan Assets terhadap DPR.
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PENINGAKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA
SISWA MENGGUNAKAN CTL
Hizmi Wardani
Universitas MuslimNusantara Al-Washliyah
Jalan Garu II No. 93 Medan
Hizmi39@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan kemampuan komunikasi matematika
siswa yang diajar dengan menggunakan CTL lebih baik dari pada siswa yang diajardengan
menggunakan PB. Penelitian ini merupakan quasi eksperimen. Dengan rancangan eksperimen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretes posttest contro group design. Variabel dalam
penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu CTL dan pembelajaran biasa, sedangkan variabel
terikat yaitu kemampuan komunikasi. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling.
Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari tes kemampuan komunikasi matematika. Tes
kemampuan komunikasi matematik di analisis menggunakan analisis inferensial anava.
Berdasarkan hasil penelitian, di ketahui bahwa:(1) hasil perhitungan menggunakan Anava dua
jalur yaitu 0,00<0,05 artinya kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajar dengan
menggunakan CTL lebih baik dari pada siswa yang diajar dengan menggunakan PB.
Kata kunci:

1. Pendahuluan

komunikasi dan sikap positif terhadap

1.1. Latar Belakang

matematika. Sangat diharapkan setelah

Matematika

merupakan

suatu

pembelajaran

mata pelajaran yang sangat penting bagi

meningkatkan

siswa.

matematis tersebut.

Matematika

selain

dapat

membantu siswa dalam menyelesaikan
masalah

sehari-hari,

membantu

untuk

kemampuan

juga

matematika

kemampuan-kemampuan

Menurut Soedjadi (Saragih,2007)

dapat

bahwa:”pendidikan matematika memiliki

meningkatkan

dua tujuan besar yang meliputi (1) tujuan

matematika

siswa.

bersifat formal, yang memberi tekanan

Karenanya merupakan hal yang wajar

pada

jika matematika mulai di ajarkan sejak

pembentukan pribadi anak

Sekolah Dasar hingga ke Perguruan

tujuan

Tinggi. Matematika merupakan sarana

memberi

untuk

matematika

menumbuh

dapat

kembangkan

penataan

yang

nalar

anak

serta

dan

(2)

bersifat material yang

tekanan

pada

serta

penerapan
kemampuan

kemampuan matematika siswa seperti

memecahkan masalah matematika”. Hal

kemampuan berfikir logis, kreatif, kritis,

ini

cermat, efektif dan sistematis, pemecahan

pembelajaran

masalah,

rumuskan oleh NCTM yaitu(1) belajar

representasi,

koneksi,
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sangat

sesuai

dengan

matematika

tujuan

yang

di

untuk

berkomunikasi

communication),

(mathematical

mendengarkan, berdiskusi dan menulis

(2) belajar untuk

tentang

matematika;

mendengarkan

bernalar (mathematical reasoning), (3)

dengan pemahaman suatu representasi

belajar

matematika tertulis; membuat konjektur,

untuk

(mathematical
belajar

memecahkan
problem

(4)

menyusun

mengaitkan

ide

defenisi dan generalisasi; menjelaskan

connections),

(5)

dan

untuk

(mathematical
pembentukan

masalah

sikap

solving),

positif

terhadap

argumen,

membuat

matematika

merumuskan

pertanyaan

yang

telah

tentang
dipelajari;

matematika (positive attitudes toward

mengungkapkan kembali suatu uraian

mathematics).

atau paragraf matematika dalam bahasa

Diantara kemampuan matematika
siswa

yang

sangat

penting

sendiri.

untuk

Berdasarkan NCTM (Mellyrizal:

dikembangkan dikalangan siswa adalah

2008)

kemampuan

merupakan bagian yang sangat penting

komunikasi

matematika.

menjelaskan

Karena setiap permasalahan sehari-hari

pada

dibutuhkan komunikasi yang baik untuk

matematika. Komunikasi merupakan cara

menemukan

berbagi

usaha
siswa

penyelesaiannya.

mengembangkan
harus

mampu

Dalam

komunikasi,

matematika

komunikasi

ide

dan

pendidikan

dan

memperjelas

pemahaman. Melalui komunikasi ide

menyampaikan

dapat

dicerminkan,

diperbaiki,

informasi dengan bahasa matematika

didiskusikan, dan dikembangkan. Proses

misalnya

atau

komunikasi juga membantu membangun

matematika

makna dan mempermanenkan ide dan

menyajikan

persoalan

masalah ke dalam model

agar lebih praktis, sistematis, efisien dan

proses

mudah

mempublikasikan ide. Ketika para siswa

dipahami.

Sumarmo

2011:29) mengatakan: Ada
indikator

yang

komunikasi
merefleksikan

beberapa

diharapkan
matematika

benda-

(Nita,

benda

komunikasi

ditantang

dalam

pikiran

juga

dan

dapat

kemampuan

berfikir mereka tentang matematika dan

yaitu

mengkomunikasikan

nyata,

Komunikasi

matematis

hasil

pikiran.

dapat

terjadi

gambar dan diagram ke dalam ide

ketikasiswabelajardalam kelompok,ketika

matematika; membuat model situasi atau

siswa menjelaskan suatu

persoalan menggunakan metode

lisan,

untuk

aljabar;

ketika

tertulis, konkrit, grafik dan

algoritma

memecahkan suatu persamaan,
siswa

menkontruksi

dan

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam

menjelaskan suatu representasi grafik

bahasa

terhadap fenomena dunia nyata, dan

atau

simbol

matematika;
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ketika siswa memberikan suatu konjektur
tentang

gambar-gambar

5. Siswa tidak mampu menggunakan

geometri.

keahlian,

menulis,

menelaah

Selanjutnya, dalam pembelajaran siswa

untuk menginterpretasikan dan

perlu

mengevaluasi ide dan simbol,

dibiasakan

argumen

untuk

setiap

memberikan

jawabannya

serta

istilah

skema

serta

informasi

memberi tanggapan atas jawaban yang

matematika.

diberikan oleh orang lain, sehingga apa

Berdasarkan temuan dari hasil

yang

sedang

dipelajari

menjadi

observasi ini maka dapat disimpulkan

bermakna.

kemampuan

Akan tetapi kenyataannya, kemampuan

Mengarahkan bahwa diperlukan sebuah

komunikasi matematika siswa masih

pendekatan

rendah, seperti yang juga dialami oleh

memberdayakan

siswa-siswa

Hakim

mengharuskan siswa menghafal fakta-

Tembung, berdasarkan hasil observasi

fakta, tetapi pendekatan yang mendorong

rata-rata siswa:

siswa mengkonstruksikan pengetahuan di

di

1. Siswa

MTs

tidak

dengan

Nurul

dapat

membaca

pemahaman

suatu

presentasi secara tertulis

dan

siswa

tidak

menghubungkan/

pembelajaran
siswa,

yang lebih
yang

tidak

benak mereka sendiri agar pengaruhnya
yang tidak baik bagi pembangunan
kemampuan

matematika

siswa

tidak

dapat

berlanjut kepada sikap negatif terhadap

merefleksikan

matematika. Untuk mencapai hal tersebut

gambar kedalam ide matematika.
2. Siswa

komunikasi siswa rendah.

tidak

diperlukan

pendekatan

pembelajaran

mampu

yang tepat, cocok, dan relevan. Salah satu

menghubungkan ide matematika

pendekatan yang dianggap tepat adalah

ke

pendekatan

pembelajaran

matematika

kontekstual

(CTL).

Pendekatan

kontekstual

dalam

dalam

dengan

model

matematika

menggunakan

metode

tertulis.
3. Siswa

tidak

pembelajaran

mampu

matematika, berusaha untuk mengubah

menjelaskan apa yang di cari dari

kondisi di atas, yaitu dengan membuat

permasalahan tersebut.

skenario pembelajaran yang dimulai dari

4. Siswa

tidak

menyelesaikan
dengan

mampu

konteks kehidupan nyata siswa (daily

permasalahan

menggunakan

life).

operasi

Pendekatan

pembelajaran

kontekstual menempatkan siswa sebagai

matematika

subjek belajar, siswa yang berperan aktif
dalam proses pembelajaran dengan cara
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menemukan

dan

menggali

sendiri

dengan metode eksperimen dalam

materi

bentuk kuasi eksperimen. Pada awal

siswa

pembelajaran akan diberikan pretes,

objek

dalam

kemudian

kehidupan nyata itu ke dalam

konsep

diberikan

pemahamannya
pelajaran.
untuk

terhadap

Guru

memfasilitasi

mengangkat

matematika,

dengan melalui tanya-

di akhir penelitian akan
postes.

Lebih

penelitian ini menggunakan desain

jawab, diskusi, inkuiri, sehingga siswa

penelitian sebagai berikut :

dapat

pengetahuan

Eksperimen : R O X

tersebut dalam pikirannya. Matematika

O Kontrol : RO – O

mengkontruksi

jelasnya

tumbuh dan berkembang bukan melalui
pemberitahuan,

akan

tetapi

2. Tempat dan Waktu Penelitian

melalui

Penelitian ini dilaksanakan di semester

inkuiri, kontruksivisme, tanya-jawab, dan
semacamnya

yang

dimulai

I kelas

dari

Ajaran 2015/2016.

pengamatan pada kehidupan sehari-hari

3. Populasi dan Sampel

yang dialami secara nyata. Dengan pola
pembelajaran

tersebut

berpengaruh

pada

akan

Jumlah kelas IX di MTS Nurul hakim

sangat

terdiri dari 2 Kelas dengan jumlah

kemampuan

siswa masing-masing adalah kelas IX-

matematika siswa.
Berdasarkan
dirasa

perlu

uraian

di

untuk

A berjumlah 25 orang dan IX- B

atas,

berjumlah 26 orang. Pengambilan

berupaya

sampel secara purposive sampling.

meningkatkan kemampuan komunikasi

Ridwan (2004) mengatakan“purposive

matematika siswa dengan menggunakan

Sampling

pembelajaran CTL.

sampel

1.1 Tujuan Penelitian
Adapun

tujuan

penelitian

komunikasi

dilakukan

penarikan
dengan

4. Variabel Penelitian

matematika

Penelitian ini melibatkan dua variabel
bebas yaitu pendekatan matematika

CTL lebih baik daripada siswa yang

kontekstual

diajar dengan menggunakan PB

(CTL)

dan pendekatan

biasa, dan satu variabel terikat yaitu

2. Metode

kemampuan komunikasi matematika.

1. Desain Penelitian

pendekatan

yang

cara

spesifikasi yang ditetapkan peneliti”.

siswa yang diajar dengan menggunakan

Penelitian

adalah

memilih subjek berdasarkan kriteria

ini

adalah untuk mengetahui peningkatan
kemampuan

IX MTs Nurul Hakim Tahun

ini
penelitian

menggunakan
kuantitatif
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2. Deskripsi hasil pretes kemampuan
komunikasi
matematika
kelas
eksperimen dan kelas kontrol (PB)
Descriptive
Statistics

Tabel Weiner tentang Keterkaitan
antara Variabel Bebas dan Variabel
Terikat
KEMAMPUAN
MATEMATIKA
(B)
Komunikasi(B1)

Pendekatan
pembelajaran(A)
CTL(A1)
Biasa(A2)
A1B1
A2B1

3. Hasil dan Penelitian
Hasil

tes

kemampuan

komunikasi

matematik memberikan informasi tentang
kemampuan siswa sebelum dan sesudah
dilakukan proses pembelajaran, baik
kelas eskperimen

3. Deskripsi hasil N-Gain
kemampuan
komunikasi
matematika
kelas
eksperimen dan Kontrol

maupun di kelas

kontrol. Informasi tersebut berupa data
hasil preetes (tes awal), postes (tes akhir),
gain ternormalisai. Selanjutnya dihitung
gain

ternormalisasi

kemampuan

komunikasi matematis yang diperoleh
dari selisih skor

postes

dan

pretes

dibagi selisih skor maksimum (ideal)
dengan skor pretes.
Descriptive Statistics

1. Deskripsi hasil pretes kemampuan
komunikasi
matematika
kelas
eksperimen dan kelas kontrol (PB)

Analisis Uji Prasyarat
a.Uji Normalitas Data N-Gain
Kemampuan Komunikasi Matematik

DescriptiveStatistics
Std.
N Min Max Mean Dev
kelas_e 25
ksperim
en
kelas_k 26
ontrol
Valid N 25
(listwise
)

2

15

6.24

Uji normalitas data yang digunakan uji

2.64

Kolmogorov-Smirnov. Rumusan hipotesis
untuk menguji normalitas data adalah :

1

10

5.52

2.49

H0: Sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal
Ha: Sampel berasal dari populasi yang
tidak berdistribusi normal.
Kriteria pengujian yang digunakan
adalah
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Jika nilai significance (sig.)>0,05,

Statistic)

maka H0 diterima artinyaberdistribusi

untuk menguji homogenitas varians kedua

normal

kelompok data adalah :

Jika nilai significance (sig.)<0,05,

H0 :σ12 =σ22 :Kedua sampel berasal

maka H0 ditolak artinya berdistribusi

dari populasi

tidak normal

kemampuan

hipotesis statistik

yang

memiliki

yang homogen Ha :σ12

Hasil perhitungan ujinormalitas data NGain

Rumusan

sampel

komunikasi

berasal

dari

varians

≠σ22:Kedua

populasi

yang

memiliki varians yang tidak homogen

matematis dikelas eksperimen dan di

Kriteria pengujian yang digunakan adalah

kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel

Jika nilai significance (sig.)>0,05, maka

dibawah ini.

H0
Testsof Normality

diterima

artinya

varians

data

homogen. > 0,05. Artinya H0 diterima,
ini

berarti

bahwa

data

kemampuan komunikasi

skor

gain

siswa

yang

memperoleh CTL dan
berdistribusi
*.Thisisa
lower
significance.

boundoft

PB

normal Jika nilai

significance (sig.)<0,05, maka H0 ditolak

hetrue

artinya varians data tidak homogen Secara

Dari Tabel diatas Hasil tersebut

ringkas hasil perhitungan uji homogenitas

memberikan nilai signifikansi lebih

adalah sebagai berikut:

besar Dari taraf nilai significance (sig.)
Testof Homogeneityof
Varians
Nilai_siswa

=0,05. Yaitu untuk kelas eksperimen
0,200 > 0,05,sedangkan untuk kelas

Levene
Statistic

kontro l0,200.
b. Uji

Homogenitas

Data

N-Gain

df1

007

df2

1

122

Sig.

.070

Kemampuan Komunikasi Matematik
Pengujian

kecocokan

Berdasarkan

(homogenitas)

Tabel

diatas

varians terhadap kelompok kontrol dan

memberikan nilai significance (sig.) =

kelompok

0,070 lebih besar dari α = 0,05, maka H0

eksperimen

dengan

tarafsignifikansi = 0,05. Ujihomogenitas

diterima. Artinya

dilakukan

kemampuan

Homogenity

dengan
of

menggunakan
Variances

uji

bahwa skor gain

komunikasi

yang diajar

menggunakan CTL dan PB homogen.

(Levene
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Ha:µe>µk;
Analisis Hipotesis Penelitian (Analisis
Statistik Anava Dua Jalur)

Kriteria pengujian adalah
Jika nilai sig.>0,05,H0

Hasil

pengujian

bahwa kelompok
kemampuan

menunjukan

data

peningkatan kemampuan komunikasi siswa

N-gain

Komunikasi

diterima, artinya

yang

diajar dengan

menggunakan CTL

tidak lebih baik dari pada siswa yang diajar

matematik

berasal dari populasi yang berdistribusi

dengan menggunakan PB

normal dengan varians

Jika

masing-masing

nilai

sig.<0,05,H0

ditolak

artinya

peningkatan kemampuan komunikasi siswa

pasangan kelompok data homogen,maka

yang diajar dengan menggunakan CTL

selanjutnya dilakukan analisis statistik

lebih baik

ANAVA dua jalur. Hasil rangkuman

dari pada siswa yang diajar

dengan menggunakan PB

tersajikan pada tabel berikut
Berdasarkan tabel diatas terlihat

Tabel Uji ANAVA Dua Jalur Gain
Kemampuan

Komunikasi

nilai Fhitung dan nilai signifikan untuk faktor

Matematika

pembelajaran(A1 B1 dan A2 B1) yaitu nilai

Testsof Between-Subjects Effects

signifikan adalah 0,00 dan Fhitung 346,351.
Karena

nilai

signifikan

<0,05

yaitu

0,00<0,05 maka H0 ditolak. Hipotesis nol
yang menyatakan peningkatan kemampuan
komunikasi

siswa yang diajar dengan

menggunakan CTL tidak
pada

siswa

yang

lebih baik dari
diajar

dengan

menggunakan PB ditolak. Ha diterima, ini
artinya

peningkatan

komunikasi

siswa yang diajar dengan

menggunakan CTL
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HUBUNGAN PERSEPSI NILAI PROFESIONAL PASIEN RAWAT
INAP DENGAN LOYALITAS BERKUNJUNG KEMBALI
Ns. Rosetty Sipayung1)
Ns. Masri Saragih2)
Universitas Sari Mutiara Indonesia
rosettysipayung@ymail.com
Abstrak
Nilai profesional sangat penting dalam memenuhi peningkatan jumlah pasien yang berkunjung ke
rumah sakit, karena merupakan salah satu indikator loyalitas pasien untuk kembali di sebuah
rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji korelasi antara profesional pasien rawat
inap dengan motivasi berkunjung kembali. Sampel penelitian adalah 98 orang pasien rawat inap
yang diambil dengan cara konsekutif sampling. Instrumen yang digunakan kuisioner data
demografi, intalasi dan loyalitas pasien berkunjung kembali. Uji hipotesis dengan menggunakan
Chi-square. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa persepsi nilai profesional rumah sakit
berada pada kategori baik (85,7%), dan untuk loyalitas pasien berkunjung kembali mayoritas loyal
(80,6%). hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara nilai profesional pasien rawat inap
dengan loyalitas pasien berkunjung kembali dengan nilai p-value 0,000. Semakin baik nilai
profesional pasien rawat inap maka akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas pasien untuk
berkunjung kembali. Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk mengevaluasi pelayanan yang
diberikan kepada pasien dan membuat kebijakan dalam pemberian pelayanan sehingga pasien
merasa puas dan loyal untuk berkunjung kembali.
Kata kunci : nilai profesional, loyalitas

1. Pendahuluan

pelayanan

1.1. Latar Belakang

masyarakat (Aditama, 2003).

Rumah Sakit merupakan salah satu

Meningkatkan

komponen sistem pelayanan kesehatan

memberikan pelayanan yang berkualitas

yang mempunyai peranan penting dalam

pada

meningkatkan

kesehatan

melakukan berbagai upaya namun masih

masyarakat. Beberapa tahun terakhir ini

perlu mendapat perhatian karena salah

rumah sakit di Indonesia mengalami

satu

perkembangan sejalan dengan kemajuan

memperhatikan

teknologi, ilmu pengetahuan dan sistem

adalah dengan memperhatikan tingkat

informasi. Peningkatan ini berdampak

pemanfaatan

pada persaingan antar rumah

sakit,

(Depkes RI, 2004). Pemanfaatan fasilitas

sehingga rumah sakit saling berlomba

suatu rumah sakit akan meningkat jika

untuk

pelayanan yang diberikan kepada pasien

derajat

meningkatkan

kualitas

jasa
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yang

diberikan

kepada

kemampuan

masyarakat,

indikator

dalam

pemerintah

terpenting
pelayanan

fasilitas

telah

dalam
kesehatan

rumah

sakit

yang berkunjung sangat baik. Standart

sehingga menurunnya motivasi pasien

pelayanan yang baik akan menghasilkan

untuk berobat ke rumah sakit yang ada di

jumlah pasien yang akan berkunjung

Indonesia.

kembali

dilakukan

meningkat.

Pasien

akan

Hasil
oleh

penelitian

yang

peneliti

Badan

tim

melakukan evaluasi tentang pelayanan

Penelitian dan Pengembangan Propinsi

yang

diberikan.

memperhitungkan
diterima

Mereka

akan

Sumatera (2005), tentang beberapa faktor

pelayanan

yang

penyebab dan dampak meningkatnya

harapan

serta

motivasi masyarakat berobat ke luar

dengan

pengorbanan yang telah mereka buat

negeri

untuk layanan yang mereka punya, jika

faktor

penilaian

masyarakat

pasien

akan

rumah

sakit

mengemukakan
utama

di

yang

berobat

antaranya

menyebabkan

ke

luar

negeri

tersebut baik dan pasien ingin kembali

dipengaruhi oleh faktor psikologis yang

jika mengalami sakit maka rumah sakit

meliputi: a) Keyakinan akan kemampuan

tersebut akan dapat bersaing dengan

dokter untuk mengatasi penyakit/masalah

rumah sakit lain bahkan akan menjadi

yang diderita (36,50%), percaya akan

kompetitor bagi yang lain (Uzkurt, 2007).

akurasi diagnosis yang diberikan dokter

Loyalitas pasien akan menurun untuk

(30,50%), merasa lebih cepat sembuh

berobat di Indonesia jika nilai profesional

(42,50%),

yang diterima sangat tidak baik, karena

(32,50%). Faktor lingkungan meliputi:

nilai profesional yang diberikan oleh

biaya lebih murah (26,50%), fasilitas dan

pihak rumah sakit sangat mempengaruhi

teknologi

loyalitas pasien untuk berobat. Pasien

kesehatan lebih canggih dan modern

akan lebih termotivasi untuk berobat ke

(34.00%), pelayanan yang diberikan lebih

luar

yang

baik (31,00%), penanganan terhadap

sangat

baik.

pasien

Indonesia

yang

keramahtamahan/keterampilan

negeri

mereka

karena

terima

Banyaknya

pelayanan

disana

pasien

butuh

pelayanan

rumah

lebih

prima

sakit/pelayanan

cepat

(30,00%),
tenaga

memilih berobat ke luar negeri diakui

medis lebih baik (36,50%), rekomendasi

Soeparman

dokter dalam negeri (38,00%). Faktor

(2004),

Kepala

Pusat

Pengembangan Pembangunan Kesehatan

psikologis

Departemen

disebabkan

merupakan bagian dari motivasi pasien

masih buruknya sistem pelayanan dokter

dalam pengambilan keputusan untuk

dan rumah sakit di Indonesia. Kasus

berkunjung ke rumah sakit.

malpraktek,

Kesehatan,

kurang

komunikasinya

dokter kepada pasien, salah diagnosis
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dan

faktor

lingkungan

analisis bivariat dengan menggunakan

1.2. Tujuan
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

Uji Chi-Square (α=0,05).

menganalisa hubungan persepsi nilai

3. Hasil dan Pembahasan

profesional dengan loyalitas berkunjung

Berdasarkan hasil penelitian diketahui

kembali.

bahwa

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

responden, sebagian besar berada pada

Pendekatan pemecahan masalah yang di

kelompok umur <35 tahun sebanyak 57

gunakan dalam pelayanan yang diberikan

orang (58,2%), jenis kelamin responden

kepada

dapat

sebagian besar perempuan sebanyak 62

nilai

orang (63,3%), pendidikan responden

sehingga

sebagian besar SMA sebanyak 57 orang

pasien

sehingga

dia

mempersepsikan

khususnya

profesional

diterima

yang

umur

yang

pekerjaan

menjadi

membuat dirinya untuk loyal terhadap

(58,2%)

rumah sakit

sebagian besar tidak bekerja sebanyak 52

tersebut adalah Model

dan

pasien

responden

Konsep Teori Imogene M. King

orang (53,1%).

2. Metode

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Desain

penelitian

merupakan

persentase

pendekatan

profesional pasien rawat inap berada pada

Variabel

kategori baik, yaitu sebanyak 84 orang

independen pada penelitian ini adalah

(85,7%), dan selanjutnya berada pada

persepsi nilai profesional pasien rawat

kategori kurang sebanyak 14 orang

inap, sedangkan variabel dependennya

(14,3%). Tabel distribusi dan persentase

adalah loyalitas berkunjung kembali.

profesional dapat dilihat pada Tabel 1

Penelitian dilakukan di ruang rawat inap.

dibawah.

korelasional

ini

dengan

crosssectional

study.

pasien rawat inap. Teknik pengambilan
sampel menggunakan metode konsekutif
Jumlah

sampel

persepsi

nilai

Tabel 2. Distribusi Frekuensi dan
Persentase Profesional

Yang menjadi sampel penelitian adalah

sampling.

terbesar

Profesional

dihitung

Frekuensi
(f)

Persentase
(%)

dengan menggunakan rumus lameshow

Baik

84

85.7

sehingga didapat jumlah sampel 98

Kurang

14

14.3

Total

98

100

orang.
Metode analisa data dilakukan dengan
analisis kuantitatif, yang terdiri dari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

analisis univariat (disajikan dalam bentuk
distribusi

frekuensi

dan

persentase terbesar loyalitas pasien rawat

persentase),
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inap berkunjung kembali berada pada

antara persepsi nilai profesional dengan

kategori loyal, yaitu sebanyak 79 orang

loyalitas berkunjung kembali dengan

(80,6%), dan selanjutnya berada pada

nilai p-value 0,000. Hasil penelitian ini

kategori tidak loyal sebanyak 19 orang

dibuktikan dengan persepsi pasien yang

(19,4%). Tabel distribusi dan persentase

mengatakan

loyalitas dapat dilihat pada

kesehatan tanggap dan tepat dalam

Tabel 2

dibawah.

bahwa

seluruh

petugas

memberikan pelayanan, setiap tindakan

Tabel 2. Distribusi Frekuensi dan
Persentase loyalitas

yang

Loyal

79

80.6

Tidak loyal

19

19.4

terlebih

dahulu

di

jelaskan, dan juga tenaga kesehatan
bersedia mendengarkan keluhan yang

Frekuensi Persentase
(f)
(%)

Loyalitas

diberikan

dirasakan oleh pasien sehingga mereka
loyal untuk berkunjung kembali.
Apabila rumah sakit memiliki tenaga
kesehatan yang tidak profesional maka

Total

98

100

pasien tidak akan berkunjung kembali.
Pasien umumnya memilih rumah sakit

Hasil analisis statistik Uji Chi Square

yang

pada penelitian ini menunjukkan bahwa

nilai

loyalitas

profesional

berkunjung

aman

dengan
kembali

bersedia

mendengarkan

keluhan

pasien,

Hal

ini

dibuktikan

bahwa

berkunjung ke rumah sakit di luar negeri

Loyalitas Berkunjung Kembali
Loyalitas
Tidak
Loyal
loyal
n % n %
77,
6
1,0

nyaman,

banyaknya masyarakat indonesia yang

Tabel 3. Hubungan Profesional dengan

7
6
Kurang 1

dan

pasien.

tabel 3 dibawah.

Baik

kesehatan

memberikan informasi yang dibutuhkan

(p=0,001<0,05) yang dapat dilihat pada

Profes
ional

tenaga

profesional yang selalu memberikan rasa

terdapat hubungan yang signifikan antara
persepsi

memiliki

8

8,2

1
3

13,
3

karena

Total

kepercayaan

akan

akurasi

diagnosis yang diberikan dokter serta

p

kemampuan dokter dalam mengatasi
n
84

14

%
85,7

penyakit yang diderita. Faktor penyebab
0,00

masyarakat banyak yang berobat ke luar

0

negeri karena sistem pelayanan tenaga

14,3

kesehatan dan rumah sakit di indonesia,
kasus malpraktek yang kerap terjadi,

Hasil analisa uji statistik Chi-Square

salah diagnosis sehingga loyalitas pasien

didapatkan ada hubungan yang signifikan

untuk berobat kembali ke rumah sakit
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yang

ada

di

indonesia

menurun.

sehingga

mampu

meningkatkan

Profesionalisme tenaga kesehatan sangat

kunjungan pasien.

berpengaruh terhadap loyalitas pasien
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VARIABEL MODERATING
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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah,
Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi secara parsial dan simultan
berpengaruh terhadap Belanja Modal dan menguji pengaruh SiLPA sebagai variabel moderating
terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer
Pemerintah Provinsi dengan Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak
154 Kabupaten/Kota di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Metode penentu sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling sehingga sampel dalam
penelitian ini sebanyak 57 Kabupaten/Kota dengan periode amatan dari tahun 2011-2013
sehingga diperoleh 171 sampel. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data realisasi PAD, realisasi
Transfer Pemerintah Pusat, realisasi Transfer Pemerintah Provinsi, realisasi Belanja Modal dan
realisasi SiLPA tahun sebelumnya yang bersumber dari dokumentasi laporan realisasi APBD di
Dirjen Perimbangan dan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, Transfer
Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Provinsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal. Secara parsial PAD, dan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh signifikan
tehadap Belanja Modal tetapi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tidak berpengaruh
terhadap Belanja Modal. SiLPA bukan variabel pemoderasi memperkuat atau memperlemah
hubungan PAD, Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Tranfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah
Provinsi, SiLPA dan Belanja Modal

1. Pendahuluan

melalui belanja-belanja yang mampu

1.1. Latar Belakang

secara langsung mendorong pergerakan

Pada dasarnya pemerintah mempunyai

roda

peran

nasional maupun lokal, misalnya melalui

yang

sangat

penting dalam

perekonomian,

baik

ditingkat

menggerakkan roda perekonomian. Peran

pembangunan

tersebut dilakukan baik oleh pemerintah

pembangunan sarana layanan publik.

pusat selaku pengawal perekonomian

Belanja modal yang dilakukan oleh

nasional, maupun pemerintah daerah

pemerintah

dalam perekonomian lokal. Peran yang

pembangunan

terutama

pendidikan, kesehatan, dan transportasi

dilakukan

oleh

pemerintah
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infrastruktur

daerah
dan

di

atau

antaranya

perbaikan

sektor

sehingga masyarakat juga menikmati

Saragih

manfaat daerah pembangunan daerah.

pemanfaatan

Penyaluran yang tepat dari belanja modal

dialokasikan untuk hal-hal produktif,

pada pendidikan dan kesehatan dapat

misal

mendorong

pembangunan.

(Oluwatobi

petumbuhan
dan

ekonomi

Ogunrinola,

2011).

(2003)

menyatakan
belanja

untuk

bahwa

hendaknya

melakukan
Hal

ini

aktivitas

dikarenakan,

selama ini belanja daerah lebih banyak

Menurut Hadiwibowo (2010) pemerintah

digunakan

dapat

pengeluaran

relatif kurang produktif.

merangsang

Pemerintah daerah mengalokasikan dana

investasi sehingga dapat mempercepat

dalam bentuk anggaran belanja modal

pertumbuhan ekonomi.

dalam APBD untuk menambah aset

Pergeseran komposisi belanja merupakan

tetap.

upaya logis yang dilakukan pemerintah

didasarkan pada kebutuhan daerah akan

daerah

sarana

menggunakan

pembangunan

untuk

setempat

meningkatkan

dalam

tingkat

rangka

kepercayaan

untuk

Alokasi

dan

maupun

peningkatan

Perwujudan

bentuk

aset

tetap,

modal
yakni

belanja

prasarana,

modal

baik

ini

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah

publik. Pergeseran ini ditujukan untuk
investasi

belanja rutin yang

dalam

peralatan,

untuk

daerah

fasilitas

pelayanan

tentunya

publik.

publik

berkorelasi

di
erat

bangunan, infrastruktur, dan harta tetap

dengan kebijakan belanja daerah. Belanja

lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi

daerah merupakan seluruh pengeluaran

modal diharapkan mampu meningkatkan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah

kualitas layanan publik, karena aset tetap

untuk mendanai seluruh program atau

yang dimiliki sebagai akibat adanya

kegiatan

yang

berdampak

langsung

belanja modal yang merupakan prasyarat

maupun

tidak

langsung

terhadap

utama dalam memberikan pelayanan

pelayanan publik di daerah. Dalam hal

publik oleh pemerintah daerah.

ini

Pemerintah daerah mengalokasikan dana

terjadi

dalam bentuk anggaran belanja modal

belanja daerah, penyebabnya bisa sangat

dalam APBD untuk menambah aset

beragam, akan tetapi surplus atau defisit

tetap.

daerah yang timbul tersebut tentunya

Alokasi

belanja

modal

ini

penganggaran
selisih

didasarkan pada kebutuhan daerah akan

perlu

sarana

kebijakan

dan

prasarana,

baik

untuk

disikapi

bisa

antara pendapatan dan

oleh daerah dengan

pembiayaan
atau

daerah.
Sisa

Bila

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah

terjadi

maupun untuk fasilitas publik. Menurut

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka
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surplus

tentunya

Lebih

daerah

bisa

mengoptimalisasi

dana

kota Pulau Sumatera tahun amatan 2011

tersebut untuk mendanai belanja kegiatan

– 2013.

yang telah direncanakan, akan tetapi bila

Penelitian

terjadi defisit maka daerah perlu mencari

Sumatera dengan mengambil populasi

alternatif pembiayaan lain yang bisa

sebanyak 154 Kabupaten dan Kota.

berupa pinjaman daerah atau melakukan

Penelitian

penghematan

dengan

memusatkan pembahasan pengaruh PAD,

melakukan penyisiran kegiatan yang

Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer

tidak perlu dilaksanakan atau ditunda

Pemerintah Provinsi terhadap Belanja

pelaksanaannya.

Modal dengan SiLPA sebagai variabel

Tujuan yang hendak dicapai dalam

moderating di Pemerintahan Kabupaten

penelitian ini adalah untuk mengetahui

dan Kota Pulau Sumatera.

dan

anggaran

menganalisis

ini

ini

dilakukan

di

dilaksanakan

Transfer

Dalam

dan

Transfer

teknik pengambilan sampling dengan

Pemerintah Provinsi secara parsial dan

cara purposive sampling. Menurut Erlina

simultan berpengaruh terhadap Belanja

(2011),

Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota

metode pengambilan sampel bardasarkan

di Pulau Sumatera dan untuk mengetahui

kriteria tertentu, kriteria yang digunakan

dan menganalisis SiLPA pemoderasi

dapat

hubungan PAD, Transfer Pemerintah

(judgement) atau kuota tertentu.

Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi

Pertimbangan yang dilakukan peneliti

dengan Belanja Modal pada Pemerintah

dalam

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

kriteria sebagai berikut :

2. Metode

1. Daerah

Pusat

ini

dengan

PAD,

Pemerintah

penelitian

Pulau

purposive

menggunakan

sampling

berdasarkan

pengambilan

adalah

pertimbangan

sampel

Kabupaten/Kota

di

dengan

Pulau

Jenis penelitian ini dapat dikatakan

Sumatera yang memberi

sebagai

realisasi APBD secara konsisten dari

kausal

penelitian
yaitu

kausal.

Penelitian

laporan

tahun 2011 – 2013

mengidentifikasikan

hubungan sebab akibat antara berbagai

2. Daerah

Kabupaten/Kota

di

Pulau

variabel (Erlina, 2011). Dalam hal ini,

Sumatera yang memiliki data laporan

untuk melihat pengaruh antara

PAD, Transfer Pemerintah

PAD,

Pusat,

Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer

Transfer Pemerintah Provinsi, SiLPA

Pemerintah Provinsi

terhadap Belanja

tahun sebelumnya dan Belanja Modal

Modal dengan SiLPA sebagai variabel

dari tahun 2011 – 2013Berdasarkan

moderating di Pemerintah Kabupaten dan

kriteria yang telah ditentukan, maka
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terdapat 57 kabupaten dan kota yang

dengan peraturan perundang-undangan

terdapat di Pulau Sumatera tahun 2011

yang berlaku. Sumber pendapatan daerah

– 2013 yang memenuhi persyaratan

terdiri dari PAD, bagi hasil pajak dan

sebagai sampel dalam penelitian ini.

bukan pajak. Pengukuran yang digunakan

Operasional Variabel Penelitian

dalam penelitian ini adalah realisasi

Penelitian ini menggunakan tiga variabel

PAD

independen yaitu pendapatan asli

Pengukuran dengan menggunakan skala

daerah, transfer pemerintah pusat, dan

rasio

transfer pemerintah provinsi, satu

2. Transfer Pemerintah Pusat (X2)

variabel dependen yaitu belanja modal

Menurut Permendagri No. 32 Tahun

dan satu variabel moderating yaitu

2008,

SiLPA.

desentralisasi, kepada daerah diberikan

Variabel Dependen

dana perimbangan melalui APBN yang

1. Belanja Modal (Y)

bersifat transfer dengan prinsip money

Menurut Peraturan Pemerintah Republik

follows

Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang

pemberian dana perimbangan tersebut

Standar

Pemerintahan,

adalah untuk mengurangi kesenjangan

pengeluaran

fiskal antara pemerintah dengan daerah

anggaran untuk perolehan aset tetap dan

dan antar daerah, serta meningkatkan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih

kapasitas daerah dalam menggali potensi

dari

ekonomi

Akuntansi

Belanja

modal

satu

Pengukuran

adalah

periode
yang

akuntansi.

digunakan

dalam

tahun 2011

2011

dalam

–

rangka

function.

pelaksanaan

Salah

daerah

2013. Skala

satu tujuan

Pengukuran

yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian ini adalah realisasi Belanja
Modal

tahun

realisasi Transfer Pemerintah

– 2013. Skala

tahun

2011

–

2013.

Pusat
Skala

pengukuran dengan menggunakan skala

pengukuran dengan menggunakan skala

rasio.

rasio.

Variabel Independen

3. Transfer Pemerintah Provinsi (X3)

1.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan asli daerah menurut UU No.

71

33 Tahun 2004, pasal 1, pendapatan asli

APBD pada Transfer pemerintah provinsi

daerah adalah penerimaan yang diperoleh

terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak

daerah dari sumber-sumber di dalam

dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

daerahnya

sendiri

Pengukuran

berdasarkan

peraturan

yang

dipungut

daerah

sesuai
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Tahun

2010,

yang

laporan

realisasi

digunakan dalam

penelitian ini adalah realisasi Transfer

berpengaruh

Pemerintah Provinsi tahun 2011

modal Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0,

–

2013.

Skala

pengukuran

yang

terhadap

belanja

artinya PAD Transfer Pemerintah

digunakan adalah skala rasio.

Pusat dan Transfer Pemerintah

Variabel Moderating

Provinsi

secara

1.

berpengaruh

terhadap

SiLPA (Z)

belanja

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71

modal

Tahun 2010, Sisa Lebih/Kurang

keputusan Jika probabilitas <

Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

0.05, maka Ha diterima dan H0

adalah

ditolak Jika probabilitas > 0.05,

selisih

lebih/kurang

antara

realisasi pendapatan-LRA dan belanja,
serta

penerimaan

dan

Kriteria

simultan

pengambilan

maka Ha ditolak dan H0 diterima

pengeluaran

2. menguji

variabel

independen

pembiayaan dalam APBN/APBD selama

berpengaruh

satu periode pelaporan. Pengukuran yang

dependen secara parsial H0 : b1 =

digunakan dalam penelitian ini adalah

b2 = b3 = 0, artinya PAD dan

realisasi

Sebelumnya,

Transfer Pemerintah Pusat dan

Skala

Transfer

tahun

SiLPA Tahun
2011

–

2013.

yang

terhadap

Pemerintah

variabel

Provinsi

digunakan adalah skala rasio.

secara parsial tidak berpengaruh

Rancangan Pengujian Hipotesis

terhadap Belanja Modal . Ha : b1

Teknik analisis data yang digunakan

≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya PAD

adalah regresi linier berganda. Untuk

Transfer Pemerintah Pusat dan

pengujian

Transfer

pengaruh

pendapatan

asli

Pemerintah

daerah, transfer pemerintah pusat, dan

secara

transfer pemerintah provinsi terhadap

terhadap Belanja Modal. Kriteria

belanja modal dengan SiLPA sebagai

pengambilan keputusan

variabel

Jika probabilitas < 0.05, maka H0

moderating.

Hipotesis

yang

digunakan adalah sebagai berikut :
1. Untuk

menguji

dependen

berpengaruh

diterima dan Ha ditolak

variabel

Jika probabilitas > 0.05, maka H0

independen berpengaruh terhadap
variabel

parsial

Provinsi

ditolak dan Ha diterima

secara

3. Menguji variabel moderating

simultan H0 : b1 = b2 = b3 = 0,

dapat memoderasi variabel

artinya PAD, Transfer Pemerintah

independen terhadap variabel

Pusat dan Transfer Pemerintah

dependen

Provinsi

secara simultan tidak
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Ha : β ≠ 0, maka SiLPA dapat

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota

memoderasi

lainnya.

hubungan

antara

PAD, Transfer Pemerintah Pusat

Nilai transfer pemerintah pusat (X2) yang

dan Transfer Pemerintah Provinsi

diterima pada Kabupaten/Kota Pulau

terhadap

Sumatera yang terendah adalah sebesar

Belanja

Pemerintahan

Modal

di

Kabupaten/Kota

240.660,

nilai

tertinggi

Pulau Sumatera.

pemerintah

Kriteria uji residual adalah P

1.859.204,

Value (Sig) < 0,05

dan nilai

sebesar 650.750,7193 dengan standar

Koefisien parameternya negatif ,

deviasi transfer pemerintah pusat sebesar

maka dapat memoderasi. Tetapi,

299.434. Kota Subulussalam merupakan

apabila P Value (Sig) <

daerah

dan

nilai

parameternya

0,05

koefisien
positif,

pusat

transfer

sedangkan

yang

sebesar
nilai

memperoleh

rata-rata

transfer

pemerintah pusat yang terendah dan

maka

Kabupaten

tidak dapat memoderasi.

Kampar

daerah

yang

memperoleh transfer pemerintah pusat

3. Hasil dan Pembahasan

yang

terbesar

dibandingkan

Statistik Deskriptif

Kabupaten/Kota Lainnya.

dengan

Nilai Tranfer Pemerintah Provinsi (X3)

Tabel Statistik Deskriptif

yang

diterima

pada Kabupaten/Kota

yang terendah adalah sebesar 1.625,
sedangkan

nilai

tertinggi

transfer

Bahwa Jumlah n sampel sebanyak 171.

pemerintah provinsi sebesar 183.901,

Nilai PAD (X1) yang diterima pada

sedangkan

kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang

37.345,7135 dengan nilai standar deviasi

terendah adalah sebesar 3.867, nilai

transfer

tertinggi

35633,08394.

PAD

sedangkan

nilai

menerima
dengan

PAD

370.922,

rata-rata
sebesar

standar

58.805,67825.
Tengah

sebesar

merupakan

provinsi

Kabupaten
daerah

yang

sebesar

sebesar
Nias
Transfer

pemerintah provinsi yang terendah dan

52581,2456
sebesar

Kabupaten Lampung Tengah merupakan

Bengkulu

daerah yang tertinggi transfer pemerintah

deviasi

Kabupaten

rata-rata

pemerintah

merupakan

daerah

nilai

daerah

provinsinya.

yang

memperoleh PAD yang terendah dan

Nilai

kota

Kabupaten/Kota terendah sebesar 267,

Pekanbaru

memperoleh

PAD

daerah
yang

yang
tertinggi
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SiLPA

(Z)

yang

diterima

Sedangkan nilai SiLPA tertinggi sebesar
30.461.400, sedangkan nilai rata-rata

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat

sebesar

nilai

hasil uji F menunjukkan semua variabel

standarisasi deviasi sebesar 2.483.246.

PAD, transfer pemerintah pusat dan

Kabupaten Mandailing Natal merupakan

transfer

daerah nilai

SiLPA yang terendah,

simultan berpengaruh signifikan terhadap

Kabupaten Mandailing Natal daerah yang

belanja modal di Kabupaten/Kota di

nilai SiLPA tertinggi.

Pulau Sumatera, dengan nilai signifikansi

Nilai belanja modal (Y) yang diterima

0,000, dimana pengujian menggunakan

Kabupaten/Kota yang terendah sebesar

tingkat signifikasi 0,05. Hal ini berarti H0

45.509, sedangkan nilai belanja modal

ditolak dan Ha diterima.

321.110,9474

dengan

pemerintah

tertinggi sebesar 561.773, sedangkan
Tabel

nilai rata-rata belanja modal sebesar

4

provinsi

Uji t (Parsial)
Uji
Parsial

secara

(Uji

t)

178.221,6842 dengan nilai standarisasi
deviasinya sebesar 99101,73850. Kota
Payah

Kumbuh

merupakan

Kabupaten/Kota yang terendah dan untuk

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan

daerah kabupaten/kota yang tertinggi

nilai signifikan variabel PAD dengan

terletak pada Kota Banyuasin.

nilai sig 0,112 > 0,05 sehingga secara

Hasil Uji Hipotesis Pertama
Pengujian

hipotesis

parsial PAD tidak berpengaruh signifikan
pertama

terhadap

menggunakan analisa regresi berganda,
yang

dilakukan

pengaruh

PAD,

untuk

modal.

Transfer

Pemerintah Pusat sig 0,000 < 0,05

menganalisis

transfer

belanja

sehingga secara parsial variabel Transfer

pemerintah

Pemerintah Pusat berpengaruh positif dan

pusat, dan transfer pemerintah provinsi

signifikan terhadap belanja modal. Pada

terhadap belanja modal. Untuk melihat

variabel Transfer Pemerintah Provinsi

pengaruh secara simultan yaitu dengan

dengan nilai signifikan 0,916 > 0,05,

uji statistik F, sedangkan untuk melihat

maka

pengaruh secara parsial yaitu dengan

Provinsi

menggunakan uji statistik t.

variabel
tidak

Transfer

Pemerintah

berpengaruh

terhadap

belanja modal.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada

Tabel 3 Uji F

tabel di atas, dapat disusun model
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persamaan regresi berganda

sebagai

Berdasarkan

tabel

uji

residual

berikut :

(moderating) dapat disusun persamaan

Y = 25062,673 + 0.192 (X1) + 0.219

hasil uji residual, sebagai berikut :

(X2) + 0.020 (X3) + e

Z = 304.177,114 – 4,203 X1 – 0,178 X2

Model persamaan regresi berganda di

+ 9,467 X3+ e

atas bermakna : Nilai konstanta sebesar

[e] = 50.426,213 + 0,000 Y

5062,673

variabel

Berdasarkan persamaan di atas dapat

(X1), transfer pemerintah pusat

diberi kesimpulan bahwa nilai signifikan

(X2), dan transfer pemerintah provinsi

0,880 > 0,05, maka variabel SiLPA tidak

(X3) bernilai nol, maka belanja modal

terbukti sebagai variabel moderating

(Y) tetap sebesar

yang tidak dapat memoderasi hubungan

PAD

PAD

artinya

berpengaruh

apabila

25062,673. Variabel
terhadap

variabel PAD, transfer pemerintah pusat,

Belanja Modal dengan nilai koefisien

dan transfer pemerintah provinsi terhadap

sebesar 0,192, artinya setiap pertambahan

belanja modal.

1%

Pengaruh

PAD

maka

positif

akan

menaikkan

Belanja Modal sebesar 19,2%.
Variabel

transfer

pemerintah

PAD

terhadap

Belanja

Modal
pusat

Berdasarkan

hasil

uji

bahwa

statistik

berpengaruh positif terhadap belanja

diketahui

modal dengan nilai koefisien sebesar

berpengaruh terhadap

belanja modal.

0,219, artinya setiap pertambahan 1%

Hasil

sejalan dengan

transfer pemerintah pusat maka akan

penelitian Pradita (2012) dan Wandira

menaikkan belanja modal sebesar 21%.

(2013) yang menyatakan bahwa PAD

Variabel transfer pemerintah provinsi

tidak

berpengaruh positif terhadap belanja

modal.

modal dengan nilai koefisien sebesar

mengindikasikan bahwa besarnya PAD

0,020, artinya setiap pertambahan 1%

tidak menjadi salah satu faktor penentu

transfer pemerintah provinsi maka akan

dalam menentukan belanja modal. Dapat

menaikkan belanja modal sebesar 2%

juga diartikan bahwa semakin tinggi

Hasil Uji Hipotesis Kedua

PAD maka pengeluaran pemerintah atas

penelitian ini

PAD

t

berpengaruh terhadap
Penelitian

tidak

belanja

ini

dapat

belanja modal belum tentu juga akan
semakin tinggi.
Berdasarkan laporan realisasi APBD
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Pulau

Sumatera

bahwa

jumlah

menunjukkan
realisasi

PAD

hasil
tiap

tahunnya mengalami kenaikan. Begitu

APBD.

juga dengan belanja modal menunjukkan

ketergantungan fiskal pemerintah daerah

kenaikan

Tingkat

kepada pemerintah pusat. Oleh karena

kemampuan daerah yang tinggi dalam

itu, perubahan transfer pemerintah pusat

menghasilkan PAD, maka semakin besar

akan

pula

untuk

pengalokasian anggaran belanja dalam

sesuai

APBD.

tiap

tahunnya.

diskreasi

menggunakan

daerah

PAD

tersebut

Ini

menunjukkan

sangat

tingginya

berpengaruh

terhadap

Secara teoritis pemerintah

dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas

daerah akan mampu menetapkan belanja

pembangunan

modal

2010).

Ini

daerah

(Mahmudi,

mengindikasikan

bahwa

yang

begitupun

semakin

sebaliknya

besar

pula,

semakin

kecil

PAD yang besar suatu daerah akan

belanja modal yang akan ditetapkan jika

membuat

anggaran

daerah

prioritas

tersebut

Besarnya

PAD

pembangunan

semakin
suatu

di

meningkat.

daerah

pemerintah

pusat

semakin kecil. Transfer pemerintah pusat

maka

berpengaruh positif terhadap belanja

belanja daerah dapat dibiayai sendiri
oleh PAD tanpa harus

transfer

modal

menunggu

Hasil

penelitian

ini

sejalan

bantuan dari transfer pemerintah pusat.

dengan penelitian Wandira (2013) dan

Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat

Aprizay, dkk (2014) yang menyatakan

terhadap Belanja Modal

bahwa

Berdasarkan

hasil

statistik

Pemerintah

Pusat

t

berpengaruh terhadap belanja modal.

diketahui bahwa transfer pemerintah

Hasil ini juga sesuai dengan yang

pusat

ditunjukkan

berpengaruh

uji

Transfer

positif

terhadap

realisasi APBD Pulau

belanja modal. Transfer pemerintah pusat

Sumatera,

merupakan sumber pendapatan daerah

terbesar yang diperoleh tiap tahunnya

yang cukup potensial dan merupakan

ditunjukkan oleh transfer pemerintah

salah satu modal dasar pemerintah daerah

pusat. Di dalam realisasi APBD, transfer

dalam mendapatkan dana pembangunan

pemerintah

dan memenuhi belanja daerah yang

mengalami kenaikan yang cukup tinggi

bukan berasal dari PAD. Pendapatan dari

dibandingkan dengan PAD dan transfer

pemerintah

pemerintah provinsi.

pusat

berupa

dana

perimbangan di pemerintah daerah di

dimana

pusat

Menurut

pendapatan

tiap

peneliti,

Indonesia merupakan sumber pendapatan

penelitian

menunjukkan

utama, yang berkisar antara 90-95% total

pemerintah

pusat

penerimaan pemerintah daerah dalam

meningkatkan
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ikut

yang

tahunnya

dari

hasil

transfer
berperan

pembangunan

infrastruktur dalam pelayanan masyarakat

serta

yang dialokasikan ke Belanja Modal.

pengangguran. Belanja modal merupakan

Hasil ini memberikan adanya hubungan

salah satu komponen yang dapat di

yang kuat bahwa perilaku belanja modal

andalkan

akan sangat dipengaruhi dari sumber

pertumbuhan ekonomi.

penerimaan

dari

transfer pemerintah

mengurangi

dalam

upaya

tingkat

menciptakan

Dalam hal ini ditarik kesimpulan

pusat. Pendapatan daerah yang berupa

bahwa

transfer

merupakan sumber pendapatan penting

pemerintah

daerah

untuk

pusat

menuntut

membangun

transfer

pemerintah

pusat

dan

bagi suatu daerah dalam memenuhi

melalui

belanjanya. Dana ini sekaligus dapat

daerah

yang

menunjukkan tingkat kemandirian suatu

profesional

serta

daerah. Semakin banyak dana transfer

yang

pemerintah pusat yang diterima oleh

satunya

suatu daerah maka berarti daerah tersebut

pengalokasian anggaran ke sektor belanja

masih tergantung terhadap pemerintah

modal.

pusat

mensejahterakan

rakyatnya

pengelolaan

kekayaan

proposional

dan

membangun

infrastruktur

berkelanjutan,

salah

Untuk memberikan dukungan

dalam

Melihat

memenuhi

adanya

belanjanya.

pengaruh

transfer

terhadap pelaksanaan otonomi daerah

pemerintah pusat terhadap belanja modal,

telah diterbitkan Undang-Undang No. 33

maka pemerintah daerah harus semakin

Tahun

perimbangan

meningkatkan upaya penggalian sumber

keuangan antara pemerintah pusat dan

pendanaan asli daerah agar lokasi belanja

daerah. Untuk memenuhi belanja pada

modal bisa lebih maksimal dengan

suatu

menggunakan pendapatan asli daerah.

2004

tentang

daerah

pemerintah

pusat

memberikan bantuan berupa transfer

Pengaruh

pemerintah pusat. Tujuan

Provinsi terhadap Belanja Modal

pemberian

dana

meningkatkan

pelayanan

ini

Transfer

Pemerintah

Berdasarkan hasil uji statistik t

untuk

diketahui bahwa transfer pemerintah

masyarakat

dengan membangun infrastruktur dalam

provinsi tidak berpengaruh signifikan

bentuk belanja modal. Dengan adanya

terhadap belanja modal. Pada penelitian

infrastruktur

akan

ini tidak dapat dibandingkan dengan

mengundang minat para investor yang

penelitian yang terdahulu karena peneliti

secara umum membantu menggiatkan

terdahulu tidak memakai variabel transfer

kegiatan ekonomi, dan selanjutnya tentu

pemerintah provinsi dalam memenuhi

saja membuka berbagai lapangan kerja

belanja modal

yang baik

maka
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Dari

hasil

penelitian

peneliti

pemerintah provinsi berupa pajak yang

berpendapat diindikasikan bahwa dalam

merupakan pendapatan yang berasal dari

hal

daerah tersebut, agar kebutuhan belanja

penyaluran

provinsi

transfer

ke

mengalami

ini,

pemerintah

pemerintah
keterlambatan

daerah

daerah

sehingga

dapat

meningkatkan

terpenuhi

guna

pertumbuhan

dalam hal memenuhi balanja modal

Menurut

pemerintah daerah menggunakan PAD

dari dalam negeri yang utama berasal

dan transfer pemerintah pusat. Akibat

dari daerah sendiri, sumber yang cukup

dari keterlambatan dalam penyaluran

potensial untuk membiayai

bagi

aktivitas

hasil

pajak

kabupaten/kota

provinsi

ke

utang

bagi

menjadi

sektor

Darise

daerah.

(2008) sumber dana

pembangunan
pajak.

adalah

Melalui

pengaturan

dana

Sumatera

pemerintah daerah mampu mengelola

transfer

pemerintah

hasil

dari

provinsi. Dalam realisasi APBD Pulau
pada

bagi

berbagai

diharapkan

provinsi pada tahun 2010-2011 tidak

keuangannya

mengalami kenaikan yang begitu besar,

untuk belanja

tapi pada tahun 2012 transfer pemerintah

secara

provinsi mengalami kenaikan yang cukup

kebutuhan pembangunan.

besar. Tapi kenaikan tersebut tidak

Menurut Soemitro (1990) menyatakan

mempengaruhi terhadap belanja modal,

bahwa penggunaan hasil pajak, melalui

ada

pengeluaran

kemungkinan

bahwa

transfer

dan

pajak,

mengalokasikannya

pembangunan

cepat

sesuai

pemerintah

daerah
dengan

yang

dapat

pemerintah provinsi oleh pemerintah

diatur bervariasi, dapat mempengaruhi

daerah kabupaten/kota Pulau Sumatera

bidang

digunakan

digunakan

untuk

daerah yang lain yaitu berupa belanja

meningkatkan

dan

operasional.

pasar modal. Hal ini juga diperjelas

Untuk membiayai kebutuhan belanja

dalam Undang-Undang No. 28 Tahun

modal, maka pemerintah daerah harus

2009 bahwa diharapkan dengan adanya

mencari sumber pendapatan lain, salah

undang- undang ini bahwa pajak dapat

satunya

memberikan tambahan bagi pendapatan

untuk

sumber

digunakan
daerah

adalah
seperti

memenuhi

belanja

pendapatan
pendapatan
pendapatan

yang

ekonomi.

Pajak

untuk

dapat

mendorong,
mengembangkan

asli

daerah

menghindari

dari

ketergantungan pada pusat. Jadi, untuk

penerimaan pajak atau retribusi daerah.

menunjang

pembangunan

Dalam

pemerintah

dituntut

hal

ini

pemerintah

juga

daerah

dituntut harus mampu mengelola transfer

mengoptimalisasikan
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daerah,

untuk

bisa

pendapatan

daerahnya sendiri yaitu dapat berupa

memahami benar karakteristik daerahnya

meningkatkan

maka alokasi anggaran pembangunan

pendapatan

daerahnya

dengan pajak.

lebih terarah, dan sebaliknya jika tidak

Pengaruh PAD,Transfer

Pemerintah

dipamahi dengan baik maka alokasi

Pusat

Pemerintah

anggaran publik dalam bentuk belanja

dan

Transfer

Provinsi terhadap Belanja Modal

modal

Berdasarkan Uji F, diketahui bahwa

petumbuhan ekonomi lokal.

PAD, transfer pemerintah dan transfer

Pengalokasian

pemerintah

anggaran keuangan daerah terutama pada

provinsi

berpengaruh

tidak

akan

belanja

mendorong

modal

signifikan terhadap belanja modal. Dari

pembangunan

hasil penelitian ini, peneliti berpendapat

penting karena daerah yang memiliki

bahwa

mobilitas penduduk tinggi dan didukung

dalam

pembangunan

meningkatkan

infrastruktur

yang

infrastruktur

dalam

sangat

dengan kondisi geografis yang produktif,

dialokasikan dalam bentuk belanja modal

akan

sangat dipengaruhi oleh PAD, transfer

infrastruktur yang lengkap. Sehingga

pemerintah pusat dan transfer pemerintah

pemerintah

provinsi.

mengoptimalkan pengalokasian belanja

Adanya berbagai sumber penerimaan

modal

dalam hal ini PAD, transfer pemerintah

infrastruktur yang dapat menciptakan

pusat dan transfer pemerintah provinsi

lapangan kerja dan akan berdampak pada

diharapkan

peningkatan pelayanan publik yang akan

mampu

mendorong

membutuhkan

daerah

terutama

pembangunan

dituntut

pada

pembangunan

pendapatan perkapita daerah melalui

berdampak

peningkatan berbagai jenis pengeluaran

Partisipasi masyarakat dalam penerimaan

atau belanja pemerintah yang dapat

pendapatan daerah juga akan berdampak

merangsang aktivitas sosial ekonomi

pada peningkatan transfer pemerintah

masyarakat. Menurut Khusaini (2006)

pusat dan transfer pemerintah provinsi

menegaskan bahwa dengan diserahkan

khususnya dalam penerimaan dari pajak

beberapa kewenangan ke pemerintah

sehingga

daerah diharapkan pelayanan masyarakat

produktivitas perekonomian suatu daerah.

semakin efisien dan pada gilirannya akan

Hasil

mendorong

ekonomi

dibandingkan karena, peneliti terdahulu

masyarakat

tidak ada memakai variabel transfer

menandakan

pemerintah provinsi. Peneliti terdahulu

pertumbuhan

daerah dan kesejahteraan
lokal.
bahwa

Pandangan
bila

ini

pemerintah

daerah
564

pada

untuk

peningkatan

dapat

penelitian

PAD.

meningkatkan

ini

tidak

dapat

lebih menekankan pada PAD dan transfer

cadangan daerah dan hasil penjualan

pemerintah pusat.

kekayaan daerah yang dipisahkan. SiLPA

SiLPA sebagai variabel moderating

mencakup sisa dana untuk mendanai

dapat memperkuat atau memperlemah

kegiatan lanjutan, hutang pihak ketiga

hubungan

PAD,

Transfer

yang belum terselesaikan, pelampauan

dan

Transfer

target pendapatan daerah dan penerimaan

Pemerintah Provinsi terhadap Belanja

dan pengeluaran lainnya yang belum

Modal.

terselesaikan

antara

Pemerintah

Pusat

Berdasarkan

hasil

uji

menunjukkan

bahwa

SiLPA

merupakan

sampai

akhir

tahun

anggaran.

residual

Dalam penelitian ini pendapatan dan

bukan

pembiayaan

variabel moderating dan

yang

digunakan

untuk

atau

memenuhi belanja modal yaitu berupa

memperlemah hubungan antara PAD,

PAD, transfer pemerintah pusat, transfer

transfer pemerintah pusat dan transfer

pemerintah

pemerintah provinsi terhadap belanja

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa

modal. Penelitian ini tidak dapat di

SiLPA tidak dapat memoderasi hubungan

bandingkan karena belum ada peneliti

PAD, transfer pemerintah pusat, dan

yang

transfer pemerintah provinsi terhadap

tidak

dapat

memperkuat

menggunakan

SiLPA

sebagai

provinsi

dan

SiLPA.

variabel moderasi.

belanja modal. Tetapi SiLPA dapat

Pemerintah daerah dalam melaksanakan

menjadi variabel independen.

pembangunan

daerahnya

dalam

Pemerintah daerah dalam melaksanakan

meningkatkan

infrastruktur

melalui

fungsi dan tugasnya untuk memenuhi

belanja modal, pemerintah membutuhkan

pelayanan masyarakat yang salah satunya

sumber pendapatan dan pembiayaan.

pembangunan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

dialokasikan melalaui

penerimaan daerah dalam pelaksanaan

pada tiap tahunnya. Maka pemerintah

desentralisasi terdiri atas pendapatan

daerah

daerah

Pendapatan

pembiayaan yaitu berupa SiLPA selain

daerah yang dimaksud bersumber dari

dari pendapatan daerah dan transfer dari

PAD, transfer pemerintah pusat (dana

pemerintah pusat.

perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan.

4. Kesimpulan

Sedangkan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis

dan

pembiayaan.

yang

dimaksud

dengan

pinjaman

daerah,

yang

belanja modal

menggunakan

sumber

dengan menggunakan regresi linier

pembiayaan yaitu bersumber dari SiLPA,
Penerimaan

dapat

infrastruktur

dana
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berganda, maka dapat ditarik kesimpulan

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun

sebagai berikut :

2011 – 2013.
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terhadap
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SiLPA
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Pemerintah
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PENGARUH KARAKTERISTIK SOSIAL PETERNAK TERHADAP
KEPUTUSAN PENGGUNAAN ALAT KONTROL SUHU BUDIDAYA
PETERNAKAN JANGKRIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Rahmad Syukur Siregar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: rasys_sidikkat@rocketmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik sosial peternak
terhadap keputusan penggunaan alat kontrol suhu (Seng dan Rumbia) dan bagaimana perbedaan
kebutuhan pakan penggunaan alat kontrol suhu Rumbia dan Seng pada budidaya ternak jangkrik
di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan april-juni 2016. Lokasi
penelitian berada di 3 kabupaten yaitu, Medan, Deli Serdang dan Binjai, hal ini didasarkan bahwa
ke 3 kabupaten ini adalah sentral budidaya jangkrik di Provinsi Sumatera Utara. Penenlitian ini
mengunakan analisis Binomial Logit Regresion dan uji Man Whitney. Hasil penelitian ini secara
simultan ada pengaruh karakteristik sosial peternak terhadap keputusan peternak terhadap
penggunaan alat kontrol suhu budidaya jangrik dan secara parsial karakteristik sosial peternak
yang berpengaruh signifikan untuk meningkatkan peluang petani mengunakan alat kontrol suhu
Rumbia adalah umur dan jenis bibit yang digunakan. Peluang Variabel umur dalam keputusan
peternak menggunakan alat kontrol Rumbia adalah 2% dan Peluang bibit yang mengunakan jenis
bibit Non produksi dalam keputusan peternak menggunakan alat kontrol Rumbia adalah 80%.
Kata Kunci : Alat Kontrol Suhu, Jangkrik (Liogryllus bimaculatus), Karakteristik Sosial Peternak,
Binomial Logit Regresion dan Man Whitney.

1. Pendahuluan

meningkatkan kesejahteraan diri dan

1.1. Latar Belakang.

lingkungan sekitarnya.

Berwirausaha

sangatlah

penting

Terbukanya peluang kerja sama

dalam tatanan ekonomi, sebab wirausaha

dengan mengembangkan usaha jangkrik.

selain

mengembangkan

Penyebaran jangkrik di Indonesia adalah

kemampuan dan potensi dalam diri juga

merata, namun untuk kota-kota besar

dapat

dalam

yang banyak penggemar burung dan ikan,

dengan

pada awalnya sangat tergantung untuk

cara

mengkonsumsi jangkrik yang berasal dari

dapat

membantu

pemerintah

mengentaskan

pengganguran

semaksimal.

Salah

satu

menggembangkan daya kreatifitas dan

alam,

inovasi adalah dengan membuka usaha

berkurangnya jangkrik yang ditangkap

berdasarkan hobi yang diminati. Dengan

dari alam maka mulailah dicoba untuk

ini

dapat

membudidayakan jangkrik alam dengan

hobinya

diternakkan secara intensif dan usaha ini

dengan senang hati tetapi juga dapat

banyak dilakukan dikota-kota dipulau

seseorang

melaksanakan

tidak
usaha

hanya
sesuai

lama

kelamaan

Jawa (Mosher, AT. 1997).
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dengan

Permintaan akan jangkrik pada

tubuh, guna mencegah penyempitan dan

saat ini sangat pesat terutama pada

penyumbatan

kalangan pencinta burung. Di samping

Berdasarkan

untuk pakan burung jangkrik juga pakan

Pengembangan (Litbang) dan Asosiasi

Ikan juga untuk komestik, dan juga

Peternak Jangkrik Indonesia (ASTRIK)

dikonsumsi manusia dalam bentuk peyek

Pusat,

dan rendang jangkrik terutama di daerah

keunggulan jangkrik mengandung asam

Jawa

Untuk

amino, asam lemak, kadar kolagen,

memenuhi kebutuhan jangkrik tersebut,

omega 3 dan omega 6 pada jangkrik

peternak

mengandalkan

kalung (Gryllus bimaculatus). Jangkrik

jangkrik alam, karena jangkrik alam

yang sudah kering dan berupa tepung

sangat

musim,

mengandung asam amino sistein sebesar

Oleh

44,76 mg/g, asam amino ini merupakan

karena itu, perlu upaya budidaya jangkrik

asam amino tertinggi dalam jangkrik

yang

menguntungkan.

(ASTRIK, 2004). Senyawa ini sangat

Berbagai kajian telah diupayakan untuk

dibutuhkan dalam proses pembentukan

menunjang usaha peternakan ini, meliputi

GSH (glisin, sistein dan hesin) yang

teknologi budidaya, manajemen usaha,

merupakan zat antioksidan alami dalam

pemasaran dan diversifikasi pemanfaatan

tubuh manusia.

dan

Kepulauan

tidak

dapat

tergantung

khususnya

musim

kontinu

dan

Riau.

pada
penghujan.

hasil panen.

yang

pembuluh

darah.

Penelitian

pernah

dan

dilakukan,

Peluang industri jangkrik pada saat

Permintaan pasar terhadap jangkrik

ini memiliki potensi yang sangat besar,

untuk saat ini tidak hanya sebagai

yaitu dengan menjadikan tepung jangkrik

makanan ikan dan burung, tetapi telah

sebagai bahan baku industri. Apabila

bergeser pada sektor industri. Hal ini

jangkrik menjadi bahan baku industri,

disebabkan jangkrik banyak mengandung

maka

senyawa organik seperti protein, lemak

terjamin dan produksi dalam jumlah

dan

senyawa

besar. Jangkrik pun sangat mungkin

anorganik, yaitu mineral.Asam amino

untuk dijadikan sebagai bahan baku

glutamat, glisin dan sistein merupakan zat

industri farmasi, kosmetika, jamu dan

atau substrat (precursor) untuk sistesis

makanan. Kegiatan budidaya jangkrik ini

glutation (GSH) dalam sel tubuh.Jika

menjanjikan pasar yang potensial untuk

ditinjau dari kandungan asam aminonya,

meraup rupiah. Melihat manfaat dari

maka protein jangkrik dimungkinkan

jangkrik tersebut, maka banyak orang

karbohidrat,

serta

untuk digunakan sebagai antioksidan bagi
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pasokan

berkelanjutan,

mutu

mencari informasi tentang cara beternak

Jangkrik di Provinsi Sumatera

sampai dengan pemasarannya.

Utara?

Sumatra Utara adalah salah satu
kota

yang

jangkrik.

membutuhkan

Pasokan

2. Bagaimana perbedaan kebutuhan

pasokan

jangkrik

pakan

pada

penggunaan

alat

untuk

kontrol suhu budidaya peternakan

Sumatra Utara umumnya dari sekitar kota

Jangkrik di Provinsi Sumatera

Medan seperti Batang Kuis, Tembung,

Utara?

Helvetia, Bandar klippa, Binjai, Galang,

1.3. Tujuan

Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Binjai

Tujuan penelitian ini adalah

dan kota-kota lainnya. Dengan kata lain
pasokan

jangkrik

Sumatra

1. Untuk

mengetahui

bagaimana

Utara

pengaruh karakteristik peternak

umumnya berasal dari kabupaten Medan,

terhadap penggunaan alat kontrol

Deli Serdang dan Binjai.

suhu pada budidaya peternakan

Menurut penelitian Sugiar (2016)
bahwa

alat

pengatur

suhu

Jangkrik di Provinsi Sumatera

rumbia

Utara.

berpengaruh nyata terhadap produksi

2. Untuk

mengetahui

bagaimana

jangkrik, kebutuhan suhu pada budidaya

perbedaan kebutuhan pakan pada

peternakan jangkrik yang ideal adalah

penggunaan alat kontrol suhu

kurang dari 300 C. Namun Fenomena

Rumbia dan Seng pada budidaya

yang

peternakan Jangkrik di Provinsi

terjadi

dilapangan

berbanding

terbalik hasil penelitian tersebut, dimana

Sumatera Utara?

peternakan jangkrik yang mengunakan

2. Metode

alat kontrol suhu berupa seng lebih
banyak

dibandingkan

Rumbia,

2.1 Metode Pemilihan Lokasi

yaitu

Lokasi penelitian ini dilakukan

58,18% dan 41, 82% Rumbia.

dengan menggunakan metode purposive

1.2. Rumusan Masalah

di 3 Kabupaten, yaitu Kab. Kota medan,

Berdasarkan latar belakang yang

Kab. Kota Binjai dan Serdang Bedagai.

telah diuraikan, maka yang menjadi

Adapun alasan pemilihan lokasi ini

masalah dalam penelitian ini :

adalah berdasarkan

1. Bagaimana pengaruh karakteristik
sosial
keputusan

peternak

(2016)

terhadap

penggunaan

yang

penelitian sugiar

menyatakan

bahwa

peternakan budidaya jangkrik terbanyak

alat

di

kontrol suhu budidaya peternakan

Sumatera

Utara

kabupaten tersebut.
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berada

pada

3

{[

]} = β0 + β1

+ β2

2.2. Metode Penentuan Sampel

......... β4

Penentuan sampel penelitian ini
mengunakan

metode

+

Keterangan :

Bernoulli
dalam

X1

= Umur

penelitian ini adalah seluruh peternak

X2

= Pendidikan

yang melakukan budidaya jangkrik yang

X3

= Pengalaman Beternak

berada di 3 kabupaten tersebut. Sampel

X4

= Jenis Bibit

(Sedarmayanti, 2002). Populasi

adalah

sebagaian

melakukan

budidaya

peternak
jangkrik

yang

= 1, Produksi

yang

= 2, Non Produksi
Y

berada di 3 kabupaten tersebut. Teknik

= Alat Kontrol Suhu

sampling yang digunakan adalah Non

= 1,Seng.

Probability Sampling yaitu dengan cara

= 2,Rumbia.

Snowball Sampling, hal ini didasarkan

2.4.1 Pengujian Parameter
a. Pengujian Serentak

karena tidak ada data dari instansi atau
lembaga resmi yang yang menyatakan

Dilakukan untuk mengetahui

jumlah peternak disetiap kabupaten yang

signifikansi parameter β secara

diteliti.

keseluruhan atau serentak.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Hipotesis pengajian ini adalah :
H0

Data yang dikumpulkan dalam

. Dengan penolakan : tolak H0

penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari

apabila nilai G > X_(α,1)^2

hasil wawancara lansung dan penyebaran

dimana p merupakan banyaknya

kuissioner kepada sampel penelitian.

variabel statistik dalam model

Sedangkan data sekunder diperoleh dari

atau p- value < α.
b. Uji Hosmer and Lemeshow

lembaga terkait serta literature yang

Uji ini bertujuan untuk

mendukung penelitian ini.

membandingkan distribusi

2.4. Metode Analisis Data
Untuk

identifikasi

masalah

observasi dengan distribusi teori

1

dianalisis dengan mengunakan metode

(uji model).

model binomial logit regresion yang

Kriteria pengujian :

mengunakan

lebih

Jika sign < 0,1 maka terima H1

Independen.

Persamaan

dari

2

variabel

tolak H0

identifikasi

masalah 1, sebagai berikut :
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+

Jika sign > maka terima H0 tolak

Marginal Effect dapat dihitung

H1 (Hosmer dan Lemeshow 2002).

dengan cara

(Damodar N

c. Uji Individu (Uji Wald)
Gujarati, 2007)

Hal ini dilakukan untuk
memeriksa siginifikansi parameter

Persamaan identifikasi masalah 2

secara individu. Hipotesis

dilakukan dengan metode analisis data

pengajian ini adalah :
H0 ;

Man Whitney, sebagai berikut :

H1 :

H0 diterima jika Signifikansi >

(5%)

H1 diterima jika Signifikansi <

Dengan uji statistik :

(5%)

(Supriana Tavi, 2010).
W (Wald)

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Analisis Pengaruh Variabel

Daerah penolakan : tolak H0
apabila

Karakteristik

atau p-

Sosial

Peternak

Terhadap Keputusan Penggunaan

value <α

Alat Kontrol Suhu Pada Budidaya

d. Odd Ratio dan perhitungan efek

Jangkrik.

marjinal

Variabel-variabel yang di uji pada

Odds ratio adalah kemungkinan

hal

hasil yang diperoleh anatara

peternak yang mempengaruhi keputusan

individu dengan x = 1

penggunaan alat kontrol suhu pada

[

didefenisikan

].

ini

adalah

budidaya

karakteristik

Jangkrik

adalah

sosial

Umur,

Demikian pula, kemumungkinan

Pendidikan, Pengalaman dan Bibit. Pada

hasil yang hadir antara individu

Tabel 1. menunjukkan bahwa bagaimana

dengan x = 0 didefenisikan

pengaruh

[

sebagai

]. Odds

sosial

faktor-faktor

peternak

terhadap

Karakteristik
keputusan

Ratio yang dilambangkan dengan

penggunaan alat kontrol suhu pada

OR, didefenisikan sebagai rasio

budidaya Jangkrik.

peluang untuk x = 1 dan peluang

Tabel 1. Pengaruh Variabel Karakteristik

untuk x = 0 yang dapat dituliskan

Sosial

dalam persamaan berikut

Keputusan Penggunaan Alat

:[

[

]

[

]

]

Peternak

Kontrol Suhu.
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Terhadap

Variabel

Exp(B)

diperoleh yaitu sebesar 0, 488 dengan α

0,035

0,934

sebesar 0,05. Sehingga dapat di tarik

0,688

0,407

1,084

kesimpulan bahwa terima H0 dan Tolak

0,091

1,032

0,31

0,911

1,374

0,538

6,534

0,011

3,951

2,629

1,96

1,799

0,18

13,853

B

S.E.

Wald

Sig.

-0,068

0,032

4,467

Pendidikan (X 2)

0,081

0,097

Pengalaman(X3)

-0,093

Bibit(X4) (1)
Constant

Umur (X1)

H1.
c. Uji Wald (Uji Parsial)
Hasil

estimasi

menunjukkan

bahwa umur dan bibit berpengaruh

13,853+ 0,934 X1 + 1,084X2 +

siginifikan
0,911 X3 + 3,951 X4

terhadap

keputusan

penggunaan alat kontrol suhu secara
parsial. Dimana hal ini di jelaskan oleh

Pengujian Parameter

hasil

a. Uji Omnibus (Uji Serempak)

signifikansi

masing-masing

Hasil uji Omnibus yang dilakukan

yang

variable

di

peroleh

yaitu

Jenis

kelamin 0,035 dan Pengetahuan 0,011

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,00

dengan α sebesar 0,05. Faktor pendidikan

dengan α = 0,05, maka dapat di tarik

dan

kesimpulan bahwa variabel independent

pengalaman

siginifikan

yaitu karakteristik sosial peternak : umur,

berpengaruh

terhadap

tidak

keputusan

penggunaan alat kontrol suhu secara

pendidikan, pengalaman dan bibit mampu

parsial, dimana hal ini dijelaskan oleh

memperidiksi variabel dependent (alat

nilai signifikansi yang diperoleh yaitu

kontrol suhu) secara simultan. Hal ini

0,407 dan 0,310 dengan α sebesar 0,05.

dijelaskan pada Tabel 2.

d. Odds Ratio

Tabel 2. Uji Omnibus dan Hosmer &

1. Variabel Bibit (X4).

Lemeshow Karakteristik Sosial

Peternak yang mengunakan bibit

Peternak.

Non produksi mempunyai peluang untuk

Uji

Omnibus

Hosmer & Lemeshow

Chi Square

14,081

7,462

Sig

0,007

0,488

menggunakan alat kontrol suhu Rumbia
adalah 80% dan jika

dibandingkan

dengan peternak yang mengunakan bibit
produksi sendiri. Penelitian Sugiar (2016)

b. Uji Hosmer dan Lemeshow

menyatakan

Hasil uji menjelaskan bahwa tidak
ada

perbedaan

dengan

distribusi

distribusi

Penggunaan

alat

kontrol suhu Rumbia memiliki produksi

observasi

teori/model

bahwa

yang lebih tinggi dibandingkan alat

sesuai

dengan data yang dimiliki. Dimana hal

kontrol suhu Seng.

ini dijelaskan oleh nilai signifikansi yang

Hal

ini dapat dijelaskan bahwa

semakin tinggi biaya yang dikeluarkan
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oleh peternak maka akan semakin tinggi

maka peluang peternak untuk beralih ke

juga usaha peternak untuk meningkatkan

alat suhu Rumbia pada budidaya jangkrik

penerimaanya.

akan menurun sebesar 2%. Fenomena

Seperti

pernyataan

Ginting Rahmanta (2014) dibawah ini.

yang terjadi dilapangan adalah variabel
umur linear dengan teori yang ada.

Penerimaan

Dimana semakin tinggi umur seseorang
maka

penggunaan

alat

dalam

kehidupannya akan semakin mencari alat
yang mudah untuk digunakan. Hal ini

Biaya

dijelaskan bahwa semakin tinggi umur
Semakin

tinggi

yang

peternak maka aktivitas seseorang diluar

dikeluarkan, maka semakin tinggi usaha

aktifitas mencari nafkah akan semakin

sesorang

banyak dibandinkan dengan aktiftias

untuk

biaya

meningkatkan

penerimaanya.

seseorang untuk mencari nafkah. Hasil

Perhitungan nilai hanya berlaku

penelitian

ini

sesuai

dengan

teori

bagi variabel yang bersifat kategorikal

Kusnendi. 2003. yang menyatakan bahwa

dan Nilai Pi (Odds Ratio) dapat dilihat

ada perbedaan penggunaan alat produksi

Tabel 3.

di umur yang tua dengan yang muda.

Tabel 3. Nilai Pi dan Ci

3.2 Hasil Analisis Perbedaan Kebutuhan
Pi

Variabel

B

Ex

1+

p

Exp

Exp/1

1-

Pi

Pi

+Exp
-

Umur

0,

(X1)

07

0,9

1,9

34

34

Pendidik

0,

1,0

2,0

an (X2)

08

84

84

-

Pengala

0,

man(X3)

09

0,9

1,9

11

11

Bibit(X4)

1,

3,9

4,9

(1)

37

51

51

0,
03

0,52

52
0,

04

48

0,
04

0,80

Penggunaan

Alat

Kontrol Suhu Rumbia dan Seng
terhadap

0,

0,

0,48

B*Pi

pada

(1-Pi)
-

0,48

Pakan

Ci
B*

0,
52

1,

0,

10

20

Budidaya

Peternakan

Jangkrik.

-0,02

Hasil perhitungan yang dilakukan
0,02

dengan mengunkan uji Man Whitney
diketahui

-0,02

bahwa

ada

perbedaan

kebutuhan pakan pada penggunaan alat
kontrol suhu Rumbia dan Seng terhadap

0,22

budidaya peternakan jangkrik. Dimana
Nilai Sig > α, yaitu 0,44 > 0,05.

Marginal Effect

Tingkat

1. Umur

kebutuhan pakan pada

Hasil perhitungan ini menjelaskan

alat kontrol suhu mengunakan seng jauh

bahwa peningkatan umur sebesar 1 tahun

lebih tinggi dibandingkan dengan alat
kontrol suhu Rumbia.
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Hal ini disebabkan penggunaan

variabel umur dan bibit terhadap

alat kontrol suhu Seng akan memicu

penggunaan alat kontrol suhu

percepatan penguapan kadar air pada

Rumbia.

pakan daun. Pakan daun pada budidaya

2. Ada perbedaan signifikan antara

jangrik adalah sebuah media penganti air,

kebutuhan

jika pakan daun mengalami pengeringan

penggunaan alat kontrol suhu

maka

rumbia dengan alat kontrol suhu

peternak

harus

segera

menggantinya.

seng

Hal itu akan mengakibatkan fokus

Peternak yang membudidayakan jangkrik
pada realitanya adalah seorang yang
memiliki mata pencaharian utama.
Tabel 4. Uji Perbedaan Kebutuhan Pakan
Pakan

Wilcoxon W

1740

Z

-0,772

Asymp. Sig. (2-Tailed)

0,44

4. Kesimpulan
1. Ada

pengaruh

karakteristik
secara
keputusan

sosial

simultan

signifikan
peternak
terhadap

penggunaan

peternakan
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pada penggunaan alat kotrol suhu Seng.

999

budidaya

pada

Jangkrik.

aktifitas peternak akan semakin tinggi

Mann-Whitney U

pakan

alat

kontrol suhu Rumbia. Secara
parsial ada pengaruh signifikan
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PENGARUH METODE PEMBELAJARAN AKTIF TIPE QUIZ
TEAM TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA
BAHASA INGGRIS
Dewi Nurmala
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Abstrak
Berbicara adalah penyampaian informasi berupa kata-kata atau kalimat. Berbicara juga bisa
diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan idea atau
gagasan kepada orang lain. Berbicara sangat berhubungan dengan penguasaan bahasa.
Penguasaan berbicara dikategorikan sebagai keterampilan berbicara dalam penguasaan bahasa
terutama bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Keterampilan berbicara adalah kemampuan
mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara
lisan, baik secara berhadapan atau pun jarak jauh. Keterampilan ini harus dikuasai seseorang
yang sedang belajar bahasa khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa.
Dalam penguasaan tersebut, banyak hal yang dialami mahasiswa terutama dalam hal
keterampilan berbicara. Untuk itu perlu adanya metode pembelajaran yang mampu meningkatkan
kemampuan keterampilan berbicara mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
dengan desain penelitian ini adalah true- experimental design (eksperimen yang betul-betul).
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Sastra semester III Universitas Muslim
Nusantara Al-Washliyah Medan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa metode quiz team
dapat mempengaruhi hasil belajar pada kelas eksperimen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretest
dan posttest yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dimana hasil belajar dari
kedua kelas sangat berbeda. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar pada kelas eksperimen yang
memiliki nilai 0,35 (middle) dan nilai 0,19 (low) untuk kelas control. Selain itu terdapat hasil nilai
dari analisis data diketahui bahwa metode pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team
mempengaruhi terutama dalam berbicara bahasa Inggris.
Kata kunci : Keterampilan Berbicara, Metode Pembelajaran Aktif, Quiz Team

1. Pendahuluan

orang

1.1. Latar Belakang

pernyataan di atas,

Keterampilan

berbicara

adalah

lain.

Berhubungan

dengan

Ur (1996) dalam

(Nila, Afningsih dan Ansari, Dani (2015)
“jika

salah satu keterampilan bahasa yang

menyatakan

harus

menguasai suatu bahasa, secara intuituif

dikuasai.

Keterampilan

ini

merupakan hasil akhir dari seseorang

ia

dalam

tersebut”.

mempelajari

bahasa

Inggris.

mampu

bahwa

berbicara

dalam

bahasa

Pendapat

ini

jelas

Dengan penguasaan yang baik, seseorang

mengindikasikan

yang

keterampilan

berbicara

akan

seseorang

telah

berbicara

menguasai

dengan

baik

dapat

mengkomunikasikan ide-ide atau pikiran

Selain

mereka kepada orang asing ataupun

berbicara
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itu

seseorang

bahwa

keterampilan

mengisyaratkan
mengetahui
penguasaan
juga

suatu

bahwa
bahasa.

keterampilan

terkait

dengan

keterampilan lainya itu mendengarkan,

Untuk dapat memahami materi

membaca dan menulis.
Pada

secara

umumnya

mahasiswa

efektif

dan

efisien,

maka

dibutuhkan metode- metode yang dapat

mengalami kesulitan dalam menguasai

menyerap

segala

keterampilan berbicara. Hal ini tidak

berhubungan

dengan

hanya disebabkan oleh mahasiswa itu

Inggris agar mendapatkan hasil belajar

sendiri namun metode yang digunakan

yang baik. Metode yang digunakan

oleh

belajar

dalam penelitian ini adalah metode

belajar

pembelajaran aktif tipe Quiz Team.

mengajar, pada umumnya metode yang

Metode pembelajaran aktif tipe Quiz

digunakan oleh kebayakan pendidik

Team melibatkan pembelajaran yang

adalah

yaitu

aktif dimana mahasiswa diajak untuk

metode ceramah. Metode ini lebih

mengutarakan pertanyaan sesuai dengan

banyak memfokuskan pada mahasiswa

materi

agar dapat mengingat (remembering)

sehingga mahasiswa dapat lebih aktif

dan memahami (understanding) materi.

untuk berbicara. Berdasarkan alasan di

Hal

dosen

mengajar.

dalam
Dalam

metode

ini

mahasiswa

proses
proses

konvensional

dalam

informasi
materi

bentuk

yang
bahasa

pertandingan

menyebabkan

motivasi

atas, penelitiingin mengetahui gambaran

dalam

menjadi

keterampilan berbicara bahasa Inggris

belajar

kurang. Metode pembelajaran satu arah

pada

dianggap kurang memberikan dampak

semester V UMN Al-Washliyah sebelum

yang signifikan terhadap prestasi belajar

dan sesudah memberlakukan metode

mahasiswa.

Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team.

Berdasarkan

latar

maka

mahasiswa

Fakultas

Sastra

belakang

2. Bagaimana peningkatan kemampuan

masalah

diatas,

perumusan

keterampilan berbicara mahasiswa

masalah

dalam penelitian ini adalah

Fakultas Sastra semester III UMN

sebagai berikut:
1.

Al-Washliyah

setelah

Apakah metode pembelajaran Aktif

memberlakukan

metode

Tipe Quiz Team mempengaruhi

Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team

keterampilan berbicara mahasiswa

2.

Fakultas Sastra semester III UMN

A. DesainPenelitian

Al-Washliyah?

Desain

Metode

padapenelitian

ini

disimbolkan melalui desain berikut:
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dapat

1

Kelompok Pre-Test
Eksperimen O1

2

Kelompok
Kontrol

Pre-Test
O3

Pembelajaran berbicara
bahasa inggris dengan
menggunakan metode debat
plus
Pembelajaran berbicara
bahasa inggris menggunakan
metode konvemsional

Post-Test
O2
Post-Test
O4

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan datayang digunakan adalah

Pada penelitian ini akan dilakukan

sebagai berikut:

Pretest dan posttest digunakan sebagai

1) Membagi sampel menjadi dua
kelompok.

instrument penelitian ini yang akan

2) Memberikan pre-test kepada semua

diberikan pada kelompok eksperimen.

sampel.

Bentuk tes pada pre-test yaitu tanpa
memberikan

pengajaran

eksperimen.

Tes

pada

3) Memberikan perlakuan kepada

kelas

digunakan

kelompok eksperimen.

untuk

4) Memberikan test berbicara dengan

mengukur kemampuan maupun hasil

topik yang berbeda

belajar siswa. Tes awal (diagnostic test)

C. Teknik Analisis Data

digunakan untuk mengukur kemampuan
siswa dalam berbicara bahasa inggris

Berdasarkan desain penelitian di

sebelum diberikan treatment, sedangkan

atas, maka penelitian ini akan melakukan

tes akhir (achievementtest) digunakan

ujinormalitas (one sample Kolmogorov

sebagai alat ukur tingkat kemampuan

Smirnov) dan homogenitas data (One

dan tingkat peningkatan kemampuan

way Anova), setelah itu akan dilanjutkan

berbicara bahasa Inggris yang dicapai

dengan

oleh fakultas Sastra, Aspek-aspek yang

menggunakan analisis varians satu jalur

dinilai meliputi aspek-aspek kebahasaan

(One

yang terdiri atas pelafalan, tata bahasa

mengggunakan analisis ini maka dapat

dan kosa kata yang diucapkan siswa

menunjukkan adanya interaksi sesuai

yang dinilai berdasarkan penjabaran

hipotesis deskriptif dengan menggunakan

pada rubric keterampilan berbicara yakni

SPSS IBM 22 for Windows.

ketepatan,

3. Hasil dan Pembahasan

kefasihan

berbicara

dan

uji

Way

hipotesis

Anova),

dengan

dengan

pemahaman serta cara penyampaian

Analisis data Nilai Test Keterampilan

argumen

berbicara Bahasa Inggris

(accuracy,

,comprehensibility

dan

fluency
method

Untuk menolak atau menerima Hipotesis

of

Nihil (H0) tentang ada atau tidaknya

delivering argument).

perbedaan antara Mean Data Eksperimen
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dengan Mean Data Kontrol secara

Tabel 5. 6

signifikan maka perlu

Uji asumsi klasikTest of Homogeneity of

dilakukan

uji

asumsi

klasik

Variances Hasilbelajar

untuk

mengetahui data homogeny
Levene
Statistic
df1
df2
Sig.
.009
1
38
.926
Dari hasil output pada tabel diatas,
hasil belajar pada kelas kontrol. Hal ini
diketahui bahwa data homogen dengan

menunjukkan bahwa metode quiz team

sig>0,05 yaitu 0,926> 0,05. Dari tabel

memberi

diatas dapat dilihat juga bahwa nilai

belajar pada kelas eksperimen. Hal ini

hasil belajar pada kelas eksperimen

dapat dijelaskan dalam grafik berikut:

pengaruh

terhadap

hasil

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai

4. Kesimpulan

0.004< 0.05 berarti dengan metode

Berdasarkan penelitian dan pembahasan

pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team

yang telah dipaparkan sebelumnya dapat

mempengaruhi

disimpulkan bahwa:

terutama

dalam

berbicara bahasa Inggris.

1. Pengajaran keterampilan berbicara

2.

Kelompok

mahasiswa

yang

dengan menerapkan metode quiz

mendapat perlakuan dengan metode

team dapat memberikan

quiz

belajar

yang

dibandingkan
menggunakan

cukup

hasil

team

mendapatkan

hasil

signifikan

belajar lebih baik, terbukti dari tes

yang

hasil unjuk kerjanya dibandingkan

metode

dengan kelompok mahasiswa yang

dengan

konvensional. Dari analisis data

tidak

mendapat

perlakuan

diketahui bahwa sig<0,05 atau

(konvensional). Hal ini dapat dilihat
dari hasil belajar pada
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kelas

KelasXSMAMuhammadiyahPur
worejoTahunPelajaran2012/20
13.Radiasi.Vol3
No.2.
http://ekournal.umpwr.ac.id/ind
ex.php/radiasi/article/view/716

eksperimen yang memiliki nilai
0,35 (middle) dan nilai 0,19 (low)
untuk kelas control.
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Abstrak

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah penghasil durian di Sumatera Utara.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginventarisasi durian di Deli serdang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode jelajah dengan pengambilan sampel secara sengaja
(purposive sampling) yang dilakukan mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juli 2016, di
tiga lokasi penelitian yaitu Kecamatan Sibiru-biru, Kecamatan Sinebah Tanjung Muda Hilir (STM
Hilir), Sinembah Tanjung Muda Hulu (STM Hulu). Hasil dari penelitian ini adalah ada 2 genus
tanaman Durian yang yang dtemukan di Desa Sirapit kec.Sibru-biru yaitu Varietas Ginting dan
Sikapal yang merupakan durian unggul dan sudah dilepas Menteri Pertanian sebagai varietas
unggul tahun 2011 dan juga 46 genus di kecamatan STM hilir dan 66 genus di daerah Kec.STM
Hulu, hasil wawancara petani beberapa dari mereka menyatakan jenis durian yng berasal dari
Kec.STM Hilir dan STM hulu adalah variets “kani” perlu penelitian lanjut untuk mengetahui jenis
dan varietas sebenarnya. Pool gen durian terbanyak ada di Kec.STM Hulu dan berpotens baik
tetapi dengan topografi berbukit dan lembah sehingga menyulitkan peneliti untuk
menginventarisasi.
Kata kunci: Eksplorasi, durian , Kabupaten Deli serdang.

1.Pendahuluan

nilai ekonomi cukup penting di pasar

1.1. Latar Belakang

perdagangan.

Marga Durio merupakan tetumbuhan
yang

asli

dari

Badan Pusat Statistik (2012), produksi
durian nasional untuk tahun 2012 sebesar

diperkirakan

888 130 ton. Walaupun produksi durian

berjumlah 30 jenis itu tersebar dari Sri

nasional cukup tinggi, tetapi Indonesia

Lanka,

Thailand,

masih kekurangan stok durian untuk

Malaysia, Kalimantan, Sumatera, Filipina,

konsumsi nasional sebanyak 25 ton.

hingga Papua Nugini. Sekitar 8 jenis

Untuk memenuhi kebutuhan, Indonesia

ditemukan di pulau Sumatera dimana satu

mengimpor durian sebanyak 19,4 ribu ton

jenis bersifat endemik dan di daratan

dengan nilai US$ 28,3 juta sepanjang

Kalimantan terdapat 21 jenis Durio

Januari hingga Oktober tahun 2012.

dengan 15 jenis Durio bersifat endemik

Impor tersebut berasal dari dua negara

(Sobir dan Napitupulu, 2010).

yakni Thailand dan Malaysia. Hal ini

Marga

India,

daratan

data

Asia

Tenggara.

menghuni

Berdasarkan

yang

Myanmar,

Buah durian merupakan salah satu

disebabkan karena kualitas buah durian

komoditas buah-buahan yang mempunyai

Indonesia
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lebih

rendah

apabila

dibandingkan dengan durian yang berasal

durian sangat minim, karena banyak

dari Thailand.

pohon

Dari data di atas, Indonesia perlu
menghasilkan

varietas

unggul

durian

yang

mendapatkan

baru

peremajaan

ditebang

kayunya.
atau

untuk

Sementara

budidayanya

dengan cara mengeksplorasi varietas

begitu

lokal. Dalam upaya pemuliaan durian

wilayah memungkin perbedaan parameter

perlu ditetapkan tanaman induk dengan

durian.

parameter

sesuai

keinginan

banyak

tidak

dilakukan.Perbedaan

supaya

Berdasarkan uraian latar belakang

tersedia materi genetik untuk pemulia.

di atas, maka penulis tertarik untuk

Peningkatan produksi durian dari segi

melakukan

jumlah dan kualitas perlu dilakukan

―Eksplorasi Tanaman

dengan memanfaatkan plasma nutfah

zibethinus)

yang ada.

Kabupaten Deli Serdang‖.

Buah durian merupakan bagian

penelitian

yang

mengenai

Durian (Durio

ada

di

Wilayah

1.2. Tujuan

yang bernilai ekonomis, dari tanaman

Penelitian ini bertujuan untuk

durian. Buah durian memiliki duri, juring,

mendaftar

pongge, duri, daging buah. Buah durian

keanekaragaman taanaman durian yang

memiliki

khas,

ada di kabupaten Deli serdang, khususnya

sayangnya untuk penciuman orang Eropa,

di daerah sentra durian. Dalam upaya

aroma

menginventarisasi

aroma

yang

harum

harum

yang

khas

tersebut

dianggap bau busuk (Wiryanta, 2008).

atau

menginventarisasi

keanekaragaman

spesies durian dan menggali potensi

Tanaman durian mulai berbunga

durian

di

Kab.Deli

Serdang,

perlu

pada umur ± 8 tahun. Musim berbunga

dilakukan upaya untuk mengkonservasi

jatuh pada waktu kemarau, yakni bulan

durian.

Juni

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

-

September

sehingga

bulan

Oktober-Februari buah sudah dewasa dan

Adapun

siap dipetik. Jenis durian unggul seperti
varietas Monthong dan Kani memiliki

pemecahan

masalah

dalam penelitian ini adalah :
1.

Bagaimana parameter morfologi dari

umur genjah yaitu 4-5 tahun sudah dapat

pohon durian (Durio zibethinus ) yang

menghasilkan buah.

ada di Kecamatan Sibiru-biru, Kecamatan

Salah

satu

penghasil

durian

STM Hilir dan Kecamatan STM Hulu di

sumatera utara adalah Kabupaten Deli

Kabupaten Deli serdang Sumatera Utara

serdang terdiri dari beberapa kecamatan

dan variasinya dengan cara deskriptif.

dan dari beberapa desa. Tetapi produksi
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2. Mencari

populasi

durian

(Durio

Penginventarisasian ini dengan

zibethinus) yang unggul dalam hal (umur

cara

genjah,

dan

melakukan eksplorasi, pelacakan atau

bagaimana kekerabatan kultivar durian

penjelajahan, atau dalam plasma nutfah

(Durio zibethinus Murray) yang terdapat

tanaman dimaksudkan sebagai kegiatan

di Kecamatan Sibiru-biru, Kecamatan

mencari, mengumpulkan, dan meneliti

STM Hilir dan Kecamatan STM Hulu

jenis

Kabupaten Deli serdang Sumatera Utara

mengamankan

dengan menggunakan metode jelajah.

(Firmansyah, 2003). Penelitian ini hanya

2. Metode

membuat

rasa

manis,

aroma)

Penelitian ini meliputi dua tahap,

deskriptif, karena penelitian ini

plasma

nutfah

suatu

tertentu

dari

gambaran

Kabupaten Deli serdang.

Tahap pra-penelitian dimulai dari uji

3. Hasil dan Pembahasan

penelitian

mengenai

dan

Hasil pengamatan ditemukan 2

penentuan titik pengambilan sampel.

Kultivar di Desa Sirapit, 46 kultivar di

Penelitian utama pengambilan sampling

daerah STM hilir, dan 64 kultivar

dilakukan dengan metode

Purposive

ditemukan di kec.STM Hulu.(tTabel.1),

Sampling yaitu, pengambilan sampel

dimana mayoritas umur pohon, 16 – 70

yang

strata,

tahun bahkan menurut petani durian di

random atau acak atau daerah, tetapi

desa tiga juhar kec.STM hulu bahwa ada

berdasarkan pertimbangan tertentu dan

beberapa pohon yang berumur 100 tahun

tujuan penelitian yang dimaksudkan.

lebih.

tidak

lokasi

kepunahan

keanekaragaman dari durian di kawasan

yaitu pra-penelitian dan penelitian utama.

pendahuluan

untuk

didasarkan

pada

Penelitian ini dilakukan kurang

Tabel. 1. Rincian jumlah Aksesi per
Kecamatan
No. Desa/Kecamatan
Jumlah

selama 5 bulan di mulai bulan Maret
2016 sampai dengan bulan Juli 2016.
Eksplorasi
Kecamatan

dimulai

Aksesi
dari

1.

Sibiru-Biru, Kecamatan
2.

STM Hilir, dan Kecamatan STM Hulu.
Kabupaten Deli Serdang yang terletak di

3.

ketinggian 500 - 1000 m dpl dengan suhu
±17°C. Jika dilihat secara astronomis,

Desa
Sirapit
Kecamatan Sibru-biru
Desa Talun Kenas
Kecamatan Sinembah
Tanjung Muda Hilir
Desa Tiga Tuhar
Kecamatan Sinembah
Tanjung Muda Hulu

2
46

66

kawasan ini terletak pada 20 57‖ Lintang
Utara

30

16‖

Lintang

Secara umum, kultivar durian

Selatan

90 33‖ – 990 27‖ Bujur Timur.

yang ditemukan di lokasi penelitian
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kondisinya relatif baik, tetapi keadaan

adanya dominasi pertumbuhan batang

topografi yang berbukit dan lembah

monopodial orthotrop yang kontinyu

menyulitkan

(countinuous growth) (Subhadrabandhu

melakukan

inventarisasi

lebih banyak lagi. Dihabitat aslinya

et al., 1991).

tanaman durian dapat dapat berumur

3.1.Karakter Morfologi Tanaman
Durian (Durio zibethinus)

sampai kurang lebih dari 200 tahun.
Tinggi pohon durian berkisar antara 20-

Berdasarkan pengamatan terhadap

40 meter, bahkan dapat mencapai 50

114 kultivar durian di Kab.Deli serdang

meter (Wiryanta,2001).

menunjukkan adanya keanekaragaman

Pada

pengamatan

dilapangan

morfologi tajuk, daun, bunga sesuai hasil

populasi keberadaan tanaman durian yang

penelitian :

diamati terletak pada ketinggian 1000

a.Tajuk

mdpl, dengan Kecamatan Sibiru-biru

di Desa Sirapit Kecamatn Sibiru-

sebagi daerah terendah dan Kecamatan

biru ditemukan 2 kultivar durian yang

Sinembah Tanjung Muda Hulu sebagai

mana pohon ini merupakan pohon induk

dataran tertinggi, dimana tanaman durian

dari

paling banyak terdapat di Desa Tiga

Ginting dengan bentuk tajuk kerucut

Juhar

Tanjung

(Gambar 1) dan varietas Sikapal dengan

Muda Hulu, daerah ini mempunyai

bentuk tajuk setengah membulat seperti

ketinggian tempat di atas 1000 mdpl.

payung (Gambar 2) .

kecamatan

Sinembah

varietas

unggul

yaitu

varietas

Menurut Soedarya (2009) pohon durian
tumbuh dengan baik pada ketinggian 1 800 meter di atas permukaan laut (dpl)
dan

dapat

tumbuh

optimal

pada

ketinggian 50-600 mdpl.
Tetapi

Kecamatan

Sinembah

Tanjung Muda Hulu tanaman durian
tersebut

banyak

perbukitan

tumbuh

sehingga

didaerah

sulit

untuk

melakukan eksplorasi dan inventarisasi

Gambar 1.Tajuk bentuk kerucut var,Ginting

dengan varietas yang lebih banyak .
Durian

merupakan

tanaman

tahunan yang memiliki tipe pertumbuhan
model Roux yang dicirikan dengan
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e. Tidak beraturan

f. Bulat melebar/payung

Gamabar 3.a,b,c,d,e Bentuk Tajuk pohon durian

Gambar 2. Bentuk tajuk setengah
membulat var.Sikapal

di Kab.Deli serdang

b. Batang
Hasil pengamatan ditemukan beberapa

Bentuk batang tanaman durian

bentuk tajuk yaitu bentuk tajuk piramida,

berdasarkan penampang melintangnya

setengah

adalah bulat (teres) dan persegi dibagian

tidak

membulat,

beraturan,

kerucut, jorong,

dan

pangkal dan ada beberapa yang berbentuk

bulat-melebar.

(Gmabar 3 a,b,c,d,e,f). Pada umumnya

silindris.

Hasil

didesa Talun kenas dan desa Tiga juhar

pengamatan sampel bentuk, tekstur dan

Tajuk berbentuk jorong dan kerucut

warna

dengan pola percabangan menyebar dan

dilapangan adalah sebagai berikut (Tabel

kerapatan sedang.

2) :

batang

pengamatan

yang

pada

ditemukan

Tabel.2 Morfologis batang tanaman
Durian

a.Piramida

c.Bentuk kerucut

b. Setengah membulat

d. Jorong

Desa

Bentuk
Batang

Tekstur

Warna
Batang

SR-1

silindris

kasar

SR-2

silindris

kasar

Coklat tua
smpai
kehitaman
Abu-abu

TK-1

bulat

kasar

Abu-abu

TK-2

bulat

Abu-abu
kecoklatan

TK-3

bulat

Sangat
kasar
dan
bersisik
kasar

Hijau
lumut

75 cm

TJ-1

bulat

Kasar

Hijau
Lumut

88 cm

TJ-2

Bulat

Kasar

Abu-abu

136 cm

TJ-3

Bulat

Coklat tua

175 cm

TJ-4

Bulat

Sangat
kasar
kasar

Coklat
kehitaman

110 cm

Lingkar.B(cm)
134 cm

156
cm
150
cm
156 cm

NB : (SR-1=Var.Ginting Kec. Sibiru-biru), (SR-2
=Var.Sikapal Kec. Sibiru-biru),(TK=Desa Talun kenas),
(TJ = Tiga Juhar)

585

Pada Desa Sirapit kec.Sibiru-biru
yang mana hanya ditemukan dua pohon
dengan varietas Ginting dengan bentuk
batang silindris, tesksur batang kasar, dan
warna batang coklat tua kehitaman
(Gambar 4). Pada varietas Sikapal Bentuk
batang silindris, tekstur batang kasar dan
a.Hijau lumut

warna batang abu-abu (Gambar 5).

b. Abu-abu kecolatan

c. Abu-abu

Gambar 6.a,b,c Penampang batang Durian sampel
Desa Talun Kenas Kec.STM Hilir

Hasil pengamatan

di Desa Tiga Juhar

Kecamatan STM Hulu dari 64 jumlah
kultivar yang diamati permukaan batang
yang dominan adalah kasar.

Pada

pengamatan

yang

ditemukan
Gambar.4.Var,Ginting

warna
dari

batang
seluruh

sample

pengamatan di Desa Tiga Juhar adalah :

Gambar. 5.Var.Sikapal

morfologi

(a) Hijau lumut, (b) abu-abu, (c) Coklat

menyatakan bahwa ada beberapa jenis

tua, (d) Coklat kehitaman (Gambar

bentuk permukaan batang durian yaitu :

7.a,b,c,d) dan pada umumnya di Desa

(1) halus, (2) kasar, (3) sangat kasar (4)

Tiga Juhar kebanyakan ditemukan warna

bersisik. Hasil pengamatan

di Desa

batang coklat tua dan coklat kehitaman

Talun kenas Kecamatan STM Hilir

hanya sedikit yang berwarna hijau lumut

ditemukan

dan abu-abu

Berdasarkan

karakter

permukaan

batang

yang

dominan adalah sangat kasar dan kasar
( 36 pohon dari 46 jumlah pohon) hanya
sedikit

yang

Pengamatan
ditemukan

halus
warna
dari

dan
batang

seluruh

bersisik.
yang
sample

pengamatan di desa Talun Kenas yang
didominasi (a) Hijau lumut, (b) abu-abu

a.

b.

c.

d.

kecoklatan, dan (c) abu-abu (Gambar

(a) Hijau Lumut
kehitaman

6.a,b,c).

Gambar 7. Penampang batang Desa Tiga Juhar
Kec.STM Hulu
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(b) Abu-abu (c) Coklat tua (d) Coklat

Sedangkan

pada

runcing dan panjang daun 14 – 15 cm

pengamatan

lingkar batang yang terbesar terdapat

(Gambar 9)

pada Desa Tiga Juhar STM- Hulu yaitu
175 cm dan yang terkecil pada sampel
tanaman durian di desa Talun kenas
Kec.STM Hilir

yaitu 75 cm. Menurut
Gambar 8. Penampang daun Durian Var.Ginting

Gardner, Pearce dan Mitchell tahun 1991

Desa Sirapit Kec.Sibiru-biru

cit Saputra (2010) diameter batang akan
meningkat

ukurannya

bila

bahan

makanan yang dibutuhkan tanamanan
berada dalam jumlah yang memadai.
c.Daun

Gambar 9.Penampang Ddaun durian Var.Sikapal
Desa Sirapit Kec.Sibiru-biru

Daun Tanaman durian merupakan
daun tidak lengkap karena hanya terdiri

Pengamatan daun pada sampel dari

dari tangkai daun dan helaian daun saja.

desa Talun Kenas Kec.STM Hilir bahwa

Menurut Hardianto (1992) daun durian

bentuk daun durian dominan berbentuk

berbentuk elips hingga bulat telur dengan

elips( bulat panjang /lonjong) dan ujung

tangkai dan pangkal daunnya berbentuk

daun runcing tepi daun datar (Gambar 10)

bulat. Pada permukaan daunnya dilapisi

dan bentuk daun lainnya jorong, bentuk

semacam sisik dengan warna berbeda

ujung daun meruncing , tepi daun rata,

untuk masing-masing durian.

panjang daun 12 – 15 cm (Gambar 11)

Pada Desa Sirapit kec.Sibiru-biru
yang mana hanya ditemukan dua kultivar
tanaman durian yaitu varietas Ginting
dengan bentuk daun jorong, warna daun
Gambar 10. Bentuk daun Lonjong (Sampel Desa
Talun kenas)

bagian atas warna hijau tua, dan warna
daun bagian bawah kuning muda, tepi
daun rata, ujung daun runcing dan

Gambar 11. Bentuk daun Jorong (Sampel desa
Talun kenas)

panjang daun 12–16 cm (Gambar 8).

Pada pengamatan daun desa tiga

Varietas Sikapal dengan bentuk daun

juhar

kec.

STM

pada

umumnya

jorong, warna daun bagian atas warna

ditemukan bentuk daun jorong dan

hijau tua, dan warna daun bagian bawah

lonjong, tepi daun rata dan bentuk ujung

coklat muda, tepi daun rata, ujung daun

daun runcing dan meruncing, panjang
daun 11 – 15 cm (Gambar 12 a dan b).
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dalam masa berbunga, sebagian tanaman,
tidak berbunga, ada yang sudah mulai
berbuah,

sebagaian

lagi

sedang

berbunga

untuk

musim

menunggu
a. bentuk daun jorong, ujung daun runcing
b.bentuk daun lonjong,ujung daun
meruncing
Gambar 17. Penampang daun Desa tiga juhar
kec.STM Hulu

berikutnya. Pada desa Sirapit kec.Sibirubiru hanya pohon durian varietas ginting
menujukkan fase berbunga dengan warna

daun

kelopak bunga hijau kekuningan, warna

berwarna hujau muda dan hijau gelap.

mahkota bunga krem, warna benang sari

Menurut Tjitrosoepomo (2005) warna

putih, (Gambar 13). Pada varietas sikapal

daun suatu jenis tumbuhan dapat berubah

mengalami keterlambatan fase berbunga.

menurut keadaan tempat tumbuhnya dan

Tidak ada pengamatan.

Umumnya

erat

sekali

persediaan

warna

lamina

hubungannya
air

dan

makanan

dengan
serta

penyinaran. Permukaan daun bagian atas
bisanya berlekuk mengikuti pola tulang
Gambar 13. Bentuk penampanng bunga pada
pohon durian varietas Ginting

Tetapi pada pengamatan didesa
talun

kenas

beberapa

pohon

baru

berbentuk putik Sampel putik desa Talun

daun, walaupun demikian dilapangan

kenas putik berbentuk lurus, melengkung,

peneliti menemukan daun yang rata

berombak

ataupun halus . Permukaan bawah daun

dan

lurus

dengan

ujung

bengkok (Gambar 14). Pada pengamatan

tanaman durian memeiliki warna yang

didesa Tiga Juhar semua pohon sedang

berbeda dengan permukaan atasnya yang

masa fase

didominasi warna hijau tua, sementara

berbuah dan ada beberapa

pohon tidak mengalami fase berbunga

permukaan bawah daun berwarna kuning

dan berbuah karena keterlambatan. dari

keemasan putih kehijauan, krem, coklat,

wawancara pemilik kebun bahwa panen

coklat muda.

di Desa Tiga Juhar saat ini diperkirakan
dibulan Oktober dan puncaknya

1. Bunga

Januari.

Pada saat melakukan pengamatan
tidak semua tanaman durian sedang tidak
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bulan

http://www.ipgri.cgiar.org.Di
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4.KESIMPULAN
Kecamatan Sibiru biru memiliki 2
varietas unggul yaitu Varietas Ginting
dan

Varietas

karakteristik

Sikapal

umumnya

morfologi

mempunyai

kemiripan Kecamatan STM

Hilir dan

STM Hulu, memiliki kesamaan dalam
bentuk karaketer batang dominan Coklat
tua sampai kehitaman dan abu-abu
kecoklata, karakter daun yaitu dominan
jorong

dan

lonjong,

ujung

daun

meruncing dan tepi daun rata warna daun
memiliki kesamaan yaitu warna daun
bagian atas hijau tua dan bagiaan bawah
coklat muda.
Pool gen yang unggul saat ini
adalah

Kecamatan

Sibiru-biru,

yaitu

sudah mempunyai varietas unggul yaitu
Varietas Ginting dan Varietas Sikapal.
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DIAGNOSA KESULITAN BELAJAR MATA KULIAH
IKD PADA ASPEK PSIKOLOGIS
Asnarni Lubis
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jalan Garu II No. 93 Medan
sweety_arhamuka@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor psikologis, besarnya faktor psikologis dan
pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa program studi Bimbingan Konseling, PG-PAUD
dan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Wasliyah Tahun Ajaran
2015/2016 pada Semseter V, sehingga sampel diambil secara random purposive dengan jumlah
mahasiswa sebanyak 24 s/d 30 Mahasiswa setiap jurusan. Metode penelitian dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif yaitu pencarian faktor-faktor penyebab kesulitan, teknik pengumpulan
data dengan angket dan tes, kemudian dengan teknik analisa data K-Means Cluster, dengan tiga
cluster (kelompok) dilanjutkan dengan analisis crosstab dan grafik, dengan menggunakan SPSS
IBM 22 for windows. Hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa aspek psikologis mengalami
kesulitan sebesar 60,6%. Dalam mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan memberikan dan
mengembangkan aspek psikologis dengan cara memberikan materi- materi yang aplikatif dan
sesuai dengan isu berkembang, penghargaan, aturan dan keterbukaan nilai, kesempatan dalam
memberikan argumen-argumen ketika proses diskusi berlangsung dan materi-materi yang
menantang, yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan minat belajar. Dalam hal ini diketahui,
bahwa program studi yang paling mengalami kesulitan tingkat tinggi adalah Bimbingan Konseling
sebesar 68,2%, kemudian kesulitan tingkat menengah pada program studi PG-PAUD dan
Pendidikan Bahasa Inggris sebesar 63,6%.
Kata Kunci : Kesulitan Belajar, Aspek Psikologis

1. Pendahuluan

proses perubahan

manusia tersebut.

1.1.Latar Belakang

Dengan

akan

Menurut Gagne (Dalam Dahar, 2011:2)

perkembangan

belajar adalah suatu proses dimana suatu

mampu

organisasi berubah perilakunya sebagai

menetapkan keputusan penting dalam

akibat

dapat

kehidupan dan dengan belajar penting

melalui perubahan perilaku, perilaku

untuk kehidupan manusia, belajar akan

terbuka, pengalaman, dan kematangan.

memberikan

Hal yang sama diungkapkan oleh Syah

mempertahankan

(2003:59) bahwa belajar adalah key

mendapatkan

team yang menjadi usaha pendidikan,

kehidupan. Banyak persoalan yang akan

dengan belajar yang diarahkan untuk

dihadapi seperti tidak mau taunya,

mencapai pemahaman yang lebih luas

bahkan mahasiswa menganggap mata

dan dengan belajar akan mengenai

kuliah yang diajarkan tidak penting

pengalaman.

Belajar
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belajar

membantu

manusia

sehingga

mengekplorasi,

memilih,

manusia

pentingnya

hidup
kesejahteraan

sehingga
dalam

untuk dipelajari. Terutama mata kuliah

dengan faktor internal mahasiswa dalam

Ilmu Kealamian Dasar (IKD), mata

mengikuti pembelajaran, aspek ini sangat

kuliah

penting dalam mengikuti pembelajaran,

ini

diajarkan

mahasiswa
sosial

hanya

yang memilih

seperti

Pendidikan

pada
jurusan

aspek

psikologis

berkaitan

Bahasa

persepsi, berpikir, motivasi dan minat

Inggris, Bahasa Indonesia, Bimbingan

dalam

Konseling, PAUD, PPKN, Pendidikan

sebelumnya Masitha (2010:512), Sapuroh

Ekonomi,

(2010:1) dan Siregar (2012:1) yang

Ekonomi

Ekonomi

menyatakan bahwa aspek psikologis atau

Hukum dan Jurusan sosial lainnya.

faktor internal adalah penyebab kesulitan

Mahasiswa

belajar.

yang

Sastra

Penelitian

Inggris,

tersebut

Akutansi,

Manajemen,

pembelajaran.

dengan

memilih

merupakan

jurusan

keinginan

atau

Dengan

tujuan

penulisan

bahkan menghindar dari materi Sains.

mengetahui

Ketika bertemu dengan mata kuliah

mengalami kesulitan dan berapa besar

IKD,

faktor serta cara mengatasi masalah pada

mahasiswa

jurusan

sosial

faktor

untuk

psikologis

yang

menganggap mata kuliah tidak penting,

aspek psikologis.

padahal IKD diajarkan didalam kelas

2. Metode

untuk menciptakan dan membentuk

Tempat penelitian di Universitas Muslim

kecintaan mahasiswa terhadap alam.

Nusantara (UMN) Al-Wasliyah. Waktu

Berdasarkan pengalaman didalam kelas

kegiatan penelitian dimulai dari Mei –

mahasiswa Jurusan ekonomi manajemen

Desember 2015. Populasi yang dijadikan

semester

dalam penelitian ini

V

UMN

Al-Wasliyah,

adalah seluruh

mahasiswa tidak menganggap penting

mahasiswa

materi yang disajikan, bahkan ketika

Nusantara (UMN) Al - Wasliyah Tahun

dilaksanakan presentasi mahasiswa hanya

Ajaran 2015/2016 pada Semseter V,

diam,

sehingga sampel diambil secara random

tanpa

pembelajaran,
MID/FINAL

aktif
sehingga

mengikuti
ketika

berlangsung

Universitas

Muslim

ujian

purposive atau diambil secara acak,

mahasiswa

pengambilan sampel ditentukan secara

kewalahan dalam menjawab soal yang

undian,

disajikan, bahkan ujian dilaksanakan

terpilih akan dijadikan sampel penelitian

dengan membuka buku. Ketidak siapan

dengan jumlah mahasiswa sebanyak 24

dan ketidak pahaman mahasiswa itu

s/d

mengakibatkan

Dengan

hasil

belajar

sangat

rendah. Aspek psikologis, berhubungan

30

jurusan

yang akan

Mahasiswa
metode

setiap
penelitian

diambil

jurusan.
dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif
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yaitu pencarian faktor-faktor penyebab

indikator taksonomi Bloom yang telah

kesulitan sesuai dengan fakta dengan

disediakan,

menginterprestasikan yang tepat

mendeskripsikan hasil K-Means dari

dan

kemudian

akan

benar.

hasil SPSS dan mendesripsikan semua

Instrumen yang akan digunakan adalah

hasil sesuai dengan rumusan masalah

instrumen

yang diharapkan.

angket

digunakan

data

faktor-faktor

mengumpulkan

3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian

ini

psikologis. Direncanakan menggunakan

mengetahui

aspek

instrumen

dihadapi mahasiswa

kesulitan

belajar

baku.

melalui

aspek

Berdasarkan

teknik

dilakukan
kesulitan

untuk
yang

dalam mengikuti

pengumpulan data dan metode penelitian

mata kuliah Ilmu Kealamiaan Dasar

akan

data

(IKD). Sampel penelitian ini adalah

non-

mahasiswa semester V pada program

hirarki atau K-Means Cluster, dengan

studi Bimbingan Konseling, PG-PAUD

tiga

dan Pendidikan Bahasa Inggris. Setiap

dilakukan

menggunakan

cluster

analisa

analisis

kluster

(kelompok)

dilanjutkan
grafik,

mahasiswa diberikan tes dan angket

dengan menggunakan SPSS IBM 22

untuk mengetahui lebih jelas kesulitan

for windows, kemudian akan digunakan

yang dihadapi mahasiswa, tiga aspek

perhitungan

dengan

yang akan di diagnosa sebagai kesulitan

dengan

yaitu aspek psikologis.

dengan analisis crosstab

indikator

angket
yang

dan

sesuai
diteliti,

Secara grafik batang, dapat diketahui

menggunakan rumus, sebagai berikut:

bahwa aspek yang psikologis dalam
kategori rendah ataupun tinggi untuk
program studi Bimbingan Konseling,
sebagai berikut:

Kesimpulan

akan

diambil

sesuai

dengan grafik yang dihasilkan oleh
angket untuk
aspek

psikologis

mahasiswa,

dan

sedangkan

sosiologis

untuk

aspek

kognitif akan diambil dari kemampuan
mahasiswa

dalam

menjawab

setiap
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mengenal makhluk hidup, alam semesta

Gambar 1. Grafik Batang Indikator

dan teknologi.

Aspek Psikologis Mahasiswa BK
Dari grafik batang diatas diketahui

Pada

bahwa

diperoleh hasil dengan grafik batang,

kesulitan

yang

dialami

program

dapat

kesulitan kategori sedang terdapat pada

psikologis dalam kategori rendah ataupun

indikator persepsi sebesar 59,70% hal ini

tinggi, sebagai berikut:

bahwa

bahwa

PG-PAUD

mahasiswa pada aspek psikologis dengan

menjelaskan

diketahui

studi

aspek

yang

mahasiswa

menganggap bahwa mata kuliah IKD
tidak penting untuk diikuti, kurang
menyenangkan bahkan mahasiswa sudah
menyatakan sebelum materi disampaikan
sudah

merasa

menyukai,

kesulitan

kemudian

dan

diikuti

tidak
dengan

66,25% hal ini menjelaskan bahwa

Gambar 2. Grafik Batang Indikator
Aspek Psikologis Mahasiswa PGPAUD

mahasiswa mengalami kesulitan pada

Dari grafik batang diatas diketahui

kategori rendah dengan diberikan materi

bahwa kesulitan yang dialami

susah untuk diingat, tidak mengulang

mahasiswa

memori dan kebiasaan belajar sebesar

materi

dirumah,

menyiapkan

bahkan

bahan

diskusi

tidak

pada aspek psikologis dengan kategori

sebelum

sedang terdapat pada indikator persepsi

disajikan dan selalu kurang ikut serta

sebesar

dalam

62,27% pada kategori kesulitan rendah

menjawab

atas

pertanyaan-

pertanyaan yang disajikan atau dikatakan

artinya

“cuek” dalam diskusi serta kesulitan yang

mahasiswa menganggap bahwa mata

dihadapi adalah pada indikator berpikir

kuliah

sebesar 68,96% pada kategori kesulitan

menyenangkan bahkan mahasiswa sudah

rendah, hal ini berkaitan dengan kesulitan

menyatakan sebelum materi disampaikan

dalam

tidak

sudah merasa kesulitan dan menyukai,

membantu berpikir kritis dalam diskusi

kemudian diikuti dengan memori dan

dikelas,

tidak

kebiasaan belajar sebesar 65,5% pada

terpancing untuk ikut berargumen dalam

kategori kesulitan rendah artinya hal ini

menyelesaikan

masalah

dan

kurang

menjelaskan

membangkitkan

pola

pikir

dalam

pemahaman,

mahasiswa

IKD

juga
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hal

IKD

ini

menjelaskan

penting

bahwa

untuk

bahwa

diikuti,

mahasiswa

mengalami kesulitan diberikan materi

kebiasaan belajar sebesar 64,33% pada

yang diberikan susah untuk diingat, tidak

kategori kesulitan sedang artinya hal ini

mengulang materi dirumah, bahkan tidak

menjelaskan

menyiapkan

sebelum

mengalami kesulitan diberikan materi

disajikan dan selalu kurang ikut serta

yang diberikan susah untuk diingat, tidak

dalam

mengulang materi dirumah, bahkan tidak

bahan

menjawab

diskusi

atas

pertanyaan-

bahwa

bahan

mahasiswa

pertanyaan yang disajikan atau dikatakan

menyiapkan

diskusi

“cuek” dalam diskusi.

disajikan dan selalu kurang ikut serta

Pada program studi Pendidikan Bahasa

dalam

Inggris diperoleh hasil dengan grafik

pertanyaan yang disajikan atau dikatakan

batang, dapat diketahui bahwa aspek

“cuek” dalam diskusi, serta mahasiswa

yang psikologis dalam kategori rendah

tidak

ataupun tinggi, sebagai berikut:

mahasiswa

menjawab

berarti

atas

sebelum

pertanyaan-

mengangkat

motivasi

dalam

pembelajaran

sebesar

mengikuti
66,04%

pada

kategori kesulitan sedang artinya serta
mahasiswa merasa mengalami kesulitan
dalam proses berpikir sebesar 68% pada
kategori kesulitan sedang. Dengan kata
lain
Gambar 3. Grafik Batang Indikator
Aspek
Psikologis
Mahasiswa
Pendidikan Bahasa Inggris

mahasiswa

kesulitan

masih

kategori

mengalami

sedang

secara

psikologis mahasiswa.
Untuk menjawab rumusan masalah yang

Dari grafik batang diatas diketahui

pertama yaitu mengetahui faktor-faktor

bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa

permasalahan dalam kesulitan belajar

pada aspek psikologis dengan kategori

mahasiswa pada psikologis pada mata

sedang terdapat pada indikator persepsi

kuliah Ilmu Kealamian Dasar (IKD),

sebesar 60,27% pada kategori kesulitan

dengan menggunakan K-Means Cluster

sedang artinya hal ini menjelaskan bahwa

diperolehlah cluster (kelompok) kesulitan

mahasiswa menganggap bahwa mata

dengan tiga kelompok yaitu dengan 1

kuliah

diikuti,

(kesulitan tingkat tinggi), 2 (kesulitan

menyenangkan bahkan mahasiswa sudah

tingkat menengah) dan 3 (kesulitan

menyatakan sebelum materi disampaikan

tingkat rendah/tidak sulit), hasil tersebut

sudah merasa kesulitan dan menyukai,

telihat pada lampiran I. Setelah secara

kemudian diikuti dengan memori dan

terperinci diperoleh cluster dalam setiap

IKD

penting

untuk
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indikator,

maka

dapat

diperoleh

diduga

sebagian

mahasiswa

tersebut

kesimpulan sesuai tabel Final Clusters

menjawab setuju dalam setiap angket dan

Centers, sebagai berikut:

menjawab benar dalam setiap soal.
Dengan

demikian, cluster

dinyatakan

kesulitan

3

tingkat

dapat
rendah

atau tidak mengalami kesulitan.
Dari

hasil

diatas,

dapat

diambil

Tabel 1. Final Cluster Centers

kesimpulan secara signifikan perbedaan

Cluster 1 menjelaskan bahwa responden

setiap cluster, berikut hasil yang telah

yang menjawab pernyataan angket dan

diperoleh:

soal

mempunyai nilai lebih rendah

dibanding dengan yang lain, kelompok ini
juga memiliki kesulitan dalam setiap
The F tests should be used only for

aspek penilaian baik aspek psikologi,

descriptive purposes because the clusters

dengan ciri-ciri tersebut bisa diduga
hampir

seluruh

mahasiswa

have been chosen to maximize the

tersebut

differences among cases in different

menjawab tidak setuju dalam setiap

clusters. The observed significance levels

angket dan menjawab salah dalam setiap

are not corrected for this and thus cannot

soal. Dengan demikian, cluster 1 dapat
dinyatakan

kesulitan

tingkat

be interpreted as tests of the hypothesis

tinggi.

that the cluster means are equal.

Cluster 2 menjelaskan bahwa responden

Diketahui dengan jelas bahwa F pada

lebih baik dibandingkan cluster yang lain

aspek psikologi mempunyai angka

baik dalam menjawab angket dan soal,

sebesar 35,103 dan angka Sig adalah

kelompok ini hanya sedikit mengalami
kesulitan
dengan

dalam
demikian,

0,000 maka dapat diartikan bahwa pada

menyelesaikannya,
cluster

1

cluster 1, cluster 2 dan cluster 3

dapat

mempunyai

dinyatakan kesulitan tingkat menengah
dan

Cluster

3

menjelaskan

mengalami

tersebut

angket dan soal, kelompok ini hanya

menyelesaikannya,

kesulitan
baik

dari

kesulitan

dengan cluster lainnya.

cluster yang lain baik dalam menjawab

mengalami

perbedaan

yang

berarti,

dengan kata lain bahwa cluster 1 relatif

bahwa

responden lebih rendah dibandingkan

tidak

F

menjelaskan

dibandingkan
Dari hasil
bahwa

setiap

cluster memiliki perbedaan secara nyata.

dalam

Dengan demikian, akan diketahui lebih

aspek

lanjut, aspek utama menyebab kesulitan

psikologis, dengan ciri-ciri tersebut bisa
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dalam

mengikuti mata kuliah IKD.

aspek psikologi adalah salah satu faktor

Dengan melanjutkan analisis, berikut hasil

kesulitan peserta didik.

yang diperoleh:

Mahasiswa (responden) yang mengalami
tingkat kesulitan tingkat tinggi pada
Program Studi Bimbingan Konseling, hal
ini

terlihat

mahasiswa

jelas

bahwa

(responden)

seluruh

berada

pada

cluster 1, kemudian diikuti dengan
Program

Dari output diatas, diketahui dengan jelas

mahasiswa

sebagian besar mahasiswa (responden)
berada pada cluster 2, jelas diketahui

tingkat redah (tidak sulit) sebesar 60,6%

bahwa tidak ada yang berada kesulitan

atau berada pada cluster 3, sedangkan

tingkat rendah. Untuk lebih jelas dapat

sisanya ada di cluster 2 atau berada pada
tingkat

menengah

dan

tingkat menengah, hal ini ditunjukkan

(responden)

sebagian besar terdapat pada kesulitan

kesulitan

PG-PAUD

Pendidikan Bahasa Inggris pada kesulitan

dengan informasi bahwa pada aspek
psikologis,

Studi

diperlihatkan

sebesar

pada gambar cluster grafik sebagai

37,9% dan cluster 1 atau berada pada

berikut:

tingkat kesulitan tinggi sebesar 1,5%.
Dengan kata lain, aspek psikologis
berada dtingkat kesulitan rendah. Untuk
aspek

psikologis,

mahasiswa

sudah

memiliki aspek psikologis yang baik
artinya faktor internal mahasiswa sudah
baik, walaupun pada lampiran I diketahui
bahwa masih ada kesulitan tingkat tinggi
seperti persepsi, berpikir, minat dan
motivasi mahasiswa, namun hal itu dapat
bisa diatasi dengan baik oleh mahasiswa
itu sendiri, karena faktor internal yang
hanya

bisa

mengontrolnya

adalah

Gambar 4. Cluster Grafik

mahasiswa itu sendiri. Walaupun hasil

Dari gambar 4, sesuai dengan pedoman

penelitian Masita, Sapurah dan Siregar

pada setiap simbol untuk tiap aspek

menyatakan bahwa faktor internal atau
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penilaian yang berada pada kotak kanan

4. Kesimpulan

atas, cluster 1 hampir semua mahasiswa

Berdasarkan hasil dan pembahasan

(responden) adalah Prodi Bimbingan

penelitian ini, maka dapat disimpulkan

Konseling (berwarna biru), kemudian

berdasarkan rumusan masalah sebagai

pada cluster 2 sebagian besar berwarna

berikut:

hijau dan coklat yang artinya Prodi PG-

1.

PAUD dan Pendidikan Bahasa Inggris

belajar pada mata kuliah IKD dengan

berada pada kesulitan tingkat menengah,

menggunakan analisa K-means cluster

pada cluster 3 hanya sangat sedikit

aspek

dengan warna biru, hijau dan coklat yang

dengan faktor internal mahasiswa berupa

artinya

persepsi, berpikir, minat dan motivasi

sebagian

(responden)

kecil

menyebar

mahasiswa

pada

cluster

Faktor-faktor

penyebab

psikologis

yang

kesulitan

berhubungan

mahasiswa.

tersebut.

2. Besanya faktor penyebab kesulitan

Kesulitan tingkat rendah (tidak sulit)

belajar

adalah aspek psikologis (faktor intern)

teknik

dapat diatasi dengan cara berikut:

crosstabulation

Memberikan

diketahui

materi-materi

IKD

dengan

analisa

menggunakan

lanjutan
dan

dengan

cluster

jelas

pada

yaitu
grafik
aspek

yang aplikatif dan sesuai dengan isu

kognitif sebesar 100%, aspek sosiologis

berkembang saat ini dan kebutuhan

61,1% dan aspek psikologis sebesar

mahasiswa sehingga mudah dipahami

60,6%.

Memberikan

3. Untuk mengatasi aspek psikologis

penghargaan,

aturan dan keterbukaan nilai sehingga

dapat

mahasiswa

memberikan materi-materi yang aplikatif

lebih

antusias

dan

dalam

memberikan

yang

menantang,

cara

kesempatan

penghargaan, aturan dan keterbukaan

argumen-argumen

nilai, kesempatan dalam memberikan
argumen-argumen ketika proses diskusi

ketika proses diskusi berlangsung

Memberikan

dengan

dan sesuai dengan isu berkembang,

kepercayaan diri

Memberikan

dilakukan

berlangsung dan

materi-materi
yang

materi-materi

yang

menantang, yang dapat menimbulkan

dapat

menimbulkan rasa ingin tahu dan minat

rasa ingin tahu dan minat belajar.

belajar.

4.

Dalam hal ini diketahui, bahwa

program studi yang paling mengalami
kesulitan tingkat tinggi adalah Bimbingan
Konseling sebesar 68,2%, kemudian
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APLIKASI OTOMATISASI PARKIR DENGAN PENGENALAN PLAT
KENDARAAN DAN TELAPAK TANGAN
Sayuti Rahman 1)
Rosyidah Siregar2)
1,2)

Sekolah Tinggi Teknik Harapan
Masay.ram@gmail.com
Abstrak

Meningkatnya kriminalitas pencurian kendraan bermotor di Indonesia yang meresahkan masyarakat,
untuk itu dibutuhkan sistem pendeteksi dini pencurian kendaraan bermotor dengan memanfaatkan
visi komputer, dengan mengkombinasikan plat kendraan dan garis tangan pemiliknya saat memasuki
area perparkiran dan membandingkannya saat keluar area perparkiran, jika terdeteksi bukan
pemiliknya sistem secara otomatis menunjukan peringatan pencurian agar penjaga perparkiran
memeriksa kelengkapan dan identitas kendaraan tersebut. Penegenalan plat kendaraan digunakan
metode Back Propagation dan pengenalan garis tangan dengan algoritma Fraktal. Dari hasil
pengujian sistem ini mampu mendeteksi kepemilikan kendraan secara dini dan dapat
diimplementasikan dengan baik.
Kata Kunci: Otomatisasi Parkir, Backpropagation, fraktal, Visi Komputer

1. Pendahuluan

plat

1.1

Latar Belakang

metode yang digunakan untuk mendukung

Citra atau gambar merupakan hal

aplikasi yang akan dibangun.

yang vital dan menjadi bagian integral dari

kendaraan

Ada

dibutuhkan

beberapa

metode

mengekstraksi

tertentu, citra (gambar) digunakan sebagai

satunya

alat untuk mengungkapkan pertimbangan

berfungsi mengektraksi ciri objek yang

(reason),

ilustrasi,

terkandung didalamnya, dalam hal ini

ingatan,

objek adalah huruf dan angka dalam

pendidikan, komunikasi, evaluasi, navigasi

sebuah wilayah citra, Gabor Filter dapat

survai, hiburan, dan lain sebagainya.

memanfaatkan

Deteksi plat kendaraan bermotor dan

seperti

telapak tangan merupakan cara untuk

selektivitas, dan karakteristik frekuensi

mengenali pemilik kendaraan bermotor.

spasial, dan Gabor Filter telah mencapai

Hal ini dilakukan untuk menghindari

keberhasilan besar (Amina Khatun,dan

tindak kejahatan pencurian kendaraan

Md. Al-Amin Bhuiyan 2011).

penggambaran

(represent),

adalah

pada

untuk

kehidupan sehari-hari. Pada kepentingan

interpretasi,

ciri

beberapa

Gabor

sifat

lokalisasi

citra,

salah

Filter

yang

menonjol
spasial,

visual
orientasi

yang dilakukan oleh oknum yang tidak

Citra yang diekstraksi ciri dengan

bertanggung jawab. Dalam pengenalan

Gabor Filter belum dapat mengenali plat
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kendaraan bermotor, untuk ciri yang

merupakan metode yang menghasilkan

terekstraksi perlu dilatih dengan jaringan

dimensi pecahan suatu objek yang mana

syaraf tiruan, peneliti memilih untuk

menggambarkan sebuah objek mengisi

menggunakan metode Backpropagation

suatu ruang tertentu (Mulyadi, 2013).

untuk

melatih

data.

Identifikasi

1.2. Perumusan Masalah

kepemilikan kendaraan bermotor tidak

Adapun rumusan masalah yang akan

cukup dilakukan hanya dengan pengenalan

dibahas dalam parking otomatis dengan

plat nomor dari kendaraan bermotor

menggunakan metode backpropagation

tersebut namun juga harus dilengkapi

dan algoritma fraktal sebagai berikut:

dengan identifikasi dari pemilik atau

1.

pengendara
Pengenalan

kendaraan
plat

nomor

Bagaimana

proses

bermotor.

kendaraan

dan

kendaraan

menggunakan

bermotor dilakukan menggunakan piksel

sebagai

data

latih

2.

jaringan

dengan

Backpropagation

hingga dapat membaca plat nomor

metode yang paling banyak digunakan
kesalahan

metode

Bagaimana mengekstraksi ciri dengan

ektraksi

Algoritma Backpropagation adalah

menentukan

tangan

Gabor Filter dan melatih data hasil

Backpropagation.

untuk

garis

plat

Backpropagation dan fraktal.

gambar yang telah difilter dengan Gabor
Filter

deteksi

kendraan bermotor?

bobot

3.

Bagaimana

menganalisis

tingkat

tersebut (Jagdish Lal Raheja dan Umesh

keberhasilan plat nomor kendraan

Kumar 2010). Jaringan dilatih untuk

bermotor menggunakan Gabor Filter

output yang diinginkan sesuai pola input

dan Backpropagation?

dan lapisan tersembunyi (hidden layer),

4.

Bagaimana membangun sistem untuk

untuk mendapatkan pola huruf dan angka

mengenali plat kendaran dan garis

pada plat kendaraan perlu perbaikan bobot

tangan?

agar selisih output aktual dengan output
1.3.

yang diinginkan berkurang, hingga bobot

Adapun batasan penelitian yang

yang diperoleh dapat menentukan nomor

diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini

polisi. Untuk identifikasi pengendara dari

adalah :

kendaraan bermotor digunakan metode
fraktal untuk melakukan ekstraksi terhadap

1.

fitur garis pada telapak tangan untuk
mengidentifikasi

pengendara

Tujuan

Mengidentifikasi

dini

pencurian

kendaraan bermotor roda dua.

dari

kendaraan bermotor. Algoritma Fraktal
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2.

Peneliti

menggunakan

aplikasi

itu memang ditetapkan bagi kendaraan

bantu yaitu Matlab.
3.

tersebut

Peneliti hanya menggunakan plat

2.2

kendaran standard dan garis telapak

Biometrika

tangan kanan.
4.

5.

Biometrika
merupakan

pengembangan

dari

Metode yang digunakan untuk

identifikasi

seseorang

mendeteksi

menggunakan karakteristik alami manusia

plat

kendaraan

metode

dasar
dengan

bermotor roda dua dan empat

sebagai

menggunakan metode filter gabor

(palmprint) merupakan salah satu organ

dan backpropagation.

tubuh manusia

Parkir

otomatis

basisnya.

Telapak

yang bisa

tangan

digunakan

menggunakan

sebagai identifikasi karena bersifat unik.

kombinasi plat kendaraan bermotor

Setiap telapak tangan memiliki tekstur

roda atau empat dan garis telapak

yang detail dan unik berdasarkan ciri

tangan.

garis-garis utama (principal-line features)

2.

Landasan Teori

dan

2.1

Plat Nomor Kendaraan

features), bahkan berbeda antara telapak

Plat nomor merupakan sebuah

tangan kanan dan kiri. Telapak tangan juga

identitas dari setiap kendaraan bermotor.

tidak dapat berubah serta stabil selama

Plat nomor juga disebut dengan plat

berpuluh-puluh tahun, sehingga dapat

regrestasi kendaraan. Bentuknya berupa

digunakan dalam sistem identifikasi(M.

potongan logam atau plastik yang dipasang

Ikhsan Mulyadi, 2013).

di depan dan belakang kendaraan. Namun

2.3

ciri

garis-garis

kusut

(wrinkles

Gabor Filter

ada beberapa jenis kendaraan tertentu yang

Filter Gabor bekerja sebagai filter

hanya membutuhkan satu plat nomor. Plat

bandpass untuk distribusi frekuensi spasial

nomor memiliki nomor seri yaitu susunan

lokal, mencapai resolusi optimal dalam

huruf dan angka yang dikhususkan bagi

domain baik spasial dan frekuensi. 2D

kendaraan

filter

tersebut.

Nomor

ini

di

Gabor

dapat

Indonesia disebut nomor polisi dan biasa

direpresentasikan sebagai sinyal sinusoidal

dipadukan dengan informasi lain mengenai

kompleks dimodulasi oleh fungsi kernel

kendaraan bersangkutan, seperti warna,

Gaussian sebagai berikut (Amina Khatun

merk, tahun pembuatan atau STNK yang

dan Md. Al-Amin Bhuiyan, 2011).

merupakan surat bukti bahwa nomor polisi
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[

{
………...................................(2.

}]

..............................(2,

4)

1)

Di

Di mana

konvolusi

[

telah difilter dengan Gabor filter.

]

[

2.4

] [ ]…..…....(2.2)

mana

menunjukkan

operator

adalah citra yang

Back Propagasi
Back Propagation adalah metode

dan

adalah standard deviasi

penurunan gradien untuk meminimalkan

dari Gaussian envelope sepanjang dimensi

kuadrat error keluaran. Ada tiga tahap

x dan y,

yang harus dilakukan dalam pelatihan

f merupakan pusat frekwensi

glombang sinusoid dan

orientasi, rotasi

pada bidang xy dengan sudut

jaringan, yaitu tahap perambatan maju

akan

(forward propagation), tahap perambatan-

menghasilkan filter Gabor pada orientasi

balik, dan tahap perubahan bobot dan bias,

, sudut

didefinisikan oleh:

arsitektur jaringan ini terdiri dari input
layer, hidden layer, dan output layer
seperti pada gambar 2.5 (T.Sutojo, 2011).

…………………...........(2.3)
Untuk n = 1,2, ..., p dan

di

mana p menunjukkan jumlah orientasi.
Desain filter Gabor dicapai dengan tuning
filter dengan band
tertentu

dan

frekuensi spasial

orientasi

dengan

tepat

memilih parameter filter, penyebaran filter
dan

Gambar 2.5 Jaringan Back Propagation

, Frekuensi radial f, dan orientasi

θn filter Gabor, representasi dari plat
kendaraan

bermotor

dihitung

Algoritma Back Propagation

dengan

1.

konvolusi gambar plat nomor dengan filter

random yang cukup kecil)

Gabor. Misalkan f(x,y) menjadi intensitas
2.

di koordinat (x, y) dalam skala abu-abu

Selama kondisi berhenti bernilai
salah.

gambar plat nomor, konvolusi dengan
filter Gabor

Inisialisasi bobot ( ambil nilai

dapat didefinisikan

sebagai persamaan berikut :
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2.4.1 Tahap

Perambatan

Maju
………………(2.8)

(forward propagation)
Tahap perambatan maju diuraikan
dalam

langkah-langkah

atau

alur

2.4.2 Tahap Perambatan Balik ( Back

prosedur sebagai berikut :
1.

Setiap

unit

Propagation)

input

(

Tahap perambatan balik diuraikan
dalam langkah-langkah atau alur prosedur

menerima sinyal

sebagai berikut :

dan meneruskan sinyal tersebut
kesemua

unit

pada

1. Setiap

lapisan

unit

sesuai dengan pola input pelatihan,

Setiap unit tersembunyi

kemudian hitung error dengan

menjumlahkan bobot
sinyal

(

) menerima pola target

tersembunyi
2.

output

dengan

input

persamaan berikut.

dengan

persamaan berikut
...…...(2.9)
∑

f’ adalah turunan dari fungsi

……………................(2.

aktivasi, kemudian hitung koreksi

5)

bobot dengan persamaan berikut:

Dan menetapkan fungsi aktivasi
untuk menghitung sinyal output-nya.

……………...(2.10)
Dan

………………………....(2.

koreksi

bias

dengan persamaan berikut.

6)
Biasanya

fungsi

aktivasi

yang

………………………………..(2.1

digunakan adalah fungsi sigmoid,

1)

kemudian menghitung
3. Setiap

menghitung

unit

output

)

menunjukan

Sekaligus mengirimkan

(

unit yang ada pada lapisan kanan.

bobot

2. Setiap unit tersembunyi

sinyal input

menjumlahkan delta

∑
input-nya

......(2.7)

menghitung

(dari

unit-unit

yang

berbeda pada lapisan kanannya):

Dan menerapkan fungsi aktivasi
untuk

ke unit-

sinyal

outputnya:
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(i=0,1,2,…,n)
∑

…………………..(2.1

dengan

persamaan berikut.

2)
…………………….....(2.1

Untuk menghitung informasi error,
kalikan nilai ini dengan turunan

7)

dari fungsi aktivasinya.

2.

Tes kondisi berhenti.

2. 5

Algoritma Fractal

………………..(2.1

Fraktal Istilah dari fractus Latin,

3)

yang berarti pecah dan tidak teratur

Kemudian hitung bobot dengan

diciptakan oleh matematikawan Benoit

persamaan berikut

Mandelbrot pada tahun 1975. Dalam karya
nya "The Fractal Geometry of Nature”, ia

………………………………..(2.1

mendefinisikan fraktal sebagai bentuk

4)

geometris yang kasar atau terfragmentasi

Kemudian hitung juga koreksi bias

yang dapat dibagi menjadi beberapa

dengan persamaan berikut:

bagian, yang masing-masing bagian adalah
salinan dari ukuran awalnya.
Dimensi fraktal adalah sebuah

……………………………......(2.1

jumlah kuantitatif menggambarkan sebuah

5)

objek mengisi suatu ruang tertentu. Jika

2.4.3 Tahap Perubahan Bobot Bias
Tahap

perupahan

bobot

sebuah garis dibagi menjadi N bagian yang

biasa

sama, maka setiap bagian memiliki rasio

diuraikan dalam langkah-langkah atau alur

dari keseluruhan bagian. Metode

prosedur sebagai berikut :
1.

Setiap

unit

output

(

yang biasa digunakan untuk menghitung

) dilakukan perubahan

dimensi fraktal suatu objek adalah metode

bobot dan bias (j=1,2,3,..,p) dengan

Box-Counting. Metode ini membagi citra

persamaan berikut:

menjadi

kotakkotak

dengan

berbagai

variasi. Adapun langkah-langkah BoxCounting adalah sebagai berikut(M. Ikhsan

....................................(2.1
6)

Mulyadi, 2013) :

Tiap unit tersembunyi (

a.

)
perubahan

dengan ukuran s.

dilakukan
bobot

dan

Citra dibagi kedalam kotak-kotak

bias
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b.

Menghitung banyaknya kotak N(s)

Nilainya diantara -1 dan +1. Koefisien

yang berisi bagian objek pada

korelasi

citra.

dibandingkan dengan ketidaksamaan. Jadi

Nilai

N(s)

sangat

tergantung pada s.
c.

Menghitung

menghitung

nilai

kesamaan

semakin tinggi nilainya menunjukkan

D(s)

dengan

bahwa ke 2 vektor semakin mirip.

persamaan berikut :

3.

Perancangan dan Pengujian
Pada bagian ini dijelaskan langkah-

langkah

................................(2.1

dapat

melakukan

otomatisasi parkir dengan pengenalan plat

8)

kendraan dan telapak tangan pada tahap

Dari persamaan 2.18 dapat dilihat

perancangan dan hasil dapat dilihat pada

bahwa D(s) adalah nilai dimensi fraktal

tahap pengujian.

dari suatu citra telapak tangan dengan

3.1

variasi s.

menetukan

tingkat

Perancangan
Pada proses parkir terdapat dua

Metrika pencocokkan digunakan
untuk

aplikasi

kegiatan yaitu saat pengenalan saat masuk

kesamaan

dan verifikasi saat keluar, pada saat masuk

(similarity degree) atau ketidaksamaan

sistem dirancang seperti terlihat pada

(disimilarity degree) dua vektor ciri.

gambar 3.1.

Tingkat kesamaan berupa suatu nilai dan
berdasarkan nilai tersebut dua vektor ciri
yaitu vektor acuan dan vektor uji dapat
dikatakan

mirip

atau

tidak.

Rumus

perhitungan antara kedua vektor adalah
sebagai berikut:
∑
∑

̅̅̅
̅̅̅ ∑

̅̅̅
̅̅̅

....(2.1

9)
Dengan:
̅
∑

........................(2.20)

Gambar 3.1 Rancangan Aplikasi Saat
Memasuki Parkir

̅
∑

Citra

........................(2.21)

menggunakan
Koefisien korelasi adalah pengurangan
nilai

koordinat

dengan

nilai

kendraan

mean.
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yang

diinput

kamera

berupa

disegmentasi

dengan
plat
hingga

mendapatkan karakter yang ada pada plat

surat kendaraan tersebut. Proses saat

kendraan kemudian disimpan bersama

memasuki perparkiran dan saat keluar

telapak tangan pemilik kendraan yang

dapat dilihat pada gambar 3.3 dan 3.4.

sudah diproses dengan dimensi fraktal,
hasil

yang

sudah

disimpan

akan

dibandingkan pada saat kendraan keluar
dari area perparkiran, adapun proses saar
keluar dapat dilihat pada gambar 3.2.
Mulai

I=input citra plat kendaraan
J= input citra telapak tangan

Gambar 3.3 Pengenalan Plat kendaraan dan
telapak tangan saat masuk parkir

I1=gabor(I)
K1= backpropagation (I1)
K2= fraktal (J)

Cari K1 =H1

T

K2==H2

Periksa surat
kendraam

Y
Sesuai

Gambar 3.4 Verifikasi saat Keluar Perparkiran
Selesai

3.2

Gambar 3.2 Proses Verifikasi Saat

Pengujian
Pengujian

Keluar Perparkiran

dilakukan

dengan

memasukan sepasang plat kendaraan dan
telapak tangan , berikut citra uji seperti

Pada gambar 3.2 dapat dilihat setalah

pada tabel 3.1.

melakukan proses yang sama pada saat

Tabel 3.1. Citra Input

masuk, pada saat keluar mencocokkan plat
kendaraan dengan yang telah tersimpan

No

setelah ditemukan pada database langkah

1

selanjutnya membadingkan telapak tangan
berdasarkan plat yang telah ditemukan

2

pada database, jika telapak tangan tidak
sesuai maka perlu dilakukan pengecekan
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Citra Plat

Citra Telapak
Tangan

3

Tabel 3.3 Hasil Pengujian citra yang tidak
sesuai

4

No

Citra Plat
berdasarkan
Nomor

1

Plat No.5

Tidak
Sesuai

2

Plat No.4

Tidak
Sesuai

3

Plat No.3

Tidak
Sesuai

4

Plat No.2

Tidak
Sesuai

5

Plat No.1

Tidak
Sesuai

5

Dari citra input saat memasuki areal
perparkiran dengan data diatas dan pada
saat keluar sesuai dengan pasangan citra
input maka mendapatkan hasil yang sesuai
seperti terlihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2 Hasil Pengujian citra sesuai saat
masuk parkiran
No

Citra Plat

Citra
Telapak
Tangan

Sesuai

2

Sesuai

3

Sesuai

4

Sesuai

5

Sesuai

Hasil

4. Kesimpulan

Hasil

1

Citra
Telapak
Tangan

1. Backpropagation mampu mengekstraksi
karakter plat kendaraan dengan akurasi
80%.
2. Tingkat akurasi pada backpropagation
tidak mempengaruhi hasil pencocokan
plat kendaraan dan telapak tangan
hingga aplikasi ini dapat digunakan
dengan
baik
dan
dapat
diimplementasikan pada perparkiran.
3. Dari hasil pengujian pencocokan plat
kendaraan
dan
telapak
tangan
mendapatkan hasil yang sempurna
dengan tingkat keberhasilan 100%
berdasarkan data uji.
4. Aplikasi ini dapat digunakan dengan
baik untuk diimplementasikan pada
perparkiran
dengan
membangun
aplikasi
ini
dengan
bahasa
pemrograman yang mendukung seperti
visual basic.

Sedangkan jika kombinasi input diganti
dengan masukan lainnya maka sistem
mengeluarkan hasil tidak cocok, seperti
terlihat pada tabel 3.3
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Abstrak
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Metode Pembelajaran Langsung Pada
Pokok Bahasan Bentuk Aljabar Di Kelas VII Smp Harapan 1 Medan sangat penting
dilakukan agar siswa lebih memahami makna belajar, dapat menyelesaikan soal-soal yang
berhubungan dan dapat memunculkan ide-ide yang baru, serta menjadikan siswa lebih berfikir
kreatif. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2015.
Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang hasil belajar siswa pada materi
pokok bentuk aljabar di kelas VII SMP Harapan 1 Medan setelah menggunakan metode
pembelajaran langsung. Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (class action research)
yang khususnya dalam aktivitas kelas yang mungkin memberikan tentang pembelajaran di
kelas, banyaknya indikator pembelajaran yang dapat dicapai siswa, mengungkapkan waktu
yang dibutuhkan guru untuk menyajikan materi. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif, yang berguna untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan belajar siswa
dalam mempelajari bentuk aljabar. Instrumen atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah tes hasil belajar berbentuk : (1) Tes, (2) Observasi (3) Angket. Untuk melihat peningkatan
hasil postes dibandingkan dengan hasil pretes, maka dilakukan uji Mc Nemer untuk signifikan
perubahan. Penerapan metode pembelajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar
siswa pada pokok bahasan bentuk aljabar. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes yang diberikan
kepada siswa.Hasil pelaksanaan siklus I dengan menerapkan metode pembelajaran langsung
diperoleh tingkat ketuntasan 70 % sedangkan pelaksanaan siklus II dengan menerapkan CTL
dengan metode pemberian tugas diperoleh tingkat ketuntasan klasikal
87,5 %. Aktivitas
pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa berlangsung dengan baik dengan penerapan
metode pembelajaran langsung didalam pembelajaran.
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Langsung, Bentuk Aljar, hasil belajar siswa

1. Pendahuluan

(PIRLS)

dan

Programme

1.1. Latar Belakang

International

Student

for

Assessment

Kualitas pendidikan matematika

(PISA) tahun 2011, nilai rata-rata

di Indonesia belum mencapai hasil yang

matematika siswa kelas VII menempati

diharapkan.

Driana

urutan ke-38 dari 42 negara, di bawah

mengungkapkan,

“Hasil

(2012)
in

Indonesia ada Suriah, Maroko, Oman,

International Mathematics and Science

dan Ghana. Negara tetangga, seperti

Studies

in

Malaysia, Thailand, dan Singapura,

International Reading Literacy Study

berada di atas Indonesia. Singapura

(TIMSS),

Trends

Progress

611

bahkan di urutan kedua dengan nilai

semester

ganjil

Tahun

Ajaran

rata-rata 611”.

2015/2016. Subjek dalam penelitian ini
siswa kelas VII SMP Harapan 1 Medan

Fakta di lapangan menunjukkan
belum

Tahun Ajaran 2015/2016 yang diambil 1

konseptual.

kelas dari 4 kelas yaitu kelas VII-A yang

Berdasarkan pengamatan dan penuturan

berjumlah 40 orang. Objek penelitian ini

guru mata pelajaran matematika di SMP

adalah penerapan model Pembelajaran

Harapan 1 Medan, metode pembelajaran

Langsung pada pokok bahasan Bentuk

yang digunakan masih berupa metode

Aljabar.

tradisional

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian

bahwa

umumnya

mempunyai

metode

siswa

pengetahuan

(konvensional).

Dengan
Langsung

Tindakan

Kelas

(Classroom

memahami

Research)

yaitu

penelitian

Pembelajaran

diharapkan

siswa

lebih

Action
tindakan

makna belajar, dapat menyelesaikan

(Action research) yang dilakukan dengan

soal-soal yang berhubungan dan dapat

tujuan memperbaiki mutu pembelajaran

memunculkan ide-ide yang baru, serta

di kelas.

menjadikan siswa lebih berfikir kreatif.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis

Salah satu materi matematika yang

alat pengumpul data, yaitu tes, observasi

diajarkan di SMP Harapan 1 Medan

dan wawancara. Adapun instrumen atau

Kelas VII adalah bentuk aljabar. Untuk

alat pengumpulan data dalam penelitian

itu,

ini adalah tes hasil belajar berbentuk

dengan

menerapkan

metode

pembelajaran langsung diharapkan dapat

: (1) Tes, (2) Observasi (3) Angket.

meningkatkan

Penelitian

penguasaan

pemahaman
siswa

terhadap

dan

tindakan

menggunakan

2.

Tindakan

Metode
tindakan

kelas

dan

pelaksanaannya

model
kelas

Penelitian

seperti

yang

dikemukakan oleh Arikunto (2007: 16)

ini

pada gambar berikut:

dilaksanakan dikelas VII SMP Harapan 1
Medan

memiliki

beberapa model, dalam hal ini peneliti

materi

tersebut.

Penelitian

kelas

pada
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Prosedur

penelitian

ini

dilakukan

observasi

mengikuti tahapan sebagai berikut:
1. Tahap

persiapan,

konsultasi,

meliputi

membuat

pembelajaran,
:

postes,

rencana

menyusun

siswa

dan

dalam

menentukan

sampel penelitian;
2. Melakukan tes awal (pretes);
3. Pengolahan hasil tes. Pengolahan
hasil
tes
dilakukan
dengan
menggunakan persamaan:

pembelajaran, menyusun soal pretes
dan

aktifitas

lembar

Dengan PPN adalah Persentase

yang belum dapat dipahami siswa

Perolehan Nilai, dengan criteria yang

ditemukan, maka peneliti membuat

digunakan sebagai berikut :

rencana

pembelajaran

materi

0% ≤ PPN ≤ 64% artinya seluruh siswa

Bentuk

Aljabar.

Dalam

belum tuntas dalam belajar 65% ≤ PPN

pembelajaran digunakan beberapa

≤ 100% artinya seluruh siswa telah

metode

tuntas dalam belajar.

ceramah,

4. Mengembangkan hasil analisis tes.

atau prkatek, dan kerja kelompok.

Setelah bagian materi pelajaran
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antara

lain

demonstrasi,

:

metode
pelatihan

5.

Melaksanakan
pembelajaran.
mengajarkan

rencana

penguasaan siswa terhadap salah

Peneliti

satu sub materi pokok belum

materi pelajaran

mencapai

dengan menggunakan pembelajaran

dilakukan

langsung. Dalam tahap ini sebelum

(melaksanakan siklus berikutnya).

guru memulai pembelajaran, maka

materi

belakang

perbaikan

pokok

yang

dipelajari

pelajaran,

dan

adalah sub materi pokok yang

siswa

unutk

belum dipahami oleh siswa. Dalam

belajar.

Dalam

melaksanakan

rencana

pembelajaran,

pembelajaran

dibarengi

dengan

peneliti

pengamatan yang dilakukan oleh

meminta bantuan pengamat untuk

pengamat terhadap aktifitas belajar

mengobservasi

siswa.

aktifitas

belajar

siswa.

Setelah

selesai

maka

dilakukan cara yang sama seperti

Evaluasi hasil pembelajaran,

prosedur ke-6 sampai ke-7.

dilakukan dengan cara memberikan

10.

Melakukan refleksi. Jika dari

soal yang sama pada tes awal untuk

hasil

mengetahui hasil belajar setelah

belajar siswa belum juga mencapai

menggunakan

ketuntasan

metode

Pembelajaran Langsung.
7.

lagi

maka

9. Melakukan siklus II. Adapun sub

guru menyampaikan informasi latar

mempersiapkan

6.

ketuntasan,

analisis,

begitu

ternyata

juga

hasil

dengan

penguasaan siswa terhadap tiap sub
materi

Melakukan pengolahan hasil tes.

pokok

maka

akan

Pengolahan hasil tes dilakukan

dilaksanakan lagi perbaikan (seperti

dengan cara yang sama seperti

siklus I dan siklus II) hingga hasil

prosedur ke-3. Ini dilakukan unutk

belajar siswa minimal mencapai

melihat hasil belajar siswa dan

65%.

sebagai informasi atau referensi

Untuk

jika terjadi kesalahan.

mengetahui

gambaran

umum tentang hasil belajar siswa

8. Mengadakan refleksi. Jika dari hasil

pada materi pokok Persamaan Kuadrat

analisis, ternyata masih terdapat

yang berasal dari pengetahuan awal dan

beberapa siswa yang memperoleh

akhir pada kelas yang dikenai penelitian

hasil

diperoleh data pretes dan postes. Untuk

belajar

dibawah

nilai

ketuntasan. Disamping itu rata-rata

melihat
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peningkatan

hasil

postes

dibandingkan

dengan

hasil

pretes,

saat tes akhir D = Perubahan

maka dilakukan uji Mc Nemer untuk

dari tes awal

signifikan perubahan (Siegel, 1994: 79)

menjadi benar pada saat tes

yang rumusnya sebagai berikut:

akhir X2 = Chi kuadrat Jika x2
>x2

hitung

yang salah

tabel

dengan

ketetapan db = 1 dan 

=

Dengan :

0,05, maka ada peningkatan

X2 =

hasil belajar siswa.

A = Perubahan dari tes awal
yang benar menjadi salah pada
Dari tes tersebut juga dapat diperoleh

3. Hasil dan Pembahasan
Peneliti
kepada

memberikan

siswa

untuk

kemampuan

awal

pembelajaran

dilakukan.

pretes

nilai terendah 18.18182, nilai tertinggi

mengetahui

siswa

100 dan rata-rata nilai 63,29545

sebelum

Untuk memastikan kesulitan yang

hasil

dialami siswa dalam menyelesaikan

pretes tersebut diperoleh hasil belajar

soal- soal bentuk aljabar dilakukan

siswa jauh dibawah nilai ketuntasan

wawancara langsung dengan siswa

yaitu dengan nilai rata-rata 35,53.

yang

Dari

Hasil belajar siswa
diberikan tindakan I di

salah

menjawab

soal

untuk

menelusuri kesulitan yang dialaminya

setelah

selama mengerjakan soal.

SMP Swasta

Harapan 1 Medan dapat diketahui

Berdasarkan

bahwa dari 40 siswa, 28 siswa (70 %)

diperoleh beberapa hal yang membuat

telah

siswa salah menjawab soal, yaitu:

mencapai

ketuntasan

belajar

variable;

mencapai tingkat ketuntasan belajar.
ketuntasan

klasikal

2. Siswa kurang memahami soal;

yang

3. Siswa

diperoleh yaitu 70 %, belum mencukupi
syarat

ketuntasan

klasikal

sebagai

acuan

teliti

dalam

kesalahan perhitungan.
Adapun

hasil tes hasil belajar ini

digunakan

kurang

mengerjakan soal sehingga terjadi

(85%).

Untuk itu dilanjutkan ke siklus II
dimana

wawancara

1. Siswa belum ingat cara menentukan

sedangkan 12 siswa (30 %) belum

Tingkat

hasil

langkah-langkah

yang

ditempuh di dalam rencana tindakan

dalam

I adalah:

memberikan tindakan pada siklus II.
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membuat

skenario

Dari hasil observasi siswa yang

yang

berisikan

dilakuakn oleh guru matematika SMP

upaya-upaya yang dilakukan pada

Swasta Harapan 1 Medan pada siklus I

pelaksanaan

diperoleh

1. Peneliti
pembelajaran

tindakan

untuk

kesimpulan

bahwa

siswa

melakukan pembelajaran dengan baik.

meningkatkan hasil belajar siswa;

Adapun deskripsi hasil observasi adalah

2. Melakukan evaluasi hasil belajar

sebagai berikut :

dengan cara memberikan postes I;
3. Melakukan pengolahan hasil postes

1. Siswa

I. Hal ini dilakukan untuk melihat

mendengarkan

dan

memperhatikan penjelasan guru;

hasil belajar siswa;

2. Beberapa

4. Peneliti membuat lembar observasi

siswa

kepada

berani

guru

bertanya

ketika

guru

untuk melihat situasi pembelajaran

memberi kesempatan kepada siswa

di kelas.

untuk bertanya hal

Observasi

(pengamatan)

yang belum

diketahui;
3. Siswa

dilakukan oleh guru matematika SMP

menanggapi

dan

Swasta Harapan 1 Medan mulai dari

mengemukakan gagasan / pendapat

awal

serta bertanya pada siswa lain;

pelaksanaan

tindakan

sampai

berakhirnya pelaksanaan tindakan. Guru
kelas

mengamati

tindakan

4. Siswa

mengerjakan

peneliti

selama mengajar dengan menerapkan

lembar

untuk
kegiatan

5. Siswa menggunakan konteks pada

salah satu upaya meningkatkan hasil

pemecahan masalah;
6. Siswa menjawab pertanyaan dari

belajar siswa pada pokok bahasan
bentuk aljabar.

guru.

Yang menjadi catatan dari guru

Untuk

kelas tersebut mengenai apa saja yang

yang

menurutnya masih harus diperbaiki

khususnya

memastikan

dialami

siswa

kesulitan
dalam

menyelesaikan soal-soal bentuk aljabar

yaitu keaktifan siswa masih perlu
lagi

berdiskusi

siswa yang diberikan guru;

metode pembelajaran langsung sebagai

diperbanyak

aktif

dilakukan wawancara langsung dengan

dalam

siswa yang salah menjawab soal untuk

menyelesaikan soal latihan dan peneliti

menelusuri kesulitan yang dialaminya

hendaknya lebih banyak melakukan

selama mengerjakan soal. Berdasarkan

interaksi dengan siswa.

hasil wawancara diperoleh beberapa hal
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yang membuat siswa salah menjawab

mengulangi materi yang belum dikuasai.

soal, yaitu:

Karena ditemukan banyak kekurangan

1. Siswa belum ingat cara menentukan

selama siklus I maka perlu diadakan

nilai variable;

perbaikan tindakan. Oleh karena itu

2. Siswa kurang memahami soal;
3. Siswa

kurang

teliti

penelitian dilanjutkan ke siklus II.
dalam

Pemberian tindakan pada siklus

mengerjakan soal sehingga terjadi

dilakukan

kesalahan perhitungan.

matematika

diluar
agar

jam

II

pelajaran

tidak mengganggu

Dari hasil tes pada siklus I yang

alokasi waktu yang telah ditentukan.

dilaksanakan di

Pada siklus II tidak diberikan materi

SMP Swasta Harapan

1 Medan, diperoleh 28 siswa (70%)

untuk

yang mencapai ketuntasan belajar 65%

pengulangan materi. Namun tes hasil

dan 12 siswa (30 %) belum mencapai

belajar yang akan diberikan pada siklus

tingkat ketuntasan belajar. Selain itu dari

II merupakan materi yang sama dengan

hasil observasi ternyata upaya-upaya

siklus I. Dengan demikian dapat dilihat

guru

peningkatan hasil belajarnya.

dengan

penerapan

model

pembelajaran langsung belum mampu
membuat
memahami

menghindari

terjadinya

b. Hasil dan Pembahasan

siswa

mengingat

dan

Observasi (pengamatan)

cara

menentukan

nilai

dilakukan oleh guru matematika SMP

variabel. Upaya guru meminta siswa

Swasta

menjawab pertanyaan guru atau bertanya

mengamati tindakan peneliti selama

kepada guru belum mampu membuat

mengajar selama siklus II dengan

siswa berani untuk aktif bertanya dan

pemberian tugas dan latihan sebagai

menjawab pertanyaan guru karena takut

salah satu upaya meningkatkan hasil

salah jawabannya. Catatan dari guru

belajar siswa pada pokok bahasan

kelas mengatakan frekuensi keterlibatan

Bentuk aljabar.

aktivitas

Hasil belajar siswa

siswa

dalam

latihan

Harapan

1

Medan.

tetap

Guru

setelah diberikan

mengerjakan soal masih sedikit dan

tindakan II di SMP Swasta Harapan

menyarankan peneliti memberi variasi

1 Medan dapat diketahui bahwa dari 40

pembelajaran. Dari hasil wawancara

siswa, 35 siswa (87,5%) telah mencapai

diketahui siswa banyak yang malu dan

ketuntasan

tidak berani bertanya kepada guru untuk

siswa
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(12,5

belajar
%)

sedangkan
belum

5

mencapai

tingkat

ketuntasan

Tingkat

menyelesaiakn soal Postes I. Alternatif

ketuntasan klasikal yang diperoleh yaitu

pemecahan masalah pada siklus II ini

87,5 % telah ketuntasan klasikal. Dari

adalah :

tes

1. Peneliti

tersebut

belajar.

juga

dapat

diperoleh

membuat

skenario

yang

berisikan

nilai terendah 37,87879, nilai tertinggi

pembelajaran

100 dan rata-rata nilai 78.44697.

upaya-upaya yang dilakukan pada

Permasalahan

yang

pelaksanaan

terdapat

tindakan

untuk

pada siklus II ini adalah kesulitan-

meningkatkan hasil belajar siswa;

kesulitan yang dialami siswa dalam

2. Peneliti menyusun postes II untuk

menyelesaikan postes I. Dari kesulitan

melihat kemampuan siswa;

yang dihadapi siswa dapat ditemukan
beberapa

permasalahan

pembelajaran

3. Peneliti membuat lembar observasi

setelah

untuk melihat situasi pembelajaran

siklus I dilaksanakan

di kelas.

yaitu :

Pada tahap ini peneliti sebagai

1. Siswa belum ingat cara menentukan

guru menerapkan metode pembelajaran

nilai variable;

langsung yang dirancang pada siklus II.

2. Siswa kurang memahami soal;

Pelaksanaan kegiatan pada siklus II ini

3. Siswa kurang teliti dalam

dilakukan secara berkelompok yang

mengerjakan soal sehingga terjadi

ditentukan oleh guru berdasarkan hasil

kesalahan perhitungan.

Postes pada siklus I, dimana setiap

Sedangkan kesulitan siswa yang

kelompok terdiri

siswa

yang

salah dalam menyelesaikan hasil akhir

Observasi (pengamatan)

tetap

tidak termasuk ke dalam masalah yang

dilakukan oleh guru matematika SMP

dihadapi karena dianggap siswa mampu

Swasta

mengatasinya

dengan

lebih

mengamati tindakan peneliti selama

meningkatkan

ketelitiannya

dalam

mengajar selama siklus II dengan

kurang teliti dalam perhitungan dan

heterogen.

1

Medan.

Guru

salah satu upaya meningkatkan hasil

Pada tahap ini peneliti membuat
pemecahan

Harapan

pemberian tugas dan latihan sebagai

melakukan perhitungan.

alternatif

dari

masalah

dan

belajar siswa pada pokok bahasan

menyusun rencana tindakan terutama

Bentuk aljabar.

pada siswa yang belum tuntas dalam
618

Dari hasil observasi siswa yang

demikian,

dilakuakn oleh guru matematika SMP

terjadi

peningkatan

ketuntasan klasikal sebesar 17,5 %.

Swasta Harapan 1 Medan pada siklus I

Dari data yang diperoleh diatas

diperoleh kesimpulan bahwa siswa

dapat

dikatakan

melakukan pembelajaran dengan baik.

penerapan

bahwa

metode

dengan

pembelajaran

Berdasarkan hasil Postes II,

langsung dengan pemberian tugas

maka disimpulkan bahwa hasil belajar

dan latihan terjadi peningkatan yang

siswa meningkat dari yang sebelumnya

signifikan

dengan deskripsi sebagai berikut :

siswa dan telah mencapai target

1. Pertambahan

nilai

rata-rata

terhadap

hasil

belajar

pencapaian penelitian.

yang

diperoleh siswa. Nilai rata-rata pada

Berdasarkan hasil observasi dan

postes I adalah 63,29545 dan pada

hasil tes yang dikerjakan siswa,

Postes

maka dapat disimpulkan sebagai

II

nilai

rata-rata

yang

diperoleh adalah 78,44697. Dengan

berikut:

demikian, terjadi peningkatan yang

1. Peneliti

telah

mampu

signifikan dengan rata-rata sebesar

mempertahankan dan meningkatkan

15,15152;

keberhasilan

pada

pembelajaran

yang

siklus I dan memperbaiki kegagalan

memperoleh nilai ≥ 65 % Pada Postes

yang ditemui pada pembelajaran

I jumlah siswa yang memperoleh

siklus II;

2. Pertambahan

jumlah

siswa

nilai ≥ 65 % sebanyak 28 siswa,
sedangkan

pada

sebanyak

35

postes

II

2. Hasil belajar yang diperoleh siswa
pada

ada

siklus

II juga

mengalami

yang

peningkatan yang signifikan. Hal ini

memperoleh nilai ≥ 65%. Dengan

dapat dilihat dari meningkatnya nilai

demikian, terjadi penambahan siswa

rata-rata kelas yaitu dari 63,29545

yang memperoleh nilai ≥ 65 %

pada siklus I menjadi 78,44697 pada

sebanyak 7 siswa;

siklus II.

siswa

Dengan demikian

Peningkatan ketuntasan klasikal.

dipeoleh

Pada siklus I ketuntasan klasikal

peningkan rata-rata sebesar 15,15152

sebesar 70 % dan pada siklus II

dengan ketuntasan klasikal 87,5 %.

ketuntasan

Nilai ketuntasan ini telah mencapai

klasikal

mengalami

ketuntasan

peningkatan menjadi 87,5 %. Dengan
619

belajar

klasikal

yang

ditetapkan sehingga siklus pembelajaran

pembelajaran

dalam

pemberian

penelitian

Berdasarkan

ini

hasil

dihentikan.

yang

diperoleh

tugas

dengan

dan

latihan.

Kegiatan pembelajaran dilakukan

terlihat bahwa menerapkan Metode

secara

pembelajaran

ditentukan

langsung

langsung

dengan

berkelompok

yang

berdasarkan

hasil

pemberian tugas dan latihan dapat

belajar Postes I sehingga siswa

meningkatkan hasil belajar siswa pada

terdiri dari siswa dengan nilai

pokok bahasan bentuk aljabar di

rendah,sedang dan tinggi. Tujuan

SMP

Swasta Harapan 1 Medan.

dibentuknya

Berdasarkan hasil penelitian ini,

kelompok

dengan

kemampuan bervariasi adalah agar

maka dalam penelitina ini ditemukan

yang memiliki

hal- hal sebagai berikut :

tinggi

1.

Berdasarkan pretes dilakukan di

yang

SMP Swasta Harapan 1 Medan

rendah. Pada Siklus II diperoleh

diperoleh bahwa

pretes

rata-rata kelas meningkat menjadi

tuntas

78.44697 dengan 35 siswa ( 87,5%)

belum

dapat

karena

hasil
dikatakan

persentase klasikalnya

dapat

kemampuan
membantu

siswa

memiliki kemampuan yang

tuntas

dalam

pembelajaran

belum mencapai 85%. Hal ini

sedangkan siswa yang belum tuntas

disebabkan

sebanyak 5 siswa (12,5%).

siswa

mengalami

kesulitan dalam menyelesaikan soal

4.

pada materi bentuk aljabar.
2. Setelah pemberian tindakan pada

Berdasarkan

hasil

diperoleh

bahwa

dengan

penerapan

penelitian,
pembelajaran
Metode

siklus I, diperoleh nilai rata-rata

pembelajaran

kelas

meningkatkan hasil belajar siswa pada

63.29545 dengan 28 siswa ( 70%)

pokok bahasan bentuk aljabar seperti

mencapai ketuntasan belajar

yang diperoleh pada siklus II.

sedangkan 12 siswa (30%) belum

maka dapat dilihat bahwa melalui

3. Berdasarkan observasi dan refleksi
siklus

pemberian
dengan

I

maka

tindakan
menerapkan

pembelajaran

disusun
siklus

dapat

Dari deskripsi hasil penelitian

mencapai ketuntasan belajar.

dari

langsung

dengan

menerapkan

model pembelajaran langsung diperoleh

II

ketuntasan
87,5

Metode
620

%

belajar

secara

sehingga

klasikal
penerapan

metode pembelajaran langsung dengan

masalah konteks yang berhubungan

pemberian tugas dapat meningkatkan

dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai

hasil siswa belajar siswa. Penerapan

kelemahan

metode

langsung

penelitian dilakukan, salah satunya tidak

memberikan suasana baru, ketertarikan

semua siswa terkontrol oleh peneliti

belajar

sebagai guru karena aktivitas yang

pembelajaran

matematika,

memberikan

juga

ditemukan

saat

motivasi belajar. Sedangkan

dilakukan siswa dilingkungan yang

pemberian tugas dapat melatih

berbeda.

siswa mengerjakan soal sehingga

Hasil penelitian ini mendukung

dapat meningkatkan hasil belajarnya.

hasil penelitian yang dilakukan oleh

Dengan
pembelajaran
pembelajaran

menerapkan

metode

Kardi (2012) “Pembelajaran langsung

langsung

dalam

merupakan suatu model pembelajaran

meningkatkan

dari pendekatan yang bersifat Teacher

dapat

pemahaman siswa dengan mengaitkan

Center.

materi

pembelajaran langsung,

yang

dipelajari

dengan

lingkungan sekitar siswa.
Sanjaya
mengatakan

bahwa

Dalam

(2006:255)

keterampilan

Contextual

kepada

suatu

Pembelajaran

pembelajaran

yang

yang

siswa

(selangkah

harus

metode

siswa

ceramah

dan

untuk

dapat

akan

dilatihkan

secara

bertahap
selangkah).

langsung

dengan

penuh

guru

demi

menekankan kepada proses keterlibatan
secara

model

mendemonstrasikan pengetahuan dan

Teaching and Learning (CTL) adalah
strategi

menerapkan

tidak

ceramah,
retsitasi

sama
namun

(mengecek

menemukan materi yang dipelajari dan

pemahaman

dengan

tanya

jawab)

menghubungkannya

situasi

berhubungan

erat

dengan

model

kehidupan nyata sehingga mendorong

pembelajaran

siswa

demikian, dapat disimpulkan bahwa

untuk

dengan

dapat

menerapkannya

langsung”.

dalam kehidupan mereka.Pendekatan

penerapan

ini

langsung mampu meningkatkan hasil

menjadikan

pengalaman

lebih

model

Dengan

pembelejaran

relavan dan berarti bagi siswa dalam

belajar matematika siswa

membangun pengetahuan yang akan

bahasan bentuk aljabar di SMP Swasta

diterapkan

Harapan 1 Medan Tahun Pelajaran

seumur

hidup. Dalam

2015/2016.

pembelajaran siswa disajikan masalah621

pada pokok

4. Kesimpulan
Penerapan
pembelajaran

Sudjana.
(1992),
Metode
Statistika, Penerbit Trasio,
Bandunng.
Sukino, (2012), Matematika Untuk SMP
Kelas VII, Penerbit Erlangga,
Jakarta.

metode
langsung

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada
pokok bahasan bentuk aljabar. Hal ini
dapat

dilihat

diberikan

dari

kepada

pelaksanaan

siklus

menerapkan

metode

hasil tes yang
siswa.
I

Hasil
dengan

pembelajaran

langsung diperoleh tingkat ketuntasan
70 % sedangkan pelaksanaan siklus II
dengan

menerapkan

pembelejaran

metode

langsung diperoleh

tingkat ketuntasan klasikal

87,5 %.

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan
guru dan siswa berlangsung dengan
baik

dengan

pembelajaran

penerapan
langsung

metode
didalam

pembelajaran.
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PEMANFAATAN PROTEIN PADA PUYUH PERIODE
PERTUMBUHAN YANG DIBERI MINUMAN DARI CAMPURAN
EKSTRAK DAUN RUKU-RUKU, DAUN
SERAI DAN DAUN JERUK PURUT
Sri Setyaningrum1)
Warisman2)
1,2)

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
srisetyaningrumpriana@gmail.com
Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemanfaatan protein pada puyuh periode
pertumbuhan yang diberi minuman herbal dari campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun serai dan
daun jeruk purut. Materi yang digunakan adalah 120 ekor DOQ puyuh jantan, ransum basal,
minuman herbal yang terdiri dari daun ruku-ruku, daun serai, daun jeruk purut dan gula merah.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan
dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah T0 : Puyuh tanpa pemberian minuman herbal, T1
: Puyuh dengan pemberian minuman herbal konsentrasi 2%, T2 : Puyuh dengan pemberian
minuman herbal konsentrasi 4%, T3 : Puyuh dengan pemberian minuman herbal konsentrasi 6%,
T4 : Puyuh dengan pemberian minuman herbal 8% dan T5 : Puyuh dengan pemberian minuman
herbal konsentrasi 10%. Parameter yang diamati adalah konsumsi protein, kecernaan protein dan
rasio efisiensi protein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian minuman herbal
campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun serai dan daun jeruk purut berbeda nyata (p<0,05)
terhadap konsumsi protein, kecernaan protein dan rasio efisiensi protein.
Kata kunci: pemanfaatan protein, daun ruku-ruku, daun serai, daun jeruk purut, puyuh

1. Pendahuluan

usaha

pengembangan

puyuh

masih

1.1. Latar Belakang

memiliki kendala yaitu ketergantungan

Usaha peternakan puyuh saat ini

peternak akan penggunaan antibiotik

memiliki peluang yang sangat potensial

yang ditujukan untuk meningkatkan daya

untuk dikembangkan, hal ini didukung

tahan tubuh puyuh. Padahal penggunaan

oleh meningkatnya kesadaran masyarakat

antibiotik ini akan berakibat negatif

akan pentingnya pemenuhan kebutuhan

terhadap produk daging puyuh yang

protein yang salah satunya dapat dipenuhi

dihasilkan karena meninggalkan residu

dari produk puyuh baik daging maupun

yang dapat mengakibatkan timbulnya

telur. Selain itu, produk puyuh yang ada

berbagai penyakit. Oleh sebab itu perlu

dipasaran juga belum mampu memenuhi

alternatif

tingginya permintaan dari konsumen,

pengganti antibiotik untuk meningkatkan

sehingga

sangat

daya tahan tubuh puyuh yaitu dengan

menjanjikan untuk dikembangkan di

menggunakan campuran ekstrak daun

seluruh Indonesia. Tetapi hingga saat ini

ruku-ruku, daun serai dan daun jeruk

peternakan

puyuh

623

penggunaan

bahan

alami

purut. Ketiga campuran ekstrak daun

berpengaruh pula terhadap meningkatnya

tersebut dapat digunakan sebagai air

proses

minum puyuh yang diberikan secara

protein sehingga pertumbuhan puyuh

adlibitum.

dapat optimal. Namun, penelitian tentang

Sebab ekstrak daun ruku-ruku,

penyerapan

minuman

herbal

nutrisi

yang

terutama

berasal

dari

daun serai dan daun jeruk purut bersifat

campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun

antiseptik dan antibakteri yang dapat

serai dan daun jeruk purut sebagai

meningkatkan daya hambat terhadap

minuman puyuh selama ini hanya sebatas

bakteri

dan

pada performans dan belum mengarah

aerus

terhadap nilai pemanfaatan protein yang

(Nurbaya et al., 2014). Selain itu ekstrak

meliputi kecernaan protein dan rasio

ketiga daun tersebut juga mengandung

efisiensi protein. Oleh sebab itu perlu

senyawa aktif berupa alkaloid, saponin,

dilakukan penelitian untuk mengetahui

tanin,

steroid,

sejauh mana efektivitas minuman herbal

triterpenoid dan glikosida yang dapat

yang berasal dari campuran ekstrak daun

meningkatkan proses metabolisme nutrisi

ruku-ruku, daun serai dan daun jeruk

di dalam tubuh (Siregar et al., 2015).

purut terhadap nilai pemanfaatan protein

Hasil

yang

pada puyuh periode pertumbuhan. Sebab

dilakukan oleh Setyaningrum dan Siregar

nilai pemanfaatan protein ini merupakan

(2014) menunjukkan bahwa campuran

gambaran dari jumlah protein yang dapat

ekstrak daun ruku-ruku, daun serai dan

diserap oleh tubuh untuk menunjang

daun jeruk purut sebanyak 9%/liter air

proses pertumbuhan puyuh.

dalam air minum ayam broiler dapat

2. Metode

Salmonella

thypi

Staphylococcus

fenolik,

penelitian

meningkatkan
menurunkan

flavonoid,

sebelumnya

pertumbuhan
tingkat

dan

mortalitas

Materi

yang

digunakan

pada

bila

penelitian ini adalah 120 ekor DOQ (Day

dibandingkan dengan ayam broiler yang

Old Quail) puyuh jantan, ransum basal,

diberi vaksin dan jamu tradisional.

daun ruku-ruku, daun serai, daun jeruk

Berdasarkan hal tersebut, maka

purut dan gula merah. Ransum basal

campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun

disusun dengan Energi Metabolis (EM)

serai dan daun jeruk purut sebagai

2900 kkal/kg dan protein kasar 21%.

minuman puyuh dapat dimanfaatkan

Secara

sebagai pengganti antibiotik yang dapat

nutrisinya disajikan pada Tabel 1.

meningkatkan
Peningkatan

kesehatan
kesehatan

ini

rinci

komposisi

dan

kadar

puyuh.

Perlakuan yang diberikan adalah

akan

sebagai berikut T0 : Puyuh tanpa
624

pemberian minuman herbal, T1 : Puyuh

tersebut selanjutnya dimasukkan dalam

dengan

herbal

beker glass 1000 ml, ditambahkan air

konsentrasi 2%, T2 : Puyuh dengan

sebanyak 1000 ml, kemudian ditutup dan

pemberian minuman herbal konsentrasi

disimpan selama 24 jam serta disaring.

4%, T3 : Puyuh dengan pemberian

Hasil

minuman herbal konsentrasi 6%, T4 :

ditambahkan

Puyuh

minuman

sebanyak 5% dari ekstrak. Perlakuan lain

herbal 8% dan T5 : Puyuh dengan

dibuat sama dengan pembuatan minuman

pemberian minuman herbal konsentrasi

herbal diatas, tetapi disesuaikan dengan

10%.

konsentrasi

pemberian

dengan

minuman

pemberian

Penelitian

dimulai

dengan

saringan

tersebut

dengan

kemudian

gula

masing-masing

merah

perlakuan

(4%, 6%, 8% dan 10%).

pembuatan minuman herbal yang berasal

Tahap

perlakuan

dari campuran ekstrak daun ruku-ruku,

minuman

daun jeruk purut, daun serai dan gula

campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun

merah. Daun ruku-ruku, daun serai dan

serai dan daun jeruk purut dilakukan pada

daun jeruk purut dengan perbandingan

saat puyuh berumur 2 minggu sampai

yang sama dipotong tipis dan diblender

berumur 6 minggu. Ransum basal dan

sampai halus. Selanjutnya campuran daun

pemberian

minuman

ruku-ruku, daun serai dan daun jeruk

perlakuan

masing-masing

purut, dibuat minuman herbal sesuai

secara

dengan

masing-masing.

ransum dilakukan sekali sehari pada

herbal

dengan

waktu pagi hari, sedangkan penimbangan

konsentrasi 2% dilakukan dengan cara

bobot badan dilakukan satu minggu

menimbang 20 g campuran ketiga daun

sekali.

Pembuatan

perlakuan
minuman

herbal

adlibitum.

yang

pemberian
berasal

herbal

Bahan Pakan/Nutrien
Jagung
Dedak
Bungkil Kelapa
Bungkil Kedelai
Tepung Ikan
Mineral
Jumlah
ME (kkal/kg)**
PK (%)*
SK (%)*
LK (%)*

Penggunaan (%)
26,35
20,20
17,40
21,00
14,95
0,10
100,00
2904,96
21,02
6,78
7,14
625

sesuai

diberikan

Penimbangan

Tabel 1. Komposisi Ransum Penelitian Periode Pertumbuhan

dari

sisa

Ca (%)***
P (%)***
Keterangan : *

1,00
0,65
Penelitian kambing

Dianalisis di Laboratorium Loka
Potong
Sei Putih, Sumatera Utara (2013)
** Dihitung berdasarkan rumus Balton (1967) yang disitasi oleh
Sisworhardjono (1982)
*** Dihitung berdasarkan Tabel bahan pakan menurut Wahju (2004)

Pengambilan
protein

dan

data

rasio

kecernaan

efisiensi

Rancangan

protein

digunakan

dalam

percobaan

yang

penelitian

adalah

dilakukan pada saat puyuh berumur 6

rancangan acak lengkap (RAL) non

minggu. Pengambilan data dilakukan

faktorial dengan 6 perlakuan dengan 4

dengan metode total koleksi ekskreta

ulangan. Data hasil penelitian dianalisis

yang dikombinasikan dengan indikator

dengan menggunakan program SAS 9,0

Cr2O3 sebanyak 0,3% dan dilakukan

dan dilanjutkan dengan uji beda wilayah

selama 3 hari berturut-turut. Koleksi

ganda menggunakan Duncan Multiple

ekskreta

Range Test (Steel dan Torrie, 1991).

dilakukan

dengan

cara

menampung ekskreta pada nampan yang

3. Hasil dan Pembahasan

sudah dialasi plastik dan disemprot

Data rerata konsumsi protein,

dengan HCl 0,2 N setiap 3-4 jam sekali.

kecernaan protein dan rasio efisiensi

Total koleksi dimulai pada saat eksreta

protein disajikan pada Tabel 2. Hasil

berubah

analisis

warna

menjadi

hijau

dan

ragam

menunjukkan

bahwa

dihentikan pada saat ekskreta berwarna

perlakuan pemberian minuman herbal

kembali

seperti

semula.

Selanjutnya

campuran ekstrak daun ruku-ruku, daun

ekskreta

yang

telah

ditampung

serai dan daun jeruk purut hingga

dibersihkan

dari

bulu

dan

ransum.

konsentrasi

10%

berpengaruh

nyata

Ekskreta lalu dikeringkan dan ditimbang

(p<0,05) terhadap konsumsi protein,

serta diambil sampel untuk dilakukan

kecernaan protein dan rasio efisiensi

analisis protein. Parameter yang diamati

protein.

adalah

konsumsi

protein,

kecernaan

protein dan rasio efisiensi protein.
Tabel 2. Rerata Konsumsi Protein, Kecernaan Protein dan Rasio Efisiensi Protein
Perlakuan
Konsumsi Protein (g)
T0
T1

3,19a
3,12ab
626

Parameter
Kecernaan
Protein (%)
67,49b
71,40ab

Rasio Efisiensi
Protein
0,76c
0,78c

T2
2,95abc
T3
2,82abc
T4
2,76bc
T5
2,66c
Rerata
2,92
Keterangan : Superskrip berbeda pada kolom yang
(p<0,05)

0,85bc
0,90abc
0,94ab
1,01a
0,87
berbeda nyata

purut yang diberikan disebabkan adanya

3.1 Konsumsi Protein
Berdasarkan hasil analisis ragam
menunjukkan

71,92ab
72,18ab
74,16ab
75,75a
72,15
sama menunjukkan

bahwa

rasa sepat karena adanya tanin pada

perlakuan

minuman tersebut sehingga menurunkan

pemberian minuman herbal berpengaruh

palatabilitas

nyata

konsumsi

berpengaruh terhadap menurunnya nafsu

protein. Dimana hasil penelitian tersebut

makan ternak. Hal ini sejalan dengan

menunjukkan bahwa pemberian minuman

pendapat

herbal campuran ekstrak daun ruku-ruku,

(2008), bahwa penggunaan tepung kunyit

daun

purut

dalam ransum menyebabkan rasa pahit

konsumsi

yang dapat menurunkan palatabilitas

(p<0,05)

serai

cenderung

dan

terhadap

daun

menurunkan

jeruk

ransum

Bintang

dan

dan

akhirnya

Nataamijaya

protein. Penurunan nilai konsumsi protein

sehingga

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya

penurunan

oleh Setyaningrum dan Siregar (2015)

lanjut

yang menunjukkan bahwa konsumsi

Kusnadi

ransum antar perlakuan juga mengalami

kandungan

penurunan akibat penggunaan minuman

terhadap penurunan selera makan ternak.

herbal dari ekstrak daun ruku-ruku, daun

3.2 Kecernaan Protein

serai

berpengaruh
konsumsi

dijelaskan

ransum.

oleh

(2008),

terhadap
Lebih

Rahmat

bahwa

tannin akan

dan

adanya

berpengaruh

dan daun jeruk. Sebab nilai

Rataan nilai kecernaan protein

konsumsi protein merupakan perkalian

hasil penelitian adalah 72,15%. Nilai

antara jumlah ransum yang dikonsumsi

kecernaan

dengan kadar protein ransum, sehingga

kisaran normal untuk unggas yaitu 70-

apabila konsumsi ransum menurun maka

85% (Wahju, 2004). Standar normal

nilai konsumsi protein juga mengalami

kecernaan protein ini akan berpengaruh

penurunan (Mahfudz, 2006).

terhadap

Penurunan nilai konsumsi ransum

tubuh

protein ini

ketersediaan
untuk

masih

protein

menunjang

dalam

dalam
proses

seiring dengan meningkatnya konsentrasi

pertumbuhan (Mahfudz, 2006). Faktor-

minuman herbal campuran ekstrak daun

faktor yang berpengaruh terhadap nilai

ruku-ruku, daun serai dan daun jeruk

kecernaan protein adalah spesies, bentuk
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fisik

pakan,

ransum

yang

campuran daun ruku-ruku daun serai dan

ransum,

suhu

dan daun jeruk purut memiliki bahan

lingkungan dan komposisi bahan pakan

aktif berupa flavonoid yang bersifat

(Irawan et al., 2012).

antibakteri

dikonsumsi,

jumlah
protein

Berdasarkan hasil analisis ragam
menunjukkan
pemberian

bahwa
minuman

antioksidan.

Nurbaya et al. (2014) menyatakan bahwa

perlakuan
herbal

dan

ekstrak daun ruku-ruku, daun serai dan

dari

daun jeruk purut memiliki sifat antiseptik

campuran daun ruku-ruku, daun serai dan

dan antibakteri yang dapat menghambat

daun jeruk purut berpengaruh nyata

pertumbuhan bakteri Salmonella thypi

terhadap

nilai

protein

dan Staphylococcus aerus. Terhambatnya

(p<0,05).

Rataan

protein

pertumbuhan bakteri-bakteri pathogen

masing-masing perlakuan T0, T1, T2, T3,

tersebut akan memberikan kesempatan

T4 dan T5 adalah 67,49%, 71,40%,

yang lebih besar bagi bakteri yang

71,92%, 72,18%, 74,16% dan 75,75%.

menguntungkan untuk tumbuh sehingga

Secara umum nilai kecernaan protein

saluran pencernaan ternak dapat bekerja

semakin mengalami peningkatan seiring

optimal dan sistem kekebalan tubuh

dengan

konsentrasi

ternak meningkat. Pujianti et al. (2013)

minuman herbal yang diberikan. Hal ini

bahwa peningkatan sistem kekebalan

disebabkan minuman herbal campuran

tubuh ternak akan berpengaruh terhadap

ekstrak daun ruku-ruku, daun serai dan

meningkatnya kemampuan ternak dalam

dan daun jeruk purut memiliki kandungan

proses

minyak atsiri yang dapat merangsang

protein.

sekresi

enzim-enzim

3.3 Rasio Efisiensi Protein

sehingga

proses

kecernaan
kecernaan

meningkatnya

pencernaan

dan

penyerapan

dan

Rataan rasio efisiensi protein

protein

(REP) hasil penelitian adalah 0,87%.

menjadi lebih optimal. Mario et al.,

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa

(2014) menyatakan bahwa penggunaan

perlakuan pemberian minuman herbal

kombinasi

dan

dari campuran daun ruku-ruku, daun serai

meniran dapat meningkatkan sekresi

dan daun jeruk purut berpengaruh nyata

getah

proses

terhadap nilai rasio efisiensi protein

dan

(p<0,05). Rataan rasio efisiensi protein

penyerapan

nutrisi

terutama

tepung jahe, kunyit

pankreas

pencernaan

pencernaan

pencernaan

sehingga

karbohidrat,

lemak

protein menjadi lebih mudah.

masing-masing perlakuan T0, T1, T2, T3,

Tingginya nilai kecernaan protein
pada

perlakuan

minuman

T4 dan T5 adalah 0,76, 0,78 0,85, 0,90,

herbal

0,94
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dan

1,01.

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

rasio

efisiensi

minyak

atsiri

dapat

meningkatkan

yang

menunjang

protein tertinggi dicapai pada perlakuan

pertumbuhan

T5 dan terendah dicapai pada perlakuan

peningkatan pertambahan bobot badan.

T0. Berbeda nyatanya rasio efisiensi

Setyanto

protein penelitian ini sejalan dengan

minyak atsiri yang terkandung dalam jahe

pertambahan bobot badan dan nilai

mampu merangsang ekresi enzim-enzim

konsumsi protein yang juga menunjukkan

saluran pencernaan sehingga ransum

hasil berbeda nyata. Sebab rasio efisiensi

yang dikonsumsi lebih mudah dicerna.

protein (REP) merupakan perbandingan

Wahju

antara pertambahan bobot badan dengan

minyak

konsumsi protein (Mahfudz, 2006). Rasio

meningkatkan proses metabolisme dalam

efisiensi protein sangat berperan penting

tubuh

dalam

penyerapan

menentukan

tingkat

efisiensi

et

al.

(2004)

(2012)

menambahkan

atsiri

sehingga
dan

seekor tenak dalam mengubah setiap

menjadi lebih baik.

gram

4. Kesimpulan

protein

pertumbuhan

menjadi

sejumlah

bobot

badan

menyatakan

berperan

proses

bahwa
dalam

pencernaan,

transportasi

nutrisi

Kesimpulan dari penelitian adalah

(Khodijah et al., 2012).

ekstrak daun ruku-ruku, daun serai dan

Meskipun nilai konsumsi ransum

daun jeruk purut hingga konsentrasi 10%

hasil penelitian mengalami penurunan

dapat digunakan sebagai minuman herbal

seiring dengan meningkatnya konsentrasi

pada puyuh periode pertumbuhan.

minuman herbal yang diberikan, namun
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THEME-SHIFT IN THE TEXT OF SOEKARNO’S SPEECH
Diana Sopha
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pergeseran Tema (Theme-Shift)dalam Teks
Pidato Soekarno.Tema sebagai titik keberangkatan suatu pesan merupakan unsur yang
penting untuk dikaji.Melalui kajian Tema, maka dapat dilihat struktur bahasa yang
digunakan agar pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara dapat tersampaikan
kepada pendengarnya dengan baik.Pergeseran Tema dalam penelitian ini dilakukan
pada teks pidato Presiden pertama di Negara Republik Indonesia, Soekarno, karena
bahasa pidatonya yang banyak dikagumi, menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh
rakyat Indonesia. Sebagai penelitian deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi
terhadap Teks-Teks Pidato Soekarno yang mencakup empat pidato yaitu, Pidato Presiden
Soekarno di Semarang 29 Juli 1956, Pidato Presiden Soekarno tentang Pancasila, Pidato
Soekarno pada saat pembacaan Teks Proklamasi dan Pidato Presiden Soekarno di
Konferensi Asia Afrika 1955.
Kata Kunci : Theme-Shift, Text, Soekarno’s speech
‘fronting’, and it acts as theme. It is part

1. Introduction
1.1 Background of the Research

as part of analysis of the structure of

Theme as the point of departure of

sentences (their thematic structure): it

as a message is analyzed in this

refers , not on the subject matter matter

research. Through this analysis, there

of a sentence (its everyday meaning) but

can be found out the structure of

to the way a speaker identifies the

someone’s language. How the speaker

relative importance of of his subject

organizes his idea or message into

matter, and is defined as the first major

his/her oral or written language.

constituent of a sentence (string of

This research analyzes the Theme-

constituents).

Shift. The theme-shift describes how the

Theme-Shift in this research is analyzed

themes are organized from one clause to

in the written texts of Soekarno’s

another clause. Thus, this involves the

speech. Soekarno as the first Indonesian

process of moving element to the front

President is a great orator. During his

of a clause. Crystal (1980: 355) said the

life he is well-known for his intelligence

process of moving an element to the
front of the sentence in this way

especially in speaking many foreign

is

languages. His speeches were always

called

welcomed greatly and excitedly by his
people during his life. He is famous for
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his influential speeches. His speeches

(2)

How many types of Theme-Shift

could arise and motivate Indonesian

can be found in the texts of Soekarno’s

people’s spirit at that moment. Till

speech?

now, Indonesian people still memorize

1.3 Objectives of the Research

his extraordinary speeches. This research

This research is acomplished to achieve

is as one of proves to appreciate his

two objectives. They are: (1) To analyze

great speeches.

the Theme-Shift in the texts of
Soekarno’s speech (2) To identify the

This research focuses its analysis
on Theme-Shift in Soekarno’s speeches.

types of Theme-Shift in the texts of

The Theme-shift is limited to the

Soekarno’s speech.

process of moving an element to the

3.

Method of the Research

front (fronting) and the types of theme-

This research uses descriptive-

Shift is also analyzed in Soekarno’s

qualitative approach that describes

speeches. His speeches are limited to

Theme- Shift in the text of Soekarno’s

four speeches: (1) President Soekarno’s

speecgh . The descriptive method used

Speech in Semarang

in this research because it can give a

29 Juli 1956, (2) President Soekarno’s

systematic, factual, and accurate about

Speech about Pancasila. (3) President

the data, the characteristices and the

Soekarno’s Speech at the time of

relations of phenomena studied and

declaring Proclamation and (4) President

finally

Soekarno’s

dsecription (Djajasudarma, 1993). The

Speech

in

Asia-African

Conference 1955.

is

able

to

give

natural

descriptive research may use qualitative

Based on this considerations, it

or quantitative data

is very important and interesting to

(Soejono dan

Abdurrahman,1999).

analyze the Theme-Shift in Soekarno’s

The object of the research is

Speech, in order that people can

taken from written texts that consists of

understand the way how his message or

four speeches: (1) President Soekarno’s

meaning is organized or structured in his

Speech in Semarang 29 Juli 1956, (2)

language.

President Soekarno’s Speech about

1.2 Problems of the Research

Pancasila. (3) President Soekarno’s

There are two questions in this research,

Speech at the time of declaring

they are:

Proclamation

(1)

Soekarno’s Speech in Asia-African

How is the Theme-Shift in the texts

of Soekarno’s speech?

and

Conference 1955.
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(4)

President

In doing a research, the data

First,

the

most

dominant

can be collected by doing some

Theme-Shift found in Soekarno’s texts

observations that consist of writing the

is Pattern 2. Theme in a clause becomes

data, analysing the data and finally

Theme in the next clauses. The

drawing

conclusions

repetition of the same word as Theme

(Moleong,1999). The internet is needed

in the first clause to be the Theme in

to take data in the form of written text

the next clauses, stress the meaning,

particularly speeches

significant idea, and important message

the

that

can

be

accessed easily and fast.

to be remembered by the listeners. Thus

4. Result of the Research

there is a consistency of the speaker to

Based on the analysis of the

arrange the ideas of his speech by

four texts of Soekarno’s speeches, the

concentrating the use of the Theme to

result found is that there are some

be developed into Themes in the next

variations of Theme-Shift used in his

clauses. Secondly, The use of Pattern 5

speeches as described in the table

in the speech means that every clauses

below:

of the speech are arranged by realizing
one Rheme into the Rhemes in the next
clauses. Third, the use of Pattern 1 in
the speech is used to relate one idea of
a clause to another clause. In other
words, the Theme is expressed based

Based on the table, the most

on the Rheme in the previous clause.

dominant Theme-Shift found in the text

Fourth, the use of Pattern 6 in the

of Soekarno’s speeches is Pattern 2
with the total 87 clauses (56,5%).

speech means that the speaker’s ideas

The second place is pattern 5 with the

in some clauses are the development of
a previous clause. Fifth, the use of

total 31 clauses (20,2 %), the third is
pattern 1 with the total 16 clauses

Pattern 3 in the speech indicates that

(10,3 %), the fourth is pattern 6 with

the speaker describes his ideas by

the total 10 clauses (6,5 %) and the

shifting Rheme of a clause into some

two last patterns are Pattern 3 with the

Themes in the next clauses.

total 7 clauses (4,5 %) and Pattern 4

sixth, the use of Pattern 4 in the

Finally

speech means that an idea is realized

with the total 3 clauses (2 %).

by developing a Theme into some
Rhemes in the next clauses.
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5.

Conclusions and Suggestions

The most

5.1

Conclusions

used in the Speech is Pattern 2 (56,5

Based on the analysis of the

%). Then in the second place is

texts of Soekarno’s speeches, there are

Pattern 5 (20,2 %), the third is Pattern

two conclusions:

1 (10,3 %), the fourth are pattern 6

1) Theme as the starting message of a

(6,5%) the fifth pattern is Pattern 3

clause indicates the significant idea to

(4,5 %) and the sixth is Pattern 4 (2

be expressed in the speech. There are

%).
5.2

various Theme-Shifts used in the

dominant

Theme-Shift

Suggestions

texts of Soekarno’s speeches. The

The study of language should be

first and the most dominant Theme

developed and applied to all languages,

Shift used is by shiftinga Theme in a

especially for the developmentof the

clause into Themes in the next

theory

clauses (Pattern 2). The second way

Linguistics. There are many languages

is byshifting one Rheme into the

in this world that should be analyzed

Rhemes in the next clauses (Pattern

including oral and written language in

5). The third way is by shifting

various forms and styles such as formal

Rheme of a clause into Theme in the

and informal language. As the researcher

next clause , or in other words, the

of language, we should keep doing the

Theme is expressed based on the

research of language that will be very

Rheme

clause

significant for the development of

(Pattern 1). The fourth way is by

scientific knowledge of language and the

shifting Theme and Rheme into

existence of the language it self.

Themes in the next clauses (Pattern
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PERANAN KOMUNIKASI DALAM MENCEGAH KONFLIK
HORIZONTAL SESAMA PENGUNGSI ERUPSI
SINABUNG DI POSKO PENGUNGSIAN
DI BERASTAGI KABUPATEN KARO
Setiamenda Ginting1)
Juliandi2)
1,2)

Universitas Sari Mutiara Indonesia
Email : menda.setia@yahoo.com
Abstrak

Gunung berapi Sinabung di dataran tinggi Karo pertengahan Agustus 2010 meletus, dan
pada September 2013 meletus kembali, dan berlangsung hingga kini., menyebabkan
ribuan penduduk dari 21 Desa dan 5 desa radius bahaya 5 km yaitu Desa Sigarang
garang, Simacem, Bakerah,Naman Teran, dan Sukameriah harus diungsikan ke beberapa
posko pengungsian. , Gereja , Mesjid, dan posko lainnya. Kehidupan yang sangat berat
dan persoalan tanah dan rumah mereka harus ditinggalkan selama-lamanya membuat
para pengungsi beresiko terjadi koflik sosial. Komunikasi sangat diharapkan untuk
membuat mereka tenang dan dapat beraktifitas secara normal, Permasalahan yang sering
terjadi adalah konflik sosial yang karena cenderung emosional, perasaan saling
mencurigai, perbedaan atau diskriminasi dll. Tujuan dari penelitian ini adalah 1.
Mencegah terjadinya konflik horizontal yang terjadi antara sesama pengungsi..2.
Mengurangi kesenjangan komunikasi karena adanya perbedaan asal daerah, kebiasaan ,
tingkat sosial ekonomi. 3.Tersusunnya
rencana pemerintah kabupaten dalam
mengantisipasi terjadinya konflik . Lokasi Penelitian dilakukan di Posko Pengungsi di
Berastagi. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis
penelitian kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa peranan komunikasi didalam
mencegah konflik horizontal sesama pengungsi erupsi sinabung sudah terkordinasi
walaupun belum sepenuhnya efektif. Hasil penelitian ini akan menjadi terobosan bagi
pemerintah dalam mengurangi beban pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik
horizontal di tengah masyarakat.
Kata kunci : Peranan Komunikasi, Mencegah Konflik Horizontal
1.Pendahuluan

awan panas dan lahar dingin yang

1.1 Latar Belakang

menyebabkan korban jiwa dan ribuan

Gunung berapi Sinabung yang
berada di dataran Tinggi Karo
lama tidak

penduduk dari 21

sudah

radius

meletus sejak tahun 1600,

bahaya

5

Desa
km

dan 5 desa
yaitu

Desa

Sigaranggarang,Simacem,Bakerah, Nama

tetapi pada pertengahan Agustus 2010,

n

meletus dan kemudian pada September

diungsikan ke tempat yang aman yang

2013

sudah

meletus

kembali

berlangsung

hingga kini , mengeluarkan muntahan

Teran,

dan

disiapkan

Sukameriah

oleh

harus

pemerintah

Kabupaten Karo , BNPB ,atau pun Gereja
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, Mesjid, dan posko lainnya yang tersebar

pengungsian di tanah karo ada lebih

di

kurang 33.511 jiwa yang disebar ke

Kota

Kabanjahe,

Berastagi,

TigaBinanga, Perbesi, bahkan ada yang

sejumlah

diluar dari Kabupaten Karo mis : Desa

posko/lokasi dan tiap posko dihuni lebih

Telagah di Kabupaten Langkat. Keadaan

kurang 800 orang. Ditengah gelombang

tersebut membuat kehidupan masyarakat

kehidupan

yang terkena dampak erupsi semakin

persoalan relokasi tempat tinggal yang

terpuruk dari segi soaial ekonomi, ribuan

belum jelas, dan persoalan tanah dan

hektar lahan pertanian menjadi rusak

rumah mereka harus ditinggalkan selama-

kena semburan vulkanik sinabung ,

lamanya membuat para pengungsi sering

perekonomian menjadi merosot tajam,dan

mudah emosi kepada dirinya dan kepada

menimbulkan konflik soaial, dan terjadi

orang

konflik secara horizontal. Situasi tinggal

diharapkan

di tempat pengungsian sungguh membuat

tenang dan dapat beraktifitas secara

perasaan pengungsi sangat tidak nyaman,

normal. Rencana pemulangan

bercampur dengan warga yang berasal

pengungsi dari desa

dari

agama

Sigarang garang kecamatan Namanteran

suku berbeda.

yang dijadwalkan 12 Pebruari 2015

daerah

yang

berbeda,

berbeda, dan ada juga
Tempat

tinggal

yang

padat,berdesak desakan

sangat

Posko

yang

lain.

pengungsian

sangat

berat

Komunikasi

untuk

34

dan

sangat

membuat

mereka

2443

Sukanalu

dan

terancam batal karena erupsi Sinabung

dan keluarga

terus terjadi.informasi

dari pemerintah

yang sudah tidak dapat lagi berkumpul

yang belum ada kepastian membuat

bersama, dan mendapatkan makanan dari

pikiran pengungsi menjadi khwatir .

dapur umum yang sudah dijatah sesuai

Sebagai

mahluk

sosial, manusia

aturan posko pengungsian ,kebutuhan

senantiasa ingin berhubungan dengan

MCK juga

membuat

orang lain, ingin mengetahui apa yang

sering

terjadi

terjadi pada dirinya dan pada diri orang

anak

menjadi

sesama

yang terbatas

pengungsi

perselisihan,pendidikan

lain,

dan

lingkungan

sekitarnya.

terganggu. Jumlah pengungsi yang ada di
rasa ingin tahu inilah yang memaksa

sepanjang manusia ingin hidup , maka ia

manusia untuk berkomunikasi . Kleinjan,

perlu

E yang dikutip oleh Cangara , H ( 2004 )

merupakan

mengemukakan

komunikasi

fundamental bagi seseorang dalam hidup

merupakan bagian kekal dari kehidupan

bermasyarakat karena tanpa komunikasi

manusia

masyarakat

seperti

bahwa

halnya

bernafas,
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komunikasi.
kebutuhan

tidak

Komunikasi
yang

akan

sangat

terbentuk.

Komunikasi

sebagai

pemersatu

1.2.1

Tujuan

masyarakat sangat diperlukan agar konlik

1).Mencegah terjadinya konflik sosial

tidak sampai berkepanjangan

yang terjadi antara sesama pengungsi

Issue Strategis :

erupsi

Adanya persoalan

Gunung

Sinabung

di

Posko

tanah yang

pengungsian di Berastagi dan tidak

dimiliki harus ditinggalkan, dan janji

terjadi gangguan integritas berbangsa dan

relokasi yang belum jelas karena belum

bernegara.2) Mengurangi kesenjangan

semua data warga pengungsi mendapat

komunikasi sesama pengungsi karena

tanah dan rumah , walaupun pemerintah

adanya perbedaan asal daerah, kebiasaan

sudah berusaha untuk membangun daerah

, tingkat sosial ekonomi.3) Tersusunnya

relokasi yaitu daerah Siosar Kecamatan

rencana pemerintah kabupaten dalam

Merek Kabupaten Karo. menimbulkan

mengantisipasi terjadinya konflik sesama

prasangka

sosial

masyarakat

,

atau

stereotipe

pengungsi ,sehingga tidak menimbulkan

emosional

pengungsi

konflik horizontal.

kadang-kadang tidak terkendali, maka

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah

muncul

a) Melakukan upaya sosialisasi nilai-nilai

pula

ketidak-percayaan

masyarakat kepada pemerintah kurang

demokrasi

dan

kebangsaan

terhadap

bertanggung jawab terhadapkelangsungan

seluruh lapisan masyarakat yang berasal

hidup mereka dan kelanjutan pendidikan

dari berbagai suku, agama dan budaya

anak-anak mereka.

yang beragamPeningkatan koordinasi dan

Mengetahui Peranan Komunikasi

komunikasi dari berbagai pihak dalam

didalam mencegah terjadinya konflik

penyelesaian konflik baik pihak-pihak

horizontal sesama pengungsi di Posko

yang berkonflik maupun bagi pihak yang

pengungsian erupsi gunung Sinabung di

menjadi

penengah

konflik

Berastagi Kab.Karo.
; c) Peningkatan kapasitas masyarakat

pencegahan

sipil dalam penyelesaian konflik dan

kerjasama dan saling pemahaman dengan

pemulihan wilayah pasca konflik, artinya

negara-negara

dengan melibatkan berbagai unsur dalam

masyarakat

masyarakat

tokoh-tokoh

mengatasi disintegrasi wilayah NKRI f )

nasional, LSM-LSM dan unsur-unsur

Membangun kemitraan antara pemerintah

lainnya dalam masyarakat sipil d )

dengan masyarakat dan media untuk

Pemerintah

mendorong

sipil

seperti

perlu mendukung penuh

dalam memfasiltasi penyelesaian dan

konflik

e

)

Penguatan

tetangga

maupun

internasional

penerapan

kode

dalam

etik

jurnalistik dalam pemberitaan konflik;
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karena sering kali media massa disini

penelitian kualitatif. dengan tujuan untuk

mengumbar berita-berita tentang konflik

mengetahui Peranan Komunikasi didalam

secara berlebihan bahkan tidak jarang

mencegah konflik horizontal sesama

justru menyesatkan dan hal ini justru

pengungsi erupsi gunung sinabung di

dapat memicu munculnya konflik-konflik

posko

baru di daerah lainnya. g ) Rehabilitasi

Jl.Kotacane Kabanjahe

adalah suatu proses untuk membantu

3. Hasil dan Pembahasan

masyarakat

yang

terkena

berncana

pengungsian

Gunung

Gereja

Sinabung

GBKP

berjarak

termasuk sarana dan prasarana agar

sekitar 30 km dari Kota Kabanjahe

segera berfungsi kembali, memulihkan

Ibukota Kabupaten Karo. Hampir semua

tata keh kehidupan serta kemampuan

penduduk yang tinggal di daerah tersebut

masyarakat dalam menghadapi bencana

adalah suku Karo,walaupun sebagian

berdasarkan azas ke mandirian agar

kecil ada juga pendatang dari suku lain

kembali mampu melaksanakan fungsi-

misalnya tapanuli, simalungun , jawa dll.

fungsinya

Mata pencaharian penduduk mayoritas

dengan

baik.(

azwadblack.blogspot.com/2009)

adalah petani dengan bercocok tanam

2. Metode

tanaman hijau yaitu , jeruk, tomat, wartel,

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

kol, cabe, markisa, kentang, dll. Erupsi

Pendekatan

penelitian

yang

Sinabung

yang

pertama

terjadi

di

digunakan dalam penelitian ini adalah

pertengahan Agustus 2010 dimana dari

pendekatan

dalam

kawah gunung sinabung mengeluarkan

menggambarkan

debu dan awan panas yang sangat

deskriptif

mendeskripsikan/
masalah

peneliti

dan

menggunakan

jenis

mengganggu kesehatan Bahkan nyawa

Manusia.
, Mesjid, dan posko lainnya

Pada September 2013 Sinabung

yang

meletus kembali , letusan mengeluarkan

tersebar di Kota Kabanjahe, Berastagi

muntahan awan panas dan lahar dingin

,Tiga Binanga, Perbesi, bahkan ada yang

yang menyebabkan ribuan penduduk dari

diluar dari Kabupaten Karo mis : Desa

21 Desa dan 5 desa radius bahaya 5 km

Telagah di Kabupaten Langkat.sebanyak

yaitu Desa Sigarang garang, Simacem,

33 posko

Bakerah,Naman Teran, dan Sukameriah

dibawah ini :

harus diungsikan ke tempat yang aman
yang sudah disiapkan oleh pemerintah
Kabupaten Karo , BNPB ,ataupun Gereja
640

pengungsian. seperti tabel

Tabel 1.
Data Lokasi Posko Pengungsian Erupsi Sinabung Kabupaten Karo 26 februari 2014

LosdDesa Tigabinanga
Losd Desa Perbesi
Gereja GBKP
Rg.Tanjung Mbelang
Lap.Futsal Sumbul
Losd Desa
Surbakti/Gudang Jeruk
GPDI Simp.IV
Klasis GBKP K.Jahe
GBKP Kota K.Jahe
Zentrum Kabanjahe
GBKP Asr.Kodim
Kantor Asap
Paroki G.Katolik
Jl.Irian
GBKP Jl.Kotacane
GBKP Simp.VI
Paroki G.Katolik
Gedung KNPI
GBKP Simp Katepul
Losd Katepul
Mesjid Agung K.Jahe
UKA K.Jahe 1
UKA K.Jahe 2
Islamic Centre
Ora et Labora
KWK Berastagi
Klasis GBKP B.Tagi
GBKP Kota Berastagi
Mesjid Istihrar
Jamburtaras Berastagi
Losd Desa Telagah

933 org
249 org

JL
H
KK
269
83

206 org

82

Terlayani

Aman

Aman

303 org

100

Terlayani

Aman

Aman

535 org

204

Terlayani

Aman

Aman

187 org
443 org
1123 org
414 org
207 org
198 org

65
186
393
146
68
80

Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani

Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman

Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman

986 org

283

Terlayani

Aman

Aman

736 org
533 org
219 org
669 org
292 org
238 org
765 org
990 org
1227 org
399 org
198 org
684 org
806 org
199 org
570 org
190 org
725 org

204
166
58
214
102
67
226
306
344
115
55
181
239
57
175
64
225

Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Kacau
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani
Terlayani

Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman

Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman

Gereja Adven Sumbul
Mesjid Taqwa
Muhamadyah K.Jahe
Rumah Kabanjahe
Gudang Jagung Konco

60 orang

18

Terlayani

Aman

Aman

27 org

7

Terlayani

Aman

Aman

28
Terlayani
188 Terlayani
5.00
Jumlah
15.959 org
4
Sumber : Posko Tanggap Darurat Pebruari 2014

Aman
Aman

Aman
Aman

NO. Nama Posko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Jlh
Pengungsi

96 org
543borg
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Kesehatan

Pendidikan

Sarana
Prasarana

Terlayani
Terlayani

Aman
Aman

Aman
Aman

Pada 1 Pebruari

2015 dimana

dan mendapatkan tanah untuk lahan

status sinabung dianggap sudah mulai

pertanian se luas 0,5 ha sebagai hak

reda erupsi sudah jarang terjadi maka

pakai.

beberapa penduduk desa dikembalikan ke
desa

masing –

Pada pertengahan Desember 2015

masing yaitu desa

setelah tiga bulan pulang ke desa, erupsi

Sigarang garang, Sukanalu sebanyak

kembali terjadi sehingga mengharuskan

2.443 jiwa, dan sebagian sudah di

mereka kembali ke pengungsian sampai

relokasi ke Desa Siosar yang sudah

saat ini dan ditempat kan di 9 ( sembilan )

disiapkan pemerintah rumah lebih kurang

lokasi pengungsian .seperti tabel dibawah

500 unit yang menjadi hak milik mereka,

ini

Tabel 2
Data Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Kab.Karo Tgl 23 Maret 2016

Sumber Data : Media Centre Penanganan Tanggap Darurat Bencana
ErupsiSinabung Kab.Karo jam 14.00 wib
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Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Karo, dan Kordinator Pengungsi dari Posko Pengungsian Gedung KNPI
“........Informasi

Kabanjahe , 2 ( dua ) orang
Relawan

posko

pengungsian

yang

kita

KWK

sampaikan berdasarkan apa yang sudah

Berastagi, Kordinator Posko Pengungsian

didapat dari vulkanologi bu, status

Desa Tongkoh, dan 2( dua ) orang

gunung sinabung dalam status awas ,

pengungsi dari masing masing posko..

meletus mengeluarkan awan panas yang

3.2 Komunikasi / Informasi

sangat berbahaya maka hal tersebut kita

Kategori pertama yang diperoleh

sampaikan ke tiap desa, dan kepada tiap

dari hasil transkrip wawancara dengan ke

kepala desa kita berikan HT sebanyak 70

tujuh

buah agar setiap saat situasi atau

informan

adalah

informasi.

Informasi yang diterima oleh pengungsi

perkembangan

didapatkan melalui Vulkanologi yang

diketahui.”.

disampaikan

kepada

Camat

dan

sinabung

dapat

Dari pernyataan diatas

dapat

diteruskan kepada kepala desa masing –

diketahui

masing.

wajib

disampaikan kepada pengungsi sudah

mengumumkan kepada semua warga agar

dilaksanakan sesuai dengan apa yang

segera

dinstrukasikan

Setiap

kepala

mengungsi

desa

karena

gunung

bahwa

informasi

oleh

yang

vulkanologi

sinabung sudah ada tanda-tanda mau

walaupun masih ada juga warga yang

meletus.

sudah

merasa kurang jelas, karena panik, dan

keseluruh

kejadiannya pada malam hari. Demikian

pelosok desa dan berkumpul di balai desa

juga sesuai dengan yang disampaikan I5

karena bus atau pengangkutan sudah

dengan pernyataan sebagai berikut :

disampaikan

Informasi
itu

yang

disebar

..........”.kami

disiapkan. Walaupun demikian tetap juga

memang

semua

warga merasa bingung tidak tau apa yang

panik bu, gak tau apa yang harus kami

harus dilakukan , apa yang perlu dibawa,

bawa

bagaimana dengan harta benda yang

pengumuman dari kepala desa harus

harus ditinggalkan , oleh sebab itu

segera mengungsi dan berkumpul di

kebanyakan tidak sempat membawa apa

balai desa sehingga saya tidak ada bawa

– apa selain pakaian di badan asalkan

apapun kecuali hanya pakaian di badan,

anak –anak dan keluarga bisa berkumpul

yang penting anak dan keluargaku semua

bersama dan selamat. Hal ini sesuai

selamat “

dengan pernyataan I1 sebagai berikut :

karena

Dari

tiba

pernyataan

–

tiba

informan

ada

I5

diatas dapat diketahui bahwa setelah
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disampaikan

tentang

status

gunung

Demikian

juga

sinabung hal ini membuat warga menjadi

informasi

lebih cemas , dan bingung karena tidak

pengungsi berada di pengungsian belum

tau sampai kapan mereka mengungsi dan

dapat dipastikan , karena situasi gunung

posko lokasi pengungsian pun masih

sinabung juga sampai saat ini masih tetap

belum jelas keberadaanya dan harta,

terjadi erupsi. Dari bagian vulkanologi

rumah dll bagaimana keamanannya di

belum dapat memastikan hal tersebut

desa.

karena situasi sinabung tetap terjadi
Informasi

yang

dilakukan

tentang

mengenai

sampai

kapan

erupsi ini bisa terlihat dari pantauan pusat

mengenai pemberian bantuan dilakukan

vulkanologi

oleh

disampaikan oleh informan I1 dibawah

relawan

adalah

seperti

yang

disampaikan oleh Informan I3 sbb :

Seperti

yang

ini :

.......”Kami menginformasikannya
ada waktu

sinabung.

..........” mengenai sampai kapan

pagi pagi hari sebelum

mereka berada di pengungsian belum

mereka berangkat kerja,atau malam hari

bisa

keruanganruangan

dipastikan bu , karena situasi gunung

menginformasikannya, kalau ump tidak

sinabung yang sampai saat ini masih

jelas kepada ketua kelompoknya, setiap

tetap erupsi dan pemulangan pengungsi

kampung , dan setiap ketua kelompoknya

ke desa asal belum dapat dilakukan

kami suruh menginformasikannya. Tapi

walaupun sekitar 370 KK

untuk lebih jelasnya kami keruanganya.

relokasi ke desa Siosar.Dan mengenai

sudah di

Tetapi masalah pendistribusian

kepemilikan rumah sudah menjadi hak

bantuan sering juga menimbulkan konflik

milik dan diberikan sertifikat, tapi kalau

diantara sesama pengungsi karena sering

untuk lahan pertanian yang diberikan 0,5

ada kecurigaan antara sesama pengungsi.

ha/KK itu masih sebatas hak pakai

.....”Kalau masalah bantuan ,

saja...”

barangkali karena jumlah mereka banyak

Kordinasi yang dilakukan dengan

ada 750 orang, dan sementara orang2

semua pihak terkait tetap dilakukan

kasi

bahwa setiap 3 jam sekali data tetap di up

bantuan tikar misalnya hanya

seratus. Mereka mau memiliki itu tikar

date

dibagikan . Itu yang sering menjadi

vulkanologi, dan segera di sampaikan

keributan , karena merasa sering kami di

kepada semua posko pengungsian melalui

posko itu merasa keberatan karena kami

ketua posko dan juga mengenai status

simpan, curiga , dipikir kami simpan.....”

sinabung.
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yang

di

terima

Informasi

ini

dari

juga

bagian

tetap

dimasukkan kedalam website sinabung :

2014 ) bercampur dewasa dan anak-anak,

www.karokab.go.id

juga laki laki dan perempuan ,

atau

Email

:

membuat

mediacentresinabung@karokab.go.id

semua pengungsi jauh dari rasa nyaman

agar bisa dibaca semua orang juga

karena fasilitas MCK, yaitu air dan

diberitakan di media cetak dan TV.

tempat tidur sungguh sangat prihatin

Kordinasi dengan BNPB, BPBD, dan

karena tidur diatas lantai yang hanya

pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

beralaskan tikar walaupun sebagian ada

tetap terkordinasi , melalui rapat rutin

yang menggunakan kasur tipis , dan

dan juga laporan dalam penanggulangan

lembaran selimut, tentu membuat sedih

dan penyaluran bantuan. Seperti yang

dan menambah beban pikiran pengungsi

diperoleh hasil wawancara dari informan

dan juga bercampur dari desa lainyang

I1.

mempunyai kebiasaan berbeda ,sehingga
.......”Kita tetap kordionasi bu ,

membuat mudah sekali terjadi konflik

BPBD dengan pemerintah baik di Pusat

sosial seperti yang disampaikan oleh

maupun daerah, juga misalnya mengenai

informan I4
............”

bantuan makanan, penempatan posko,

mengenai

masalah

rehabilitasi, karena sampai saat ini

pasti ada bu, karena keberagaman,

bantuan makanan untuk para pengungsi

tempat, berbagai latar belakang, jadi

tetap datang dari BNPB, selain ada juga

masalah masalah yang terjadi,

dari

paham, ejek mengejek, pertikaian sindir

pihak

instansi

swasta,

gereja,

salah

mesjid, BUMN dll...”

menyindir pernah ada yang berkelahi ,

3.2 Struktur /Ukuran Kelompok

ejek mengejek, korban namanya B.

Adapun posko pengungsian bagi

Bangun di keroyok oleh satu desa juga

warga terkena dampak erupsi sinabung

dia

ditentukan oleh BPBD Kab.Karo kerja

berurusan sama polisi, sesudah itu kita

sama dengan relawan, dan pemerintah

damaikan,

setempat juga organisasi lain seperti

mengejek, tata krama, komunikasi. hanya

gereja, mesjid, gedung milik pemerintah,

masalah sepele.

dll.seperti yang tertulis di tabel 1.

hanya,

sehingga

sampai

masalah

ejek

Demikian juga yang disampaikan

Kehidupan di posko yang penuh
sesak dan padat

dikeroyok

oleh informan I3, bahwa sering terjadi

dimana dalam satu

perselisihan diantara sesama pengungsi

posko dihuni oleh sekitar 736 orang (

hanya karena masalah sepele
...........” Di posko KWK ada 5

GBKP Jl Kotacane bulan Feb.2014 ), dan
KWK Berastagi sekitar 684 orang ( Feb,

kampung
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: Naman teran, Sukanalu,

Sigarang garang,
Kebayaken.
berasal

jadi

....”Kami sudah pernah dipulangkan bu,

Kuta rayat dan
untuk

2

kampung

pada

bulan

pebruari

2015

karena

Sukanalu dan Naman teran,

dianggap situasi sinabung sudah aman,

Sigarang garang sering disini memang

tapi pada bulan september 2015 kami

kecil apanya,

disuruh kembali ke pengungsian dan

mereka memang sering

bikin keributan,ditempat ini

karena

sekarang kami di posko KNPI ini bersatu

persoalan makan, anak-anak, yang ada

dari satu desa yaitu desa sukanalu, tapi

di

kami belum tau sampai kapan.....”

tempat

ini

justru

pernah

kami

diadukan ke sinode dan BPBD , dan

3.3 Variabel Pribadi

masalah bantuan2 juga..”

Sumber konflik lainnya

yang

Dari beberapa pernyataan diatas

potensial adalah faktor pribadi, yang

dapat diketahui bahwa konflik sering

meliputi: sistem nilai yang dimiliki tiap-

terjadi di beberapa posko pengungsi

tiap individu, karakteristik kepribadian

antara sesama pengungsi karena masalah

yang menyebabkan individu memiliki

anak-anak , masalah makanan, dan

keunikan (idiosyncrasies) dan berbeda

pembagian bantuan yang diterima . Juga

dengan individu yang lain. Seperti yang

seperti yang disampaikan informan I2

diungkapkan oleh

...........” Sesama pengungsi sering
terjadi

perselisihan

ataupun

mengatakan

konflik

informan I7 yang

bahwa

dari

sesama

pengungsi pernah terjadi konflik dari

hanya karena masalah sepele misalnya

desa yang berbeda.

tentang makan, sebenarnya pengungsi

4. Kesimpulan

tersebut sudah makan, tapi dia bilang

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian

belum makan aku katanya.......”

ini adalah :Peranan Komunikasi didalam

Hal

tersebut

membuat

mencegah terjadinya konflik horizontal

pengungsi lain bisa tidak mendapat jatah

sesama pengungsi di Posko pengungsian

makan karena dengan jumlah yang begitu

erupsi

banyak dan tidak mempunyai aturan

Kab.Karo. sudah terlaksana dilakukan

makan

menimbulkan

oleh BPBD, selalu kordinasi dengan

konflik sesama. Dari hasil wawancara

Bagian Vulkanologi, kerjasama dengan

dengan informan I5 dan I6

TNI

tentulah

tentunya

dapat

di posko

gunung Sinabung di Berastagi

dan

Masyarakat.

selalu

tiap

Posko

pengungsian KNPI Kabanjahe , keduanya

disampaikan

berasal dari pengungsi Posko GBKP

pengungsian,

jl.Kotacane dari Desa asal Naman Teran

sepenuhnya efektif karena sampai saat ini

bahwa :

informasi
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ketiap

Yang

walaupun

tentang

sampai

belum

kapan
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PENENTUAN TEMPAT MENGINAP DENGAN MENGGUNAKAN
FUZZY MULTIPLE ATTRIBUT EDECISION MAKING
Rima Aprilia1)
Riska Novianti Lubis2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
rima_aprilia@ymail.com
Abstrak

Permasalah penentuan tempat menginap setiap melakukan kegiatan seminar diluar kota menjadi
permasalahan yang dialami oleh peserta seminar. Dalam penentuan tempat menginap, sistem
pendukung keputusan dengan menggunakan fuzzy multiple attribute diharapkan dapat memberikan
solusi terbaik dalam permasalahan tersebut. Jenis Penelitian adalah studi literatur dengan mencari
referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut
berisikan tentang decision making (Sistem Pendukung keputusan) secara umum, perumusan
permasalahan, fuzzy multiple attribut edecision making, serta menghasil kan matriks keputusan
yang diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dari permasalahan. Referensi ini dapat dicari
dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi literatur
ini adalah terkoleksinya referensi yang relefan dengan perumusan masalah. Tujuannya adalah
untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga
menjadi dasar untuk melakukan desain sistem pendukung keputusan
Kata kunci: Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, TOPSIS,Weighted Product

1. Pendahuluan

mengalami kesulitan dalam menentukan

1.1. Latar Belakang

tempat menginap, Untuk menentukan

Dalam melakukan perkuliahan,
seminar

dituju,

biasanya

mahasiswa memiliki kriteria yang akan

persyaratan yang harus dilakukan oleh

membantu mahasiswa tersebut untuk

mahasiswa untuk dapat mengikuti meja

mengambil

hijau. Salah satu seminar yang

penginapan mana yang dituju.

oleh

mahasiswa

matematika
Nusantara

salah

yang

satu

diikuti

merupakan

penginapan

menginap

di

pendidikan

Model yang digunakan dalam

Muslim

sistem pendukung keputusan ini adalah

Universitas
Al-Washliyah

biasa

keputusan

(UMNAW)

Fuzzy

Multiple

Attribute

Decision

adalah seminar matematika dan terapan

Making (FMADM). Sedangkan metode

(SIMANTAP)

setiap

yang digunakan adalah metode Simple

tahunnya pada bulan November dan

Additive Weighting (SAW), metode SAW

diadakan di Universitas yang berada di

ini dipilih karena metode ini menentukan

Provinsi Sumatera Utara dan Nangroe

nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian

Aceh

Dalam

dilanjutkan dengan proses perankingan

pelaksanaannya, peserta seminar akan

yang akan menyeleksi alternatif terbaik

yang

diadakan

Darussalam.
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dari sejumlah alternatif, dalam hal ini

lingkungan

alternatif yang dimaksud adalah hotel

perangkingan

yang akan dituju untuk menginap selama

penilaian

mahasiswa

didasarkan pada nilai kriteria dan bobot

perjalanan
simantap

tersebut
untuk

melakukan

mengikuti

berdasarkan

seminar

yang

kriteria-kriteria

tersebut,

akan

lebih

metode

diharapkan
tepat

karena

sudah ditentukan sehingga akan

terhadap penginapan mana yang akan di

perkembangannya,

penelitian tentang

Dengan

mendapatkan hasil yang lebih akurat

yang ditentukan Topof Form.
Dalam

fuzzy.

tuju mahasiswa tersebut.

MADM juga fokus

Berdasarkan latar belakang diatas

pada bagaimana para pembuat keputusan

dapat dirumuskan permasalahan yang

memberikan mereka

akan

preferensi

pada

diselesaikan

yaitu

bagaimana

alternatif tertentu dan kriteria . Biasanya,

merancang

para

memberi

keputusan dengan menggunakan Fuzzy

preferensi pembobotan numerik untuk

MADM (Multiple Attribute Decission

membuat

mudah.

Making) dengan metode SAW (Simple

Namun, preferensi linguistik saat ini juga

Additive Weighting) untuk menentukan

diterapkan

hotel yang akan dituju wisatawan saat

pembuat

keputusan

perhitungan

untuk

lebih

menyederhanakan

sebuah sistem pendukung

pengambil keputusan dalam memberikan

wisatawan berkunjung

pendapat

berdasarkan bobot dan kriteria yang

mereka.

Sebagai

contoh,

nilai alternatif A1 adalah "sangat baik"

sudah ditentukan.

dalam criteria C1, sedangkan alternatif

1.2 Tujuan

A1 adalah "moderat" dalam criteria C2.

Tujuan

kesuatu negara

penelitan

ini

Tingkat kepentingan dari C1 adalah

pengambilan

"sangat tinggi", sedangkan criteria

mengunakan Fuzzy Multiple

adalah "rendah"
dan

C2

tingkat kepentingan,

sebagainya.

Decision Making

Jika preferensi

metode

keputusan

adalah
dengan
Attribute

(FMADM) dengan

Simple Additive Weighting

diberikan secara lingustik, maka fuzzy

(SAW) untuk menentukan siapa yang

logic dapat digunakan untuk membantu

akan menerima beasiswa berdasarkan

memecahkan masalah. Fuzzy logic sangat

kriteria

efektif

ditentukan.

untuk

memecahkan

masalah

serta

MADM dimana data yang diberikan

2.2.1

adalah

Metod (SAW)

ambigu

atau

dipresentasikan

secara linguistik. Pada kenyataannya,ada
banyak

keputusan

dibuat

Simple

bobot

Additive

yang

sudah

Weighting

Metode SAW sering juga dikenal

didalam

istilah metode penjumlahan terbobot.
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Konsep

adalah

Seorang mahasiswa melakukan

mencari penjumlahan terbobot dari rating

perjalanan seminar simantap di Provinsi

kinerja pada setiap alternatif pada semua

Nangroe Aceh Darussalam,

atribut. Metode SAW membutuhkan

menentukan tempat menginap, ada 6

proses normalisasi

hotel yang terpilih sebagai alternative

(X)

ke

dasar

suatu

metod

SAW

matriks keputusan

skala

yang

diperbandingkan dengan

dalam

dapat

yaitu A1=hotela, A2=hotelb, A3=hotelc,

semua rating

A4 = Hotel d, A5 =Hotel e, A6 = Hotel f,

alternatife yang ada.

berikut kriteria yang dijadikan acuan

2.2.2 Metode Topsis

dalam pengambilan keputusan:

Metode topsis didasar kan pada

C1

: Jarak dari pusat kota (km)

konsep bahwa alternative terpilih yang

C2

: Harga

terbaik

jarak

C3

: Jarak darilokasi seminar (km)

terpendek dari solusi ideal positif, tetapi

C4

: Fasilitas hotel

juga memiliki jarak terpanjang dari solusi

C5

: Transportasi

ideal negative.

C6

: Pelayanan hotel

tidak

2.2.2.1

hanya

Tahapan

memiliki

dalam

Dari kriteria tersebut, maka dibuat suatu

metode

tingkat kepentingan kriteria berdasarkan

TOPSIS
a. Membuat matriks keputusanyang

nilai

ternormalisasi

bobot

kedalam

b. Membuat matriks keputusan yang

telah

bilangan

ditentukan

fuzzy.

Rating

kecocokan setiap alternatife pada setiap

ternormalisasi terbobot

kriteria sebagai berikut :

c. Menentukan matriks solusi ideal

Sangat Rendah (SR)

positif dan matriks solusi ideal

Rendah (R) =1

negative

Cukup (C) =2

d. Menentukan jarak antara nilai

=0

Tinggi (T)=3

setiap alternative dengan matriks

Sangat Tinggi (ST)=4

solusi ideal positif dan negatif
e.

yang

Berdasarkan kriteria dan rating

Menentukan nilai prefensi untuk

kecocokan setiap alternatif pada setiap

setiap

TOPSIS

kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya

kinerja

penjabaran bobot setiap kriteria yang

alternatif

memerlukan
setiap

ranking

alternatif

pada

telah dikonversikan

setiap

fuzzy.

kinerja.

Jarak dari pusat kota

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem
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dengan

bilangan

Kriteria jarak dari pusat kota

Hotel berada dilokasi seminar
Hotel dekat lokasi seminar
Hotel jauh dari lokasi seminar

merupakan persyaratan yang dibutuhkan
untuk

pengambilan

3
2
1

keputusan,

Kriteria

berdasarkan dekat atau tidaknya hotel

selanjutnya,

fasilitas

hotel,

transportasi dan pelayanan hotel. Berikut

dengan pusat kota. Berikut interval jarak

interval yang telah dikonversikan dengan

dari pusat kota yang telah dikonversikan

bilangan fuzzy di bawah ini.

dengan bilangan fuzzy dibawah ini.

Tabel 4. Kriteria fasilitas hotel,

Tabel1. Jarak dari pusat kota

transfortasi dan pelayanan hotel
Kriteria
Hotel berada di pusat kota
Hotel <100km
Hotel>100 km-<=500 km
dari pusat
Hotel
>500kota
km

Nilai
4
3
2
1

Kriteria
Sangat rendah
Rendah
cukup tinggi
Tinggi
sangat tinggi

Tarif kamar permalam

Nilai
0
1
2
3
4

Kriteria tarif kamar berdasarkan harga
permalam. Berikut interval tarif kamar

B. Implementasi

per malam yang telah di koversikan

1. Data Hotel
Tabel 5. Data Hotel

dengan bilangan fuzzy dibawah ini:
Tabel 2 Tarif kamar permalam
Kriteria
100.000-199.000
200.000-299.000
300.000-399.000
400.000-500.000

Nilai
4
3
2
1
Berdasarkan data hotel diatas

Jarak hotel dengan lokasi seminar
Kriteria

jarak

dari

lokasi

dapat dibentuk matriks keputusan X yang

seminar

telah dikonversikan dengan bilangan

merupakan persyaratan yang dibutuhkan
untuk

pengambilan

fuzzy, sebagai berikut :

keputusan,

Tabel 6. Rating kecocokan dari setiap

berdasarkan dekat atau tidaknya hotel

alternatif pada setiap kriteria.

dengan lokasi seminar. Berikut interval

Alternatif
C C2
14 4
A1
A2
1 1
A3
1 1
A4
2 2
A5
4 1
A6
1 4

jarak hotel dengan lokasi seminar yang
telah dikonversikan dengan bilangan
fuzzy dibawah ini.
Tabel 3 Jarak hotel dengan lokasi seminar
Kriteria

Nilai
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C3
4
1
1
2
1
3

C4
3
1
2
3
4
3

C5
4
2
1
3
4
3

C6
2
3
2
2
3
2

Pengambil

keputusan

memberikan

bobot, berdasarkan tingkat kepentingan
masing-masing kriteria yang dibutuhkan
sebagai berikut :
Vektor bobot W=[4,4,3,2,3,2],
Membuat matriks keputusan X, dibuat
dari tabel kecocokan sebagai berikut:
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genetika.
Ilmu.

4. Kesimpulan
Penentuan tempat menginap yang
dituju oleh mahasiswa dalam mengikuti
kegiatan seminar yang diadakan setiap
tahunnya dengan hasil perangkingan
mengacu padarumusan masalah yang ada
yaitu sistem dapat menyeleksi data
tempat

menginap

dengan

melakukan

berdasarkan
Additive
(Fuzzy

sesuai

metode

Weighting)
Multiple

ketentuan
perhitungan

SAW

(Simple

pada

FMADM

Attribute

Decission

Making). Hasil dari perhitungan sistem
merupakan perangkingan nilai tertinggi
ke rendah dan nilai tertinggi merupakan
hasil yang dibutuhkan sebagai bahan
pertimbangan oleh mahasiswa untuk
memilih tempat menginap yang
dituju

mahasiswa

selama

akan

mengikuti

kegiatan seminar tersebut.
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PERANCANGAN ROBOT TANAMAN PINTAR BERBASISKAN
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
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Abstrak

Robot selalu dipelajari di berbagai daerah untuk tujuan pendidikan , medis dan militer .
Namun,didalam berbagai tulisan pembuatan robot yang diterapkan dalam praktek perkebunan
sangat rendah . Dalam penelitian ini telah mengembangkan robot untuk penyiraman secra
otomatis . dikarenakan sirkulasi air di Indonesia yang akan menipis, dan diwaktu penyiraman
tanaman sangat memerlukan air yang banyak dan terkadang terbuang selain juga menghabiskan
waktu menerapkannya . oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian terapan yang dapat
diterapkan diperkebunan.
Kata kunci : robot, pengedali otomatis, penghematan air
1. Pendahuluan

merawat agar tanaman dapat tumbuh

1.1. Latar Belakang

dengan subur. Kebutuhan air yang cukup

Di dalam kehidupan kita sehari-

merupakan salah satu hal yang sangat

hari, suatu sistem dengan perencanaan

penting. Jika hal ini telah salah digunakan

yang sangat kompleks sangat dibutuhkan

akan berdampak fatal bagi perkembangan

guna mempermudah di dalam membantu

tanaman itu sendiri.

kehidupan manusia. Apalagi jika sistem

Sistem penyiraman tanaman yang

tersebut bergerak dengan suatu kontrol

digunakan di taman-taman umumnya

yang

akan

menggunakan sistem penyiraman dengan

membawa dampak kepada manusia untuk

cara menyiram tanaman itu dengan mobil

bisa memikirkan dan membuat suatu

tangki air keliling atau dengan menyiram

bentuk kontrol yang sekiranya akan dapat

dengan melakukan alat semprot air yang

membantu dengan efisien

biasanya cukup memerlukan waktu yang

terpadu,

Salah

maka

satunya

hal

ini

sistem

lama dalam penyiraman tanaman. Seiring

pengontrolan pada perkembangan sebuah

perkembangan zaman, diciptakan Sistem

tanaman.

yang

Penyiraman yang otomatis menggunakan

perkembangan

elektronik sehingga penyiraman tidak lagi

Salah

mempengaruhi

satu
pada

adalah

faktor

tanaman yaitu penyiraman. Penyiraman

membutuhkan waktu yang lebih lama.

merupakan suatu hal yang tidak dapat
dilepaskan di

dalam

menjaga

Saat ini penyiraman tanaman yang

serta

tradisional dirasa ketinggalan zaman
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dikarenakan lamanya dalam penyiraman

jaringan dapat dibuat lebih efisien jika

tanaman. Tak hanya itu penyiraman

tertentu

tanaman

dilakukan pada jaringan

tradisional

membutuhkan

langkah

preprocessing

yang

banyak tenaga kerja dalam melakukan
penyiraman tanaman. Sistem penyiraman
tanaman otomatis lebih efisien dan lebih
mempersingkat waktu dalam penyiraman
tanaman.
I.

Struktur dan Fungsi Sensor
Gambar 1. Struktur Inferensi Cerdas

Menurut model berorientasi objek
fleksibel

desain

dan

teori

Dan Kontrol.

kontrol

fleksibel , cerdas inferensi dan unit
kontrol mencakup tiga bagian sebagai
ditunjukkan pada Gambar 1. Kuantitatif
dan

kualitatif

Informasi

dapat

dikomunikasikan antara objek controller

Gambar 2. Struktur sensor membaca

cerdas , objek aktuator lembut dan objek

objek

sensor soft . Objek kontroler cerdas dan
objek aktuator lunak akan dibahas dalam

Ketiga , Component Analysis PCA -

makalah lain . Gambar 2 menggambarkan

Pokok

struktur objek sensor lembut , itu

dimensi

mencakup tiga bagian utama : Data pra-

menampilkan

pengolahan data validasi dan klasifikasi

antara parameter,

digunakan
dari

untuk
vektor

hubungan

mengurangi
input

dan

berkorelasi

Hasil analisis dapat memberikan

kesalahan .

referensi untuk merancang arsitektur

A Data pra-pengolahan

AANN. Semakin sedikit kepala sekolah

Ada tiga alasan utama mengapa
data preprocessing diambil . Pertama ,

komponen,

beberapa sensor kesalahan serius seperti

berkorelasi antara parameter . Validasi

sirkuit pendek dan rangkaian terbuka

data B

dapat

dideteksi

oleh

hubungan

Persyaratan

menganalisis

ini

lebih

sangat

tinggi

penting

perubahan yang menonjol data sampling.

terutama dalam kasus kecelakaan ketika

Pada Sebaliknya, jika varians variabel

perubahan abnormal dari proses bersama-

melebihi dikendalikan batas , alarm akan

sama dengan kerusakan parah mungkin

diproduksi . Kedua , saraf pelatihan

dari sensor dapat terjadi . Sampai saat ini
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, banyak metode telah dikembangkan

untuk menjadi nilai maksimum kesalahan

untuk sensor validasi termasuk hardware

pengujian yang sensor channel.

redundansi , sistem pakar , redundansi

II.

analitis dan jaringan syaraf [ 1 ] . Laporan

Software.

penelitian

sebelumnya

menunjukkan

Methodologi

Dasar

dan

pemikiran

analisa

dari

desain

bahwa jaringan saraf sangat berguna

program ini adalah bagaimana robot

untuk sensor validasi di kedua sistem non

dapat

- linear linear dan .

menggerakkan

Di antara topologi jaringan saraf

membaca

settingan

robot

untuk

timer,
berjalan,

menghidupkan pompa, membaca sensor

yang berbeda , Auto Associative Neural

batas

Network ( AANN ) diyakini efektif [ 4 ] [

membaca sensor level air serta untuk

5 ] . Ini telah berhasil digunakan dalam

membunyikan alarm jika sumber air

aerospace, industri tenaga nuklir dan

sudah menunjukkan kekosongan air pada

industri petrokimia . Klasifikasi C Sesar

tabung air.

Pertama, Auto - asosiatif Neural Network

akhir

dari

pergerakan

robot,

Proses inisialisasi dalam pembuatan

adalah dirancang dan dilatih oleh sejarah

program sangat diperlukan agar masing-

set data lapangan ,mendapatkan berat dan

masing port maupun register dan memori

bias dari lapisan yang berbeda . kemudian

yang digunakan dapat dikenal.

yang AANN dapat digunakan on-line ,

p0

equ

080h

vektor sensor masukan kepada AANN ,

p1

equ

090h

jika semua sinyal sensor normal, vektor

p2

equ

0a0h

output dari AANN akan memberikan

p3

equ

0b0h

hampir sama dari input , tetapi jika ada

alamat_rtc

sensor apapun kegagalan , output akan

rega

equ

0ah

memberikan estimasi terbaik, controller

regb

equ

0bh

dapat

regc

equ

0ch

regd

equ

0dh

normal . Di sisi lain , di saat yang sama ,

cs1

equ

p3.3

vektor output akan dibandingkan dengan

menit1

equ

030h

vektor

menangani

data

perkiraan

,

sehingga controller dapat bekerja secara

input

yang

sesuai

untuk

equ

6000h

jam1

equ

03fh

mengetahui komponen rusak . Jika sisa

detiks

equ

032h

komponen apapun melebihi ambang batas

menits

equ

033h

, saluran sensor yang sesuai dapat

jams

equ

034h

dinyatakan rusak . Ambang batas dipilih
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menitsat

equ

035h

mov

jamsat,#00h

menitpul

equ

036h

mov

jampul,#00h

jamsat

equ

037h

mov

status_mnt,#00h

jampul

equ

038h

mov

status_jam,#00h
kode,#00h

status_mnt

equ

039h

mov

status_jam

equ

03ah

jnb

p1.2,startj

jmp

lagi

detik1

equ

03bh

kode

equ

03ch

count

equ

3dh

buff

equ

Pada

3eh

rutin

startj

program

melakukan pengecekan pada port p1.2,
jika berlogika 1 maka program akan
lompat

Untuk penempatan program diawali
dengan

pengalamatan

awal

berlogika

program

0000h

init_rtc

0

maka

program

akan

memeriksa port p1.0 apakah berlogika 0,
jika berlogika 0 maka program akan
lompat ke rutin setmenit, namun jika

Pada awal, program lompat ke rutin
blank,

rutin tone, namun jika

memeriksa p1.2. Selanjutnya program

(diawali dengan alamat 0000h).
org

ke

selanjutnya

data

berlogika

ffh

1

maka

program

akan

port

p1

dan

data

memeriksa port p1.1 apakah berlogika 1

port

p2.

Kemudian

atau 0, jika berlogika 0 maka program

memasukkan data 00h ke masing-masing

akan lompat ke rutin setjam, perintah

alamat seperti tercantum pada program di

berikutnya adalah program memeriksa

bawah.

apakah port p1.2 berlogika 0 atau 1, jika

dimasukkan
00001000b

ke
ke

berlogika 0 maka program akan lompat
call

ke rutin enter_jam, namun jika berlogika

blank

1 maka program akan lompat ke rutin

call init_rtc

start.

mov

p1,#0ffh

mov

p2,#00001000b

mov

detiks,#00h

mov

menits,#00h

start:

mov

jams,#00h

p1.0,setmenit

mov

menitsat,#00h

mov

menitpul,#00h

startj:

jnb

p1.2,$

call tone
jnb

jnb
p1.1,setjam
jnb
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p1.2,enter_jam

melebihi dikendalikan batas , alarm akan

jmp

start

diproduksi . Kedua , saraf
pelatihan jaringan dapat dibuat lebih

Pada

rutin

setmenit

program

efisien jika tertentu

memeriksa apakah port p1.0 apakah

langkah preprocessing yang dilakukan

berlogika 0 atau 1, jika berlogika 1 maka

pada jaringan

program lompat ke rutin tone lalu

B. Validasi data

memasukkan

Persyaratan ini sangat penting terutama

akumulator,

data

pada

kemudian

menit1

ke

menambahkan

dalam kasus

dengan 1 isi akumulator dan hasilnya

kecelakaan ketika perubahan abnormal

dibandingkan dengan data 3dh, jika tidak

dari proses

sama maka program akan lompat ke rutin

bersama-sama dengan kerusakan parah

dispmenit,

mungkin dari sensor

namun

jika

sama

maka

program akan memasukkan data 00 ke

dapat terjadi . Sampai saat ini , banyak

menit1 dan dilanjutkan dengan lompat ke

metode telah

rutin dispmenit.

dikembangkan untuk sensor validasi

Seperti

ditunjukkan

dalam

termasuk hardware redundansi , sistem

Gambar . 4 , Auto - Associative Syaraf

pakar , redundansi analitis dan jaringan

Jaringan merupakan jenis utama pakan

syaraf [ 1 ] . Laporan penelitian

maju saraf jaringan yang meliputi lapisan

sebelumnya

input, pemetaan hubungan berkorelasi

jaringan saraf sangat berguna untuk

antara parameter, Hasil analisis dapat

sensor validasi di kedua sistem non -

memberikan referensi untuk merancang

linear linear dan

arsitektur AANN. Semakin sedikit kepala

jaringan saraf yang berbeda , Auto

sekolah komponen ,hubungan lebih tinggi

Associative Neural Network ( AANN )

berkorelasi antara parameter

diyakini efektif [ 4 ] [ 5 ] . Ini telah

A Data pra-pengolahan

berhasil digunakan dalam aerospace,

Ada tiga alasan utama mengapa data

industri

preprocessing

petrokimia .

diambil

.

Pertama

,

beberapa sensor kesalahan serius seperti

dideteksi

oleh

bahwa

di antara topologi

nuklir

dan

industri

C. Klasifikasi Kesalahan

sirkuit pendek dan rangkaian terbuka
dapat

tenaga

menunjukkan

Pertama, Auto - asosiatif Neural

menganalisis

Network adalah dirancang dan dilatih

perubahan yang menonjol data sampling.

oleh

Pada Sebaliknya, jika varians variabel

,mendapatkan berat dan bias dari lapisan
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sejarah

set

data

lapangan

yang berbeda . kemudian yang AANN

dirancang sesuai dengan Hasil PCA .

dapat digunakan on-line , vektor sensor

Fungsi transfer dari tiga tersembunyi

masukan kepada AANN , jika semua

lapisan dan lapisan output sigmoids.

sinyal sen
output dari

sor

normal,

vektor

AANN akan memberikan

hampir sama dari input , tetapi jika ada
sensor apapun kegagalan , output akan
memberikan estimasi terbaik, controller
dapat

menangani

data

perkiraan

,

sehingga controller dapat bekerja secara

Gambar 3. Arsitektur dari sistem

normal .

jaringan saraf.
Di sisi lain , di saat yang sama ,

vektor output akan dibandingkan dengan
vektor

input

untuk

Kembali metode atau metode pelatihan

mengetahui komponen rusak . Jika sisa

lainnya diawasi , tapi ada beberapa

komponen apapun melebihi ambang batas

kelemahan dengan menggunakan BP

, saluran sensor yang sesuai dapat

karena yang beberapa lapisan . Alih-alih

dinyatakan rusak . Ambang batas dipilih

pelatihan seluruh tiga lapisan auto -

untuk menjadi nilai maksimum kesalahan

asosiatif jaringan hidden, metode baru

pengujian yang sensor channel.

digunakan , proses pelatihan detail

III. Pelatihan Jaringan Saraf Tiruan

dijelaskan dalam makalah sebelumnya

Seperti

yang

sesuai

ANN dapat dilatih dengan Propagasi

ditunjukkan

[6].

dalam

Gambar . 4 , Auto Associative Syaraf

Ketika menerapkan ANN dalam

Jaringan merupakan jenis utama pakan

validasi data, ANN harus dilatih terlebih

maju saraf jaringan yang meliputi lapisan

dahulu dengan menggunakan benar sinyal

input, pemetaan lapisan , lapisan leher

sensor data vektor masukan dan sama

botol , lapisan de - pemetaan dan lapisan

data sebagai vektor target.
Vektor input dan target skala antara

output. Dimensi input sama dengan
dimensi output, dimensi lapisan pemetaan

0

adalah sama dengan yang dari lapisan de

pelatihan . Salah satu keuntungan dari

- mapping . dimensi leher botol adalah

AANN adalah bahwa ketika salah satu

yang terkecil , sebagian besar itu adalah

parameter adalah kegagalan , nilainya

dua atau tiga . Hal ini juga dapat

diperkirakan
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dan

1

untuk

melalui

menyederhanakan

AANN

dapat

digunakan oleh controller, untuk menjaga

4. Kesimpulan

kontrol sistem bekerja normal.

Pengimplementasian
perangkat-perangkat

IV. Studi Kasus
Dalam pengolahan air , banyak

Rangkaian

pada

semua

pendukung

Mikrokontroler

yaitu

AT89S52,

sensor yang digunakan untuk mengukur

Rangkaian Driver Motor, Rangkaian

parameter air baku seperti warna , PH ,

sensor batas, Rangkaian Timer dan

Kekeruhan , konduktivitas , alkalinitas

rangkaian

dan

dilaksanakan serta telah bekerja sesuai

aliran.

Parameter-parameter

ini

penting untuk kimia koagulasi dan PH

alarm

telah

berhasil

dengan yang dirancang.

kontrol dalam air diperlakukan proses .

Dasar

pemikiran

dari

desain

Tapi karena lingkungan miskin , ini

program ini adalah bagaimana robot

sensor

untuk

dapat

benar

menggerakkan

cenderung

memberikan
pengukuran

variabel
karena

gagal
yang
beberapa

jenis

membaca

settingan

robot

untuk

timer,
berjalan,

menghidupkan pompa, membaca sensor

kegagalan termasuk Bias , melayang ,

batas

lonjakan , hubung singkat , rangkaian

membaca sensor level air serta untuk

terbuka dan siklik noise . The AANN

membunyikan alarm jika sumber air

digunakan untuk validasi data di atas .

sudah menunjukkan kekosongan air pada

Menurut data lapangan historis dari

akhir

dari

pergerakan

robot,

tabung air.

tahun 1994

Dibandingkan

bahasa

operation

code),

untuk tahun 1998, AANN dilatih dan

mesin

diuji untuk mendeteksi sensor kesalahan ,

bahasa assembly mempunyai tingkat

beberapa hasil yang lebih baik diperoleh .

kemudahan dalam penulisannya dan juga

Karena keterbatasan kertas , hanya

mendukung pelacakan kesalahan pada

dua jenis Kegagalan sensor konduktivitas

penulisan operation code. Maka dari itu

dipertimbangkan

digunakanlah bahasa assembly sebagai

dan

diberikan

.

(Mnemonic

dengan

Percobaan yang AANN dapat mengatasi

instruksi pemograman dalam sistem ini.

berbagai
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Abstrak

Dengan adanya kesepakatan internasional khususnya di lingkungan ASEAN, maka salah
satu tantangan yang terbesar, Indonesia kini memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean
yang sebelumnya sudah bergabung dalam perjanjian regional ASEAN, kemudian AFTAChina dengan persaingan yang semakin terbuka (transparansi) di pasar bebas. Mengingat
persaingan ini tentunya semua sumber daya manusia seperti pengusaha, masyarakat, mahasiswa,
guru, dan tak tidak kalah pentingnya Dosen akan bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA). Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengentahui model kesiapan dosen dalam hal ini,
apakah dosen sudah mampu berkompetensi sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,
profesional serta mempunyai mutu dan kualitas diri yang memang benar-benar siap memasuki era
Masyarakat Ekonomi Asean ini. Untuk itu dosen memerlukan strategi yang baik dalam
mempersiapkan diri memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Selain itu, banyak berbagai
tantangan yang dihadapi di era masyarakat ekonomi Asean baik secara interen maupun ekstern,
akan tetapi tantangan tersebut menjadi peluang bagi para dosen untuk termotivasi siap bersaing di
lingkarang masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan tidak

mengenyampingkan yuridis empiris dan analisa yang digunakan adalah data kualitatif serta
teknik pengumpulan data adalah melalui studi perpustakaan.
Kata Kunci : Kesiapan Dosen, Pendidikan Indonesia. MEA
1. Pendahuluan

Vieatnam,

1.1. Latar Belakang

Kamboja.

Laos,

Myammar

dan

Setelah terbentuknya hubungan

Tentunya dengan disepakatinya

kerjasama ASEAN dan juga AFTA,

Masyarakat Ekonomi Asean ini, maka

maka Isu terkini adalah bahwa di akhir

semua Negara yang tergabung dalam

tahun 2015, Indonesia akan memasuki

organisasi MEA tersebut mau tidak mau

Masyarakat Ekonomi Asean atau yang

harus mempersiapkandiri termasuk di

disingkat dengan MEA tentunya bersama

dalamnya

dengan 9 (sembilan) Negara ASEAN

Negara yang mempersiapkan diri dalam

lainnya,

memasuki Masyarakat ekonomi Asean

Thailand,

yakni

Malaysia,

Berunai

Singapura,
Darussalam,

ini

adalah

adalah

Negara

Negara

Indonesia.

yang

akan

mendapatkan keuntungan lebih banyak,
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bukan

hanya

pengusaha,

bisnis,

1.2. Tujuan

perdagangan dan bidang ekonomi, juga

Ketika saya tertarik untuk menulis

tak kalah pentingnya bidang pendidikan,

proposal penelitian dengan judul “Model

semua

termasuk

Kesiapan Dosen Meningkatkan Kualitas

pendidikan tinggi dalam hal ini dosen.

Pendidikan Indonesia Memasuki Era

Timbul sebuah pertanyaan, apakah dosen

Masyarakat Ekonomi Asean” yang saat

sudah mempersiapkan diri menghadapi

ini menjadi isu hukum dalam tatanan

Masyarakat

atau

internasional, sehingga sangat penting

dalam

untuk melakukan penelitian di bidang hal

Ekonomi

tersebut, mengingat bagaimana kesiapan

Asean ?, lalu dosen dalam hal ini

dosen dalam memasuki era globalisasi

bagaimana kesiapan dosen menghadapi

masyarakat ekonomi Asean ini, agar

MEA di lingkungan Negara Asean dan

dapat bersaing secara positif dengan

harus mempunyai strategi yang matang

dosen-dosen lain yang tergabung di

agar tidak kalah saing di era Masyarakat

kawasan Asean.

jenjang

bagaimana
memasuki

pendidikan

Ekonomi
kesiapan
era

Asean
dosen

Masyarakat

Ekonomi Asean.
Berdasarkan

Sejalan

hal

tersebut,

belakang

berdasarkan perumusan masalah yang

tersebut, maka ada beberapa masalah

telah diuraikan di atas, maka yang

yang menjadi isu hukum dalam penelitian

menjadi tujuan dalam pembahasan dan

ini, sehingga dapat dirumuskan dalam

analisis

rumusan masalah berikut ini. Adapun

selanjutnya adalah untuk menjawab serta

yang menjadi perumusan masalah yang

memberikan

diangkat dalam penelitian ini adalah

permasalahan tersebut. Untuk itu adapau

sebagai berikut:

yang menjadi tujuan dari penelitian ini

1. Bagaimana Model Kesiapan Dosen

sebagai berikut:

Dalam

latar

dengan

Meningkatkan

penelitian

yang

solusi

dilakukan

terhadap

Kualitas

1. Untuk Mengetahui Model Kesiapan

Pendidikan Indonesia Memasuki Era

Dosen Dalam Meningkatkan Kualitas

Masyarakat Ekonomi Asean ?

Pendidikan Indonesia Memasuki Era

2. Bagaimana Langkah-Langkah Strategi
Dosen

Dalam

Memasuki

Masyarakat Ekonomi Asean.

Era

2. Untuk Mengetahui Langkah-Langkah

Masyarakat Ekonomi Asean ?

Strategi Dosen Dalam Memasuki Era

3. Bagaimana Hambatan dan Tantangan

Masyarakat Ekonomi Asean.

Dosen Memasuki Era Masyarakat
Ekonomi Asean ?
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3. Untuk Mengetahui Hambatan dan
Tantangan

Dosen

Memasuki

tertier. Dimana ketiga bahan hukum

Era

ini adalah sebagai data pokok atau

Masyarakat Ekonomi Asean.

disebut dengan data sekunder, yang
meliputi :

2. Metode
Adapun jenis metode yang

a. Bahan hukum primer

digunakan dalam penelitian ini lebih

Yaitu

peraturan

atau

terfokus kepada penelitian secara

ketentuan

Yuridis Normatif, di mana penelitian

sebagai

ini dilakukan dengan memfokuskan

seperti, UUD NKRI Tahun 1945,

untuk mengkaji penerapan kaidah-

UU No. 20 Tahun 2003 tentang

kaidah atau norma-norma hukum

Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005

positif yang terkait dengan peraturan

tentang Guru dan Dosen

hukum (Undang-Undang) dan tetap

b. Bahan hukum skunder

menghubungkannya dengan metode
Yuridis

Empiris,

hukum

Yaitu

yang

bahan

tertulis

yang

sifat

memberikan penjelasan mengenai

Penelitian adalah deskriptif analitis,

hukum primer seperti buku teks,

dalam hal ini penulis berupaya untuk

laporan penelitian, jurnal ilmiah,

menelaah dan mendeskripsikan secara

majalah, koran, situs internet, dan

sistematis.

dokumen-dokumen

A. Informan

berkaitan

Adapun

dengan

perundang-undangan

yang

menjadi

hukum

c. Bahan hukum tertier

orang-orang yang dapat memberikan
dan

isu

dalam penelitian ini.

informan dalam penelitian ini adalah

informasi

dengan

yang

Yaitu

jawaban-jawaban

penunjang

bahan
yang

hukum
memberi

terhadap berbagai pertanyaan yang

petunjuk dan penjelasan terhadap

relevan dengan isi dalam perumusan

bahan hukum primer dan bahan

masalah yang telah diteliti.

hukum sekunder, seperti kamus

B. Sumber Data

umum, kamus hukum,

Adapun

dokumen-

kamus

bahasa Indonesia, kamus ekonomi

dokumen/bahan-bahan hukum yang

dan juga bibliografi.

dipakai untuk menganalisa isu hukum

d. Teknik Pengumpulan Data

dalam permasalahan

penelitian ini

Adapun

teknik

adalah bahan hukum primer, bahan

pengumpulan data/bahan hukum

hukum skunder, dan bahan hukum

yang
665

dipergunakan

dalam

penelitian ini, agar relevan dengan

hukum

permasalahan yang akan diteliti,

terkumpul baik berupa bahan hukum

maka

data

primer, bahan hukum skunder, dan

penelitian ini dilakukan dengan

bahan hukum tersier, dianalisis secara

melalui dua tahap, yaitu melalui

kualitatif.

Bahan hukum yang telah

penelusuran kepustakaan (library

diperoleh

tersebut

Research) dan penelitian lapangan

sistematis, sehingga akan menghasilkan

(Feild Research). Maka alat yang

klasifikasi

dipergunakan

perumusan masalah yang dibahas dalam

pengumpulan

untuk

yang sudah diperoleh dan

tertentu

disusun

sesuai

dengan

mengumpulkan dan melakukan

penelitian

ini,

telaahan data/bahan hukum, baik

proses

editing

bahan hukum primer, skunder

mengkelompokkan bahan-bahan atau

maupun tertier secara library

materi tersebut sesuai dengan bab-bab

Research tersebut adalah melalui

yang telah ditentukan dalam penelitian

studi dokumen dengan proses

ini, dan selanjutnya dilakukan penarikan

mengumpulkan,

kesimpulan

menulis,

kemudian

secara

dilakukan
dengan

dengan

menggunakan

mengetik, scan dan mengopy

logika berfikir dan menganalisis dari

segala bentuk informasi yang

deduktif ke induktif.

relevan dan berhubungan dengan

3. Hasil dan Pembahasan

isu hukum yang diteliti. Hasil dari
penelitian melalui

penelusuran

library

selanjutnya

Research,

dilakukan

A. Model

Ekonomi Asean
1.1.

cermat, teliti dan mendalam.

kepada masyarakat yang tergabung dalam
Tri Dharma Perguruan Tinggi, ketiganya

penelitian lapangan. Sehingga sejak

tidak dapat dipisahkan antara satu dengan

awal setiap data/bahan hukum dan

lainnya. Artinya pengajaran, penelitian

diklarifikasi
semua

Perguruan

pengajaran, penelitian dan pengabdian

secara library Research sampai pada

Maka

Dharma

Tugas utama dosen adalah melakukan

sejak awal mulainya proses penelitian

kebenarannya.

Tri

Melalui Desain dan

Tinggi

analisis

data/bahan hukum sudah dilakukan

dapat

Kesiapan

Pelaksanaan

e. Analisis Data

informasi

Dalam

Indonesia Memasuki Era Masyarakat

identifikasi,

dasarnya

Dosen

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

inventarisasi dan telaahan secara

Pada

Kesiapan

dan pengabdian pada masyarakat harus

bahan
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sejalan, karena merupakan suatu azas

dan modern, misalnya membaca literatur

yang

yang berhubungan dengan materi yang

selalu

dipegang

oleh

setiap

perguruan tinggi yang ada di Indonesia,

akan

baik negeri maupun swasta.

dengan

Pada

hakikatnya

dan

dikembangkan

perkembangan

dengan

ilmu

Dharma

terkini dengan mempersiapkan materi

Perguruan Tinggi, bukan hanya dilakukan

ajar yang mudah diserap mahasiswa serta

oleh dosen saja, akan tetapi mahasiswa

mempersiapkan scenario pembelajran di

juga

kelas.

harus

ikut

Tri

diajarkan

berperan

dalam

melaksanakan Tri Dhama Perguruan

Selain itu hal yang sangat penting untuk

Tinggi secara bersama-sama serta harus

melakukan proses belajar, maka unsur

disadari

yang

bahwa

semua

mahasiswa

ahrus

dilengkapi

menyadari akan pentingnnya Tri Dhama

“mahasiswa,

Perguruan Tinggi.

kurikulum/materi”

Bagaimanakah

seorang

dosen,

adalah

ruangan/kelas,
yang

akan

dosen

disampaikan ketika di kelas. Dalam

mendesain dan melaksanakan pengajaran,

merumuskan tujuan mata kuliah yang

penelitian,

diampu

pengabdian

kepada

seorang

dosen

serta

diberi

masyarakat lewat Tri Dharma Perguruan

tanggung jawab oleh lembaga yang

Tinggi tersebut, sehingga berjalan dengan

ditetapkan

melalui

ketetapan

yang

baik sesuai dengan visi, misi serta tujuan

diberikan

pimpinan

kepada

dosen

perguruan tinggi, maka semua akademika

tersebut, maka dosen tersebur harus bisa

lingkungan

harus

merumuskan tujuan instruksional umum

memahami isi Tri Dharma Perguruan

dan khusus sesuai matakuliah yang telah

Tinggi tersebut, berikut dijelaskan secara

ditentukan. Dosen perlu mengidentivikasi

rinci:

kemampuan-kemampuan

(1). Pelaksanaan Pengajaran/Perkuliahan

diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa

Ketika

pada akhir perkuliahan.

perguruan

seorang

dosen

tinggi

yang

akan

yang

memberikan materi di kelas (mengajar),

Kemampuan dosen dalam merumuskan

maka sebelum mengajar tentunya sudah

dan menjelaskan tujuan instruksional

mempunyai persiapan yang matang, baik

secara keseluruhan serta menjelaskan

fisik, mental maupun materi yang akan

kepada mahasiswa adalah menjadi titik

disampaikan kepada mahasiwa. Persiapan

strategis pertama dari penerapan prinsip

dosen dalam mengajar dapat dilakukan

relevansi dalam pendidikan, misalnya

dengan berbagai cara mulai dari yang

dalam pelaksanaan perkuliahan di kelas,

sifatnya sangat sederhana, simple, unik,

seorang dosen harus mampu berbuat agar
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mahasiswa

tertarik,

suasana

 Penelitian

kelas

bertujuan

untuk

semakin hidup, mahasiswa tidak bosan,

pengembangan

proses belajar di kelas berjalan dengan

dilaksanakan

baik dosen harus mempunyai strategi,

penelitian

misalnya

membawa

tinggi, pengayaan bahan pengajaran

mahasiswa langsung, membuat media

bagai proses pembelajaran mahasiswa

pembelajaran, mengundang pakar yang

serta pengembangan suasana ilmiah

ahli, dan lain-lainnya sebagainya.

budaya akademik,

Dalam

seorang

dosen

pendidikan

dan

institusi,

bagi

yang

melalui

latihan

dosen

perguruan

 Penelitian inovasi dan pengembangan

pengajaran,

selama mahasiswa belajat di perguruan

ipteks

tinggi,

penelitian bagi dosen perguruan tinggi

mahasiswa

tersebut

akan

mandapatkan barbagai ilmu pengetahuan

yang

dilaksanakan

melalui

disemua skim.
 Penelitian

serta wawasan sesuai dengan bidang yang

untuk

memecahkan

dipilihnya masing-masing.

permasalahan nasional maupun daerah

(2). Pelaksanaan Penelitian

yang dilaksanakan melalui kerjasama

Salah satu kegiatan dosen dalam Tri

perguruan tinggi dengan berbagai

Dharma

Perguruan

Tinggi

adalah

instansi,

kaitannya

dengan

maupun industri.

prinsip relevansi, penelitian yang relevan

Berdasarkan

penelitian.

Dalam

baik

pemerintah,

tujuan

swasta

penelitian

dengan mata kuliah yang diampu serta

tersebut, maka dapat dipahami bahwa

melibatkan mahasiswanya harus lebih

jika seorang dosen melakukan penelitian,

dihargai.

tentunya

bahan

Selanjutnya
kuliah

secara

dosen

menulis

wawasan

ilmu

dan

pengetahuan serta temuan-temuan baru

sistematis, sehingga mahasiswa lebih

yang didapat untuk mengembangkan

mudah

materi yang akan diajarkan ketikan

untuk

lengkap

banyak

mempelajari

dan

memahaminya.

proses belajar mengajar di kelas.

Kenapa harus meneliti ?, setiap dosen
yang

melakukan

penelitian

Oleh

sebab

itu

menyadari

tentunya

pentingnya peran penelitian di perguruan

mempunyai tujuan dan sasaran. Secara

tinggi, dalam hal ini Ditjen Dikti perlu

umum

untuk mendorong terbangunnya sistem

tujuan dan sasaran kegiatan

penelitian

civitas

lingkungan

perguruan

akademika
tinggi

di

inovasi daerah dan nasional yang dapat

adalah

memberikan

sebagai berikut:

persoalan

jawaban
daerah,

atas

berbagai

nasional

maupun

global. Sesuai dengan kapsitasnya dan
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dilandasi

oleh kepentingan nasional,

dalam

waktu

yang

relatif

singkat.

Ditjen Dikti mengembangkan pusat-pusat

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini

unggulan nasional dengan memanfaatkan

dapat dilakukan dengan inisiatif indivisu

kepakaran

maupun

yang

ada

di

berbagai

kelompok

akademika

baik berbasis sektor, komoditas, maupun

tinggi dengan dukungan perguruan tinggi,

isu startegis nasional dengan melibatkan

dengan

disiplin keilmuan.

pengabdian masyarakat ini memberikan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka

umpan

pemerintah

juga

perguruan tinggi, begitu juga dengan

memberikan dukungan pendanaan untuk

sebliknya dari perguruan tinggi itu sendiri

penelitian dinyatakan secara tegas dalam

ke masyarakat yang selanjutnya dapat

undang-undang bahwa” perguruan tinggi

digunakan sebagai bahan pengembangan

mendapatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi lebih

Dikti

bantuan

operasional

lingkungan

civitas

perguruan tinggi dengan fokus tertentu,

melalui

di

anggota

harapan

balik

perguruan

bahwa

dari

kegiatan

masyarakat

perguruan tinggi negeri (BOPTN) di

lanjut.

mana paling sedikit 30 % (tiga puluh

1.2. Kesiapan Melalui Publikasi

persen)

dialokasikan

untuk

kegiatan

ke

Ilmiah

penelitian”.

Setelah melakukan penelitian, maka

(3). Pelaksanaan Pengabdian

hasil dari penelitian tersebut atau menuli

Selain pengajaran dan penelitian, maka

sebuah tulisan, maka wajib bagi dosen

pengabdian pada masyarakat juga adalah

untuk

point ketiga dari Tri Dharma Perguruan

tulisannya tersebut, karena dosen sebagai

Tinggi yang senantiasa menjadi tugas

ilmuan memiliki tugas mengembangkan

dosen yang harus dipenuhi. Pengabdian

suatu cabang ilmu pengetahuan atau juga

pada masyarakat ini harus kita pahami

teknologi

bahwa dalam rangka penerapan ilmu

penelitian

pengetahuan dan teknologi yang telah

menyebarluaskannya.

dikembangkan

profesi

di

perguruan

tinggi,

mempublikasikan

melalui

sebagai

tulisan-

penalaran

ilmiah

serta

Ketika

dosen

dan

baik

memilih
secara

khususnya berbagai hasil dari penelitian.

perorangan ataupun kelompok, maka

Maka pengabdian masyarakat merupakan

seorang dosen itu wajib menulis buku

serangkaian

rangka

ajar, buku teks, yang dipublikasikan

kontribusi perguruan tinggi terhadap

sebagai salah satu sumber belajar dan

masyarakat yang bersifat konkrit dan

untuk pengembangan budaya akademik

aktivitas

dalam

langsung dapat dirasakan manfaatnya
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serta pembudayaan civitas akademika di

jurnal internasional, jurnal internasional

semua perguruan tinggi.

bereputasi. Pada setiap jurnal yang akan

Bukan hanya itu, publikasi karya

kita pilih ada ketentuan yang berlaku

ilmiah dosen dengan tugas utamanya

(baik jurnal nasional, jurnal nasional

adalah

melaksanakan

Tri

Dharma

terakreditasi, jurnal internasional, jurnal

artinya

publikasi

internasional bereputasi), dengan kata

ilmiah dapat dilakukan oleh semua dosen.

lain semakin tinggi kualitas jurnal yang

Walapun pada kenyataannya banyak

akan

kendala dan hambatan dalam melakukan

persaratan yang semakin bermutu pula,

publikasi

dan akan dihadapkan kepada persaingan

Perguruan

Tinggi,

ilmiah

dosen,

dimana

menuliskan sebuah ide menjadi sebuah

dipilih,

semakin

menuntut

yang semakin ketat pula.

tulisan itu bukanlah hal yang sangat

Selain

sebagai

kewajiban

untuk

sebuah

publikasi

ilmiah,

mudah untuk dijadikan sebuah karya

melakukan

ilmiah,

dosen

karya ilmiah tersebut juga adalah sebagai

yang

sarat utama untuk menduduki jenjang

yang

memerlukan

pasti

seorang

kesiapan-kesiapan

sangat matang dalam melaksanakannya.

akademik tertentu, misalnya asisten ahli,

Karya ilmiah adalah hasil penelitian

lector, lektor kepala, sampai kepada

atau pemikiran yang dipublikasikan dan

tingkat professor. Untuk lebih jelasnya

ditulis

dengan

jenis publikasi ilmiah yang diperlukan

memenuhi kaidah ilmiah dan keilmuan,

oleh setiap dosen berdasarkan jenjang

biasanya dituangkan pada jurnal-jurnal

akademik

sebagai tempat publikasi, baik jurnal

masing dapat diamati tabel berikut ini:

secara

sistematis

yang

dimilikinya

masing-

nasional, jurnal nasional terakreditasi,
Tabel 2:
Jenis Publikasi Ilmiah Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik
Jabatan Akademik
Asisten Ahli
Lektor
Lektor Kepala/
Magister
Lektor Kepala/
Doktor
Professor

Jurnal
Nasional
w
w
s

Jurnal
Nasional
Terakreditasi
s
s
s

Jurnal
Internasional
s
s
w

Jurnal
Internasional
Bereputasi
s
s
s

s

w

s

s

s

s

s

w

Catatan: Sumber Dikti, dikembangkan
Keterangan: W = wajib ada, S = disarankan ada.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat

seorang dosen pada semua jejang jabatan

dipahami bahwa untuk kenaikan pangkat

akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor
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Kepala baik Magister maupun Doktor,

yang senantiasa banyak berlatih dan

Professor) muntut adanya jurnal yang

belajar.

semakin tinggi jabatan yang kita miliki,

Pada dasarnya pengertian Sotf skills

maka semakin besar tuntutan kualitas dan

merupaka kemapuan yang sudah melekat

mutu publikasi ilmiah yang akan kita

pada diri seseorang/diri setiap manusia

publikasikan.

yang tidak berbentuk dan tidak dan tidak

Untuk itulah, maka sangat penting

dapat dilihat wujudnya, akan tetapi dapat

sekali tentang kesiapan dosen malakukan

dikembangkan dengan maksimal dan

publiasi ilmiah. Ada beberapa upaya

dibutuhkan

peningkatan

sebagai pelengkap dari kemampuan serta

kinerja

dosen

melalui

publikasi ilmiah dilakukan merevitalisasi

dalam

dunia

pekerjaan

diiringi oleh hard skills.

fungsi pendidikan tinggi antara lain

Sebagai seorang dosen dalam dunia

mengembangkan ilmu pengetahuan dan

pendidikan

teknologi

peneingktan

terlepas dari soft skills dan hard skills,

kemanfaatan penelitian, termasuk dana

karena dosen dalam hal ini wajib

penelitian.

berkomonikasi dengan baik terhadap

Untuk

dengan

cara

tinggi)

tidak

pelaksanaan

mahasiswanya secara tepat dan akurat

pemerintah

dan dapat diterima dan dicerna dengan

Indonesia memiliki komitmen tinggi

mudah oleh orang lain. Dalam dunia

dalam hal meningkatkan kualitas dan

pendidikan bukan hanya dosen saja

kuantitas publikasi akademisi perguruan

dituntut untuk mempunyai soft skills,

tinggi

memberikan

dosen juga harus meningkatkan lulusan

pendampingan dana melalui penelitian

yang berbasis soft skills. Jika hal ini

dan pengabdian pada masyarakat.

tercapai dengan baik, maka kebutuhan

1.3.

para pengguna lulusan peruruan tinggi di

publikasi

mendukung

(perguruan

yang

baik,

dengan

Kesiapan Melalui Sotf skills

dunia

dan Hard skills
Kata “Sotfskill dan Hard skills” tidak

kerja

produktivitas

yang
tinggi

akan

berorientasi
terpenuhi,

dapat dipisahkan, karena kedua kata ini

sehingga dengan demikian tentunya apa

sangat berkaitan. Sotf skills merupakan

yang menjadi fokus terhadap masyarakat

keterampilan dan kecakapan hidup, baik

ekonomi Asean ini dapat tercapai dengan

untuk pribadi sendiri, berkelompok, dan

baik.

bermasyarakat,

termasuk

motivasi,

Perguruan tinggi adalah sebagai salah

karakter, prilaku, dan sikap. Sedangkan

satu ujung tombak dalam pengembangan

Hard skills adalah keterampilan teknis

sumber daya bangsa, seluruh pelaksana
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pendidikan khususnya dosen mempunyai

kesuksesan yang akan di raih karena etika

persepsi soft skills yang baik pula,

adalah merupakan sesuatu yang bersifat

sehingga kebijakan-kebijakan yang akan

pribadi yang mengarahkan kehidupan

diterapkan

oleh

itu

sendiri

kita sendiri. Sebahagian besar diantara

penting

dalam

kita, termasuk dosen, pimpinan, manejer

peningkatan soft skills mahasiswa yang

dan lain sebagainya berfikir kita adalah

kemudian diaplikasikan dalam kehidupan

termasuk

sehari-hari..

memiliki etika. Apakah prilaku yang kita

1.4. Kesiapan Melalui Etika dan

lakukan itu sudah relevan dengan etika

memberi

dosen

motivasi

orang-orang

yang

selalu

sebagai profesi yang kita miliki masing-

Moral
Pada dasarnya penekanan dalam

masing dalam hal ini adalah dosen. Untuk

segala aktivitas sebagai dosen adalah

dapat melakukan prilaku dengan etika

sikap dan prilaku dalam menjalankan

yang baik, semua ini perlu

tugas dan fungsi sebagai dosen yang

berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman

profesional

dan kesadaran penuh terhadap diri kita di

dibidangnya,

berkembanglah

pribadi

sehingga

yang

saling

memiliki

manapun berada.

menghargai dan bekerja sama untuk

Sebagai dosen yang selalu berada

kepentingan bersama pula. Nilai moral

dalam ruang lingkup universitas, baik

dan etika yang disusun dalam kode etik

negeri maupun swasta tanpa terkecuali

yang standart untuk sebuah profesi tidak

biasanya diatur dalam etika dan tata

lain adalah memberikan jalan, pedoman,

karma dosen. Penyususnan etika dan tata

tolak ukur dan acuan untuk mengambil

karma dosen adalah bertujuan untuk

keputusan tentang tindakan apa yang

membentuk citra dosen yang dapat

akan dilakukan dalam berbagai stuasi dan

dijadikan

kondisi

lingkungan

tertentu,

sehingga

dapat

teladan

dalam

masyarakat

memasuki

modern

dan

memberikan pelayanan yang baik sesuai

profesional karena seorang dosen adalah

dengan profesi dan keahliannya masing-

menjadi figur masyarakat dan civitas

masing. Ketika seorang dosen berbuat,

akademika

hal

integritas

yang

penting

adalah

selalu

seyogianya
intelektual

dan

memiliki
terbuka

melakukan kehati-hatian dengan ruang

terhadap perubahan khususnya dalam hal

lingkup etika yang selalu bijak dalam

kemajuan kualitas dan mutu pendidikan

segala hal.

khususnya di perguruan tinggi. Jika

Prilaku

yang

etis

merupakan

semua

faktor penting dalam keberhasilan dan

dosen

berprilaku
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selalu

bersikap

dan

baik sebagai salah satu

anggota

masyarakat

ilmiah,

jujur,

seseorang

dalam

menentukan

sikap

bersemangat, berbudi baik, bertanggung

berpartisipasi untuk memajukan sesuatu.

jawab dan menghindarkan perbuatan

Jika dilihat dalam kamus besar Bahasa

yang tidak senonohnya ada pada diri

Indonesia pengertian peranan adalah

seorang dosen. Maka akan terwujudlah

sesuatu

cita-cita perguruan tinggi sesuai dengan

pemegang pimpinan terutama

visi, misi

terjadinya suatu peristiwa.

sebuah perguruan tinggi.

yang

Dosen,

Sebagai contoh misalnya dari aspek

menjadi

kata

bagian

“dosen”

atau
dalam

ini

hanya

pancasila, bahwa dalam konteks ke-

terdapat dan dibicarakan di lingkungan

Indonesiaan sebenarnya kodifikasi nilai-

perguruan tinggi, baik negeri maupun

nilai etika itu sudah ada, yaitu bernaung

swasta.

dalam “ Pancasila ” yang merupakan

pembinaan akademik dan mahasiswa

sebuah idiologi ke Indonesiaan yang

seluruh dosen

nilai-nilai di dalamnya juga spirit yang

perguruan tinggi tentunya mempunyai

terkandung di dalamnya adalah inti sari

peranan yang sangat penting dan sangat

semua

spirit

strategis sekali. Dosen adalah merupakan

kemuasian yang luhur. Maka oleh sebab

tenaga propesional yang menetapkan apa

itu pengalaman etika dan moral pancasila

yang terbaik untuk mahasiswanya dalam

dalam konteks ini sangat penting sekali.

segala hal yang masih berhubungan

Berdasarkan etika dan moral tersebut,

dengan kampus dan perguruan tinggi

maka

secara

ajaran

kepercayaan,

keberadaan

bangsa

Indonesia,

Jika

ditinjau

dari

aspek

yang ada di lingkungan

propesional
dan

dan

adil

menilai

dalam

khususnya yang berprofesi sebagai dosen

menempatkan

adalah menjadi penentu baik buruknya

Sehubungan dengan peranan dosen ,

bangsa. Maka tidak akan pernah ada

maka terdapat juga faktor-faktor

krisis moral yang melanda bangsa kita,

penyebab adanya peranan tersebut dapat

termasuk dosen, jika mengamalkan nilai-

mempengaruhi

nilai pancasila.

berasal dari dalam diri sendiri, kelompok,

B. Langkah-Langkah Strategi Dosen

dalam

peran

organisasi,
ekternal.

sesuatu.

atau

seseorang

lingkungan
Peranan

itu

dan

Dalam Memasuki Era Masyarakat

lingkungan

dosen

Ekonomi Asean

dalam penjaminan mutu dan kualitas
perguruan tinggi dalam penelitian ini

1.1. Peranan Dosen Terkait Mea
Peranan, dengan kata lain “role”

diartikan sebagai prilaku atau tindakan

adalah suatu rangkaian prilaku yang

yang diharapkan dari seorang dosen,

teratur

dalam

dan

keterlibatan

langsung
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hal

pelaksanaan

tugas-tugas

pembelajaran, penelitian dan pengabdian
pada

masyarakat,

membicarakan

SDM,

dalam

maka akan timbul pertanyaan dibenak

mempersiapkan diri sebagai dosen dalam

kita, apa sebenarnya makna SDM, siapa

memajukan Perguruan Tinggi. Berkaitan

itu SDM, lalu apa manfaat SDM,

dengan itu pula, maka untuk lebih

khususnya

memahami arti peranan seperti yang

Tinggi ? Dalam kamus bahasa Indonesia

sudah pernah dituliskan dalam tulisan

pengertian Sumber Daya Manusia adalah

lain bahwa dosen harus ikut berperan:

potensi

“ Peranan

termasuk

Ketika

di

lingkungan

manusia

Perguruan

yang

dapat

Dosen” tentu siklusnya

dikembangkan untuk proses produksi,

dan ruang lingkupnya adalah kalangan

dan potensi ini tentunya berbeda-beda

akademisi, sudah pasti di dalamnya

pada setiap individu manusia. Sumber

adalah

Daya Manusia ( yang selanjutnya biasa

para

dosen,

artinya

dalam

disingkat

ilmu pengetahuan dan perguruan tinggi.

power/human

Para penanggung jawab di lembaga

modal

akademisi

sangat

terpenting dari setiap kegiatan yang

berperan untuk menyesuaikan sistem

dilakukan oleh manusia, baik secara

pendidikan tinggi di Indonesia dengan

individu

tuntutan baru yang akan dan berlaku

memiliki daya fikir dan kemampuan

secara

terpadu potensi diri yang berbobot untuk

khususnya

internasional.

dosen

Kinerja

dosen

dengan

SDM)

“man

globalisasi ada tantangan baru bagi dunia

resources”

utama

dan

merupakan

kekayaan

maupun

kelompok

penting untuk memperkuat

membangun

lembaga

pendidikan

hakikat dan sasaran yang dituju, sehingga

Masyarakat
dosen
tombak

Ekonomi

merupakan
dan

meningkatkan

di

Asean,

salah

satu

asset

penting

mutu

dan

era

karena

sesuai

yang

berperan

tinggi

kualitas

yang

dengan

terwujud manusia seutuhnya.

ujung

SDM di Perguruan Tinggi adalah

dalam

Dosen sebagai tenaga pendidik, tenaga

kualitas

kependidikan,

mahasiswa,

lulusan,

perguruan tinggi, misalnya bagaimana

termasuk

juga

peranannya sebagai tokoh, bagaimana

Universitas.

Maka

peranannya

pemimpin,

peranan yang sangat penting dalam

peranannya sebagai pejabat inti atau

memajukan perguruan tinggi. Manajemen

fungsionaris, peranannya sebagai dosen

SDM perguruan Tinggi sebagai bagian

dan lain sebagainya”.

dari

1.2. Peningkatan dan Penguatan SDM

akademika, dimana salah satu tantangan

sebagai

pengelolaan

petinggi-petinggi
SDM

memegang

segenap

civitas

menejer pendidikan tinggi khususnya
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menajemen SDM adalah menghadirkan

Yang

out

mampu

adalah sekumpulan mahasiswa yang

menghasilkan lulusan yang kompeten

telah menyelesaikan studinya pada

dalam

yang

program studi masing-masing/ telah

selanjutnya akan dijelaskan satu persatu

menyelesaikan sidang meja hijau dan

berikut ini:

telah memperoleh sarjana dengan

a.

bukti sudah memiliki ijazah dan surat

put

akhirnya

bidang

kampus

masing-masing,

Dosen
Dalam

Undang-undang

Republik

dimaksud

keterangan

dengan

tanda

alumni

lulus

dari

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

perguruan tinggi tempat studi mereka

tentang Guru dan Dosen tepatnya

masing-masing.

pada Pasal 1 point 2 disebutkan
bahwa

pengertian

dosen

d.

Pegawai

adalah

Yang dimaksud dengan pegawai

pendidik profesional dan ilmuan

adalah para mereka yang bekerja

dengan

yang

tugas

utama

mentranspormasikan,

ditetapkan

dan

ditugaskan

sebagai tenaga kependidikan untuk

mengembangkan

dan

membantu para fungsionaris dalam

memperluaskan ilmu pengetahuan,

mengurus dan mengelola perguruan

teknologi

tinggi.

dan

pendidikan,

seni

melalui

penelitian

dan

e.

pengabdian kepada masyarakat.

Pimpinan dan Birokrasi
Selanjutnya yang dimaksud dengan
pimpinan

adalah

mereka-mereka

yang terlibat sebagai pejabat inti
b.

Mahasiswa

untuk mengelola perguruan tinggi,

Ketika berada dalam ruang lingkup

misalnya rektor, wakil rektor dan

perguruan tinggi, maka yang terlibat

para

dalamnya

adalah

dengan birokrasi, maka sejak zaman

pengertian mahasiswa

penjajahan Belanda, zaman revolusi,

adalah semua peserta didik yang

perguruan tinggi pun sudah ada

terdaftar dan memiliki nomor pokok

sampai

mahasiswa/nomor induk mahasiswa

semakin menjamur di Indonesia,

serta belajar di perguruan tinggi, baik

termasuk juga di daerah-daerah.

perguruan tinggi negeri maupun

Dalam mewujudkan pembangunan

perguruan tinggi swasta.

nasional

Lulusan/Alumni

masyarakat ekonomi ASEAN ini,

mahasiswa,

c.

salah

satunya
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pejabat

kini

serta

lainnya.

Berkaitan

perguruan

mamasuki

tinggi

era

peranan

perguruan

di

pencapaian program maupun rencana

Indonesia sangat diharapkan dan

kerja. Tujuan Manajemen Sumber Daya

merupakan

Manusia

bagian

tinggi

sistem

yang

adalah

untuk

memperoleh,

mudah untuk menyesuaikan diri

mempertahankan, dan memotivasi semua

dengan kebutuhan-kebutuhan yang

SDM yang ada di perguruan tinggi

ada di tengah-tengah masyarakat.

dengan fokus utamanya adalah untuk

Maka

memberikan kontribusi kemajuan dan

dalam

hal

ini

pimpinan

perguruan tinggi sangat berperan

suksesnya

demi terwujudnya pendidikan yang

termasuk

berkualitas

organisasi kampus seperti produktifitas,

dan

Sumber

Daya

sebuah

perguruan

meningkatkan

Manusia Perguruan Tinggi yang

pelayanan dan kualitas .

berkualitas pula.

1.3.

Terlepas dari beberapa uraian

selanjutnya

kinerja

Peningkatan Mutu dan Kualitas

Dosen

katagori SDM Perguruan Tinggi tersebut,
maka

tinggi,

Sebagai seorang dosen yang bermutu

bagaimana

teknik

dan berkualitas, maka semua kreteria dan

penguatan

SDM

tanggung jawabnya sebagai dosen juga

tersebut, sehingga dapat memberikan

harus bermutu dan berkualitas. Lalu

peranan

bagi

timbul pertanyaan “ siapakah yang

kualitas

perguruan

dikatakan dosen yang bermutu dan

di

lingkungan

peningkatan

yang

peningkatan
tinggi,

dan

sangat

dan

khususnya

penting

pendidikan di Indonesia.

berkualitas?,”

atau

misalnya

apakah

”

pertanyaan
semua

lain
dosen

Berkaitan dengan SDM tersebut,

dikatakan bermutu dan berkualitas ?”.

ada

dan

Jawaban yang sederhana yang bisa

manajemen SDM pun sangat diperlukan,

memberikan solusi bahwa semua dosen

karena manusia merupakan sumber daya

sebagai

paling penting dalam sebuah perusahaan

perguruan tinggi seharusnya bermutu dan

termasuk perguruan tinggi. Manajeman

berkualitas

SDM dapat didefenisikan sebagai usaha

keilmuan dan kepakarannya. Untuk lebih

untuk merencanakan, mengorganisasikan

memahami apa yang dimaksud dengan

, menggerakkan, dan menilain SDM

dosen yang bermutu dan berkualitas

perguruan

dapat dijelaskan dalam gambar berikut

tentu

manajeman

tinggi

SDM

sehingga

mampu

memberikan kontribusi sebesar-besarnya

ini:

bagi pengembangan perguruan tinggi dan
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Sumber

sesuai

daya

Manusia

dengan

di

bidang

Gambar 3:
Gambaran Dosen Bermutu dan Berkualitas
Pengajaran bermutu berkualitas

DOSEN BERMUTU
dan BERKUALITAS

Penelitian bermutu berkualitas

Pengabdian bermutu dan berkualitas

Berdasarkan sketsa tersebut, maka dapat

Selain itu, seorang dosen juga harus

dipahami bahwa seorang dosen

yang

mempunyai kreteria dan standart mutu

bermutu

harus

yang selalu ada pada diri dosen itu sendiri

untuk

tentunya, agar dosen tersebut di sebut

selalu menampilkan kinerja dan karya

sebagai dosen yang profesional sesuai

terbaiknya secara berkelanjutan minimal

dengan bidang ilmunya masing-masing,

apa yang tergabung dalam Tri Dharma

sebagai contoh misalnya dapat dilihat

Perguruan Tinggi yang bermutu dan

dalam tabel berikut ini:

dan

melaksanakan

berkualitas
tugas

wajibnya

berkualitas pula sesuai dengan profesinya
sebagai dosen.
Tabel 1:
Standar Mutu, Kreteria Seorang Dosen
Standar Kerja

Kreteria

Indikator
Adanya pengakuan kepakarannya,
Adanya penugasan terhadap disiplin
ilmunya oleh kelompok sejawat
Kegiatan penelitian Publikasi ilmiah
Penulisan buku ilmiah
Sertifikasi dalam bidang pengajaran
Kepuasan mahasiswa
Tidak terlibat dalam kegiatan yang
melanggar etika, nilai-nilai akademik dan
profesi

Keahlian/kepakaran

Dosen Harus
Profesional

Pengembangan kepakaran
dan penugasan ilmu
Menerapakan teknologi intruksional
Penerapan etika pada Tri Dharma
Perguruan Tinggi

Adapun hambatan-hambatan dan

C. Hambatan dan Tantangan
Dosen Memasuki Era

tantangan-tantangan

Masyarakat Ekonomi Asean

dirincikan sebagai berikut:
a.
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Secara Internal

tersebut

dapat

Berbagai tantangan yang dihadapi

budaya,

secara

kondisi

tenaga kerja, peraturan pemerintah

infrastruktur yang masih belum baik,

dan isu-isu yang berkembang secara

asset Sumber Daya Manusia serta

internasional, termasuk penguasaan

aktivitas Sumber Daya

bahasa

internal

Perguruan
termasuk

Tinggi

kebijakan

Manusia

itu

pengadaan,

pengembangan

serta
yang

asing.

Selain

itu

untuk

sendiri,

meningkatkan nilai tambah dalam

pelatihan,

rangka meningkatkan produktifitas

kebijakan-

nasional,

pertumbuhan

dan

mendukung

pemerataan ekonomi sebagai upaya

pelaksanaan tata kelola perguruan

untuk memelihara dan meningkatkan

tinggi. Dalam melakukan tugasnya

pembangunan berkrlanjutan. Selain

sebagai dosen, seorang dosen juga

itu

dituntut untuk melakukan hubungan

pengkajian dan penelitian secara

yang baik di dalam lingkungan itu

komprehensif

sendiri

terhadap terjadinya

(

internal

diantaranya
sesame

relationships),

mencakup

dosen,

dengan

tantangan

untuk

melakukan

dan

mendalam
transformasi

hubungan

struktur masyarakat dari tradisional

unit-unit

ke modern atau lainnya agraris ke

akademik, staf pendudkung non

industri.

akademik, fungsionaris, pimpinan,

Dari sudut lain misalnya tantangan

mahasiswa, dan unsur akademisi

dalam

lainnya.

semakin

Disisi

b.

seperti

teknologi, politik, pasar

lain,

dosen

global

ketat,

yang

diantaranya

harus

bagaimana meningkatkan daya saing

melakukan hubungan dengan luar

bangsa dalam menghasilkan karya-

(ekternal relationships) di berbagai

karya

pihak

dengan

sebagai hasil penguasaan ipteks dan

pencapaian visi, misi dan tujuan

informasi, munculnya kolonialisme

perguruan tinggi.

baru diberbagai bidang seperti iptek,

Secara Eksternal

informasi,

Tantangan yang sangat besar yang

menggantikan kolonialisme politik.

dihadapi perguruan tinggi di era

Untuk

globalisasi terkait dengan masyarakat

tantangan tersebut menuntut Sumber

ekonomi ASEAN secara ekternal

Daya Manusia Indonesia, khususnya

antara lain melihat dari kondisi

masyarakat

demografis,

tinggi (dosen) agar meningkatkan

yang

juga

persaingan

relevan

perubahan

sosial,
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yang

itu

berkualitas,

unggul

ekonomi

semua

untuk

masalah

intelektual

dan

perguruan

serta

memperluas

misalnya

keahlian

serta

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

dan

Indonesia Memasuki Era Masyarakat

yang

profesional
menejerial

Kesiapan

mengenai

Model

Dosen

Dalam

kualiatasnya.

Ekonomi Asean diantaranya adalah

Melihat Aspek Organisasi

berbagai

kreteria-kreteria

Dalam suatu organisasi perguruan

dilakukan

sebagai

tinggi, maka hal yang terpenting

mendesain pelaksanaan Tri Dharma

dalam perkembangan serta kemajuan

Perguruan Tinggi yaitu bagaimana

perguruan tinggi yang dikelolnya

sistem

adalah terlihat dari sehatnya struktur

pelaksanaan

keorganisasian

tinggi,

pengabdian pada masyarakat yang

selanjutnya startegi yang baik dalam

relevansi dalam bidang ilmu dan

perguruan

tinggi,

budaya

dalam

materi

perguruan

tinggi

tersebut,

serta

perguruan

Sumber Daya Manusia

d.

melakukannya,

pengetahuan, wawasan keunggulan,

keterampilan

c.

wawasan

pengjaran

Perguruan

dosen

seperti

yang

baik,

penelitian

yang

Kesiapan

yang

diajarkan

lain

dan

di

misalnya

kelas.
dengan

melakukan publikasi ilmiah yang baik

Tinggi seperti dosen.

melalui

Hambatan lain

terakreditasi,

internasional

dan

Bahwa kesadaran dan pemahaman

internasional

bereputasi,

juga

masyarakat terhadap makna dan

penulisan buku teks dan bahan ajar

ruang lingkup masyarakat ekonomi

yang disampaikan di kelas. Tak kalah

asean tersebut masih rendah dan

pentingnya dosen juga harus memiliki

masih sangat terbatas sekali.

softskill dan hadrskill yang tinggi,

nasional,

nasional

selain itu dosen mengikuti pelatiha-

4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah di
kemukan pada

jurnal

pelatihan yang berhubungan dengan

bab-bab sebelumnya,

pengembangan akademisi.

maka secara rinci pembahasan tersebut

2. Bahwa ada beberapa langkah-langkah

dapat disimpulkan sebagai berikut:

strategi yang dilakukan Dosen dalam

1. Bahwa dalam hal menyiapkan Sumber

memasuki era Masyarakat Ekonomi

Daya Manusia khususnya di perguruan

Asean (MEA) yaitu, dosen selalu ikut

tinggi,

berperan

bukanlah

pekerjaan

yang

mudah dan bisa dilakukan dengan

meningkat

cepat secara instan, namun perlu

perguruan

kesiapan-kesiapan yang matang untuk

tersebut
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dalam
mutu
tinggi
selalu

memajukan
dan

kualitas

misalnya,
dan

serta

dosen

senantiasa

Menyongsong Generasi Emas
Indonesia 2045, dan pentingnya
soft Skill Bagi Para Lulusan
Perguruan Tinggi, disampaikan
alam kuliah umum stadium
general UMN Al Washliyah
pada tanggal 21 Oktober 2014.
Ibnu Hajar Damanik, Peran dan
Tantangan Pendidikan Dalam
Mengembangkan
Sistem
Pembelajaran
menghadapi
MEA, makalah disampaikan
pada seminar internasional pada
tanggal 18 April 2015 di
Perguruan Assyafi’iyah Medan.
Meria Utama, dkk, Hukum Ekonomi
Internasional,
Jakarata:
PT.Fikahati Aneska (BANI),
2012
Peter Mahmud
Marjuki, Penelitian
Hukum, Jakarta: Kencana, 2005
Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi
Penelitian Hukum Normatif,
Malang : Bayumedia, 2005
Sukadi, Guru Powerful dan Guru Masa
Depan, Kolbu : Bandung, 2006
Tim, Panduan Pelaksanaan Peningkatan
Sumber Daya Peneliti Perguruan
Tinggi
Dalam
Pelatihan
Penyusunan Proposal, UMN Al
Washliyah, 2012
UUD NKRI Tahun 1945
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999
tentang Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah No. 6
Tahun 2004 Tentang Penetapan
Universitas Pendidikan Sebagai
Badan Hukum Milik Negara
UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan
Http://humas.narotama.ac.id. Pentingnya
startegi
marketing
bagi
perguruan Tinggi, diakses pada
tanggal 20 Mei 2014.

mendesain sistem perkuliahan atau
pengajaran

di

kelas,

pelaksanaan

mendesain

penelitian

serta

pengabdian pada masyarakat. Selain
peranan

dosen,

sangat

diperlukan

peningkatan dan penguaatan Sumber
Daya Manusia Perguruan Tinggi, agar
status perguruan tinggi tersebut tetap
bermutu

dan

berkualitas

melalui

peningkatan kinerja dosen-dosen yang
berkualitas pula.
3. Bahwa banyaknya tantangan yang
dihadapi dosen sebagai sumber daya
perguruan tinggi dalam memajukan
mutu dan kualitas perguruan tinggi,
baik secara interen yang datangnya
dari dalam sendiri maupun tantangan
secara eksteren yang datangnya dari
luar

seperti,

kondisi

demografis,

perubahan sosial, budaya, teknologi,
politik, pasar tenaga kerja, peraturan
pemerintah

dan

isu-isu

berkembang

secara

yang

internasional,

termasuk penguasaan bahasa asing dan
lain sebagainya dalam mempersiapkan
diri

mamasuki

internasional

era

masyarakat

persaingan
ekonomi

ASEAN.
Daftar Pustaka
Bambang Sunggono, Metode penelitian
hukum
(Suatu Pengantar),
Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2001
Edy Suandi Hamid, Peran PTS Dalam
Meningkatkan Kualitas SDM
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KESANTUNAN BERBAHASA CALO DALAM
PRAKTIK WOMEN TRAFFICKING
Ike Revita
Universitas Andalas Padang
revita_ike@yahoo.com
Abstrak
Kesantunan berbahasa merupakan sikap yang berupaya menjaga muka orang lain dalam
komunikasi.Berbahasa santun merupakan salah satu strategi agar intensi-intensi penutur dipenuhi
oleh mitra tutur.Salah satunya seperti yang digunakan oleh calo dalam aktivitas women
trafficking.Tulisan ini memberi gambaran tindak tutur calo dalam berbahasa yang menunjukkan
kesantunan.Tujuan penulisan ini untuk memerikan bentuk-bentuk kesantunan berbahasa calo
ketika meyakinkan calon korban women trafficking.Penelitian dilakukan di daerah Sumatera
Barat (Padang dan Tanah Datar).Data dikumpulan melalui metode simak dan cakap dengan
teknik catat, rekam, serta interview. Analisis data dilakukan menggunakan metode padan
referensial dan pragmatik dengan menghubungkan pada konsep yang dikemukan Brown dan
Levinson (1987) dan Oktavinus dan Revita (2013). Hasil analisis dipaparkan secara deskriptifnaratif.Dari hasil analisis data ditemukan tiga bentuk kesantunan yang digunakan calo, yakni
kesantunan (1) langsung; (2) positif; dan (3) negatif.
Kata kunci : Kesantunan berbahasa, tindak tutur, women trafficking

1. Pendahuluan

bahasa yang sesuai dengan konteks

1.1. Latar Belakang

penggunaannya.

Berbicara

santun

merupakan

Brown

dan

Levinson

(1987)

tuntutan dan tuntunan yang senantiasa

mengatakan ada empat strategi berbahasa

didengungkan

dalam

aspek

yang santun, di antaranya (1) langsung

kehidupan,

khususnya

ketika

atau bald on record; (2) kesantunan

sudah

positif,; (3) kesantunan negatif; dan (4)

diperkenalkan kepada manusia semenjak

isyarat atau off record. Masing-masing

dia kecil.Seorang anak selalu diajarkan

strategi ini diwujudkan oleh sub strategi

aspek-aspek kesantunan ini dalam semua

yang keseluruhannya hampir berjumlah

lini--bahasa, tingkah laku, berpakaian,

empat puluh. Contohnya

atau berinteraksi.Dapat dikatakan, santun

dalam tuturan (4) – (6) di bawah ini.

berbahasa.Konsep

setiap

santun

dapat dilihat

merupakan kosakata mutlak yang harus

What a fantastic performance you

melekat dalam diri semua orang.

have!
„Pertunjukan yang sungguh hebat!‟

Menurut Oktavianus dan Revita
(2013),

santun

artinya

dapat

(5) Is it possible for you to buy me a

menempatkan diri. Demikian juga dalam

stamp?

berbahasa, bahasa yang santun artinya
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„Apakah kamu bisa menolong saya
membelikan perangko?‟

Ketiga

(6) It is very hot here.

variasi

bentuk

ini

sebenarnya tetap dinilai santun. Bentuk

„Panas sekali di sini.‟

(5a) – (5c) termasuk dalam strategi
langsung (bald on record) menurut

Ketiga tuturan di atas merupakan

Brown

dan

contoh dari kesantunan positif, negatif ,

konteks

di

dan isyarat(off record). Ketiga strategi ini

berbahasa, penutur lebih memilih tuturan

diwujudkan oleh sub-strategi melebihkan

yang tidak langsung.

simpati/pujian, bertutur tidak langsung,

atas,

Dalam

dan menggunakan isyarat.

Levinson.Namun,
untuk

tuturan

(6),

dalam

kesantunan

apa

yang

dikatakan penutur tidak sejalan dengan

Konteks tuturan (4) adalah ketika

yang dimasudkannya. Arti literal masing-

seorang ibu memuji penampilan anak

masing elemen penyusun tuturan, tidak

temannya

di

linear dengan intense penutur. Dalam

sekolah.Sebenarnya, penampilan si anak

tuturan It is hot here tidak bermakna di

biasa saja, hanya untuk menunjukkan

sini panas. Ada beberapa potensi maksud

sikap santun, penutur tetap memuji

penutur. Contohnya

dengan mengatakan betapa hebatnya

membuka pintu/jendela karena AC dalam

penampilan si anak.

ruangan mati atau meminta diambilkan

Hal
ditemukan

dalam

tidak
dalam

sebuah

jauh

berbeda

melakukan

segelas air minum. Tuturan (6) dikatakan

yang

sebuah isyarat yang hanya bisa dimaknai

tutur untuk

bila peserta tutur memahami konteks.

(5)

perangko.
permintaan,

adalah meminta

juga

tuturan

penutur meminta mitra
membelikannya

acara

Dalam

Tanpa adanya pemahaman akan konteks,

penutur

mustahil

reaksi

mitra

tutur

akan

menyampaikan permintaan secara tidak

membukakan pintu atau mengambilkan

langsung, yakni menggunakan kalimat

air

tanya. Penutur yang berusia lebih tua dari

diharapkan penutur.

minum

sesuai

dengan

yang

mitra tutur sebenarnya dapat memilih

Strategi seperti yang dijabarkan

variasi-variasi bentuk yang langsung,

Brown dan Levinson tetap dinilai santun,

seperti

bila dipenuhi dalam bertutur. Namun,
dalam konteks budaya tertentu, konsep

(5a) Buy me a stamp!

kesantunan berbahasa menurut mereka

(5b) Please, buy a stamp for me!

ini

(5c) Buy a stamp for me, please!

mereka
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memiliki

sisi

hanya

lemah.Dikatakan,
melihat

aspek

pragmalinguistik saja, sementara aspek-

menguruskan suatu hal.Dalam aktivitas

aspek lain seperti sosiopragmatiknya ada

women trafficking, calo adalah ujung

yang terabaikan.

tombak yang bertugas mencari kaum

Brown dan Levinson bahkan gagal

perempuan untuk dijadikan korban.

menyentuh aspek suprasegmental dalam

Biasanya

calo

memiliki

mengidentifikasi kesantunan berbahasa.

kemampuan retorika yang cukup tinggi

Ada masyarakat bahasa yang menjadikan

(Revita, 2013, 2015).Kemampuan ini

aspek prosodi atau bahasa tubuh menjadi

kemudian direalisasikan calo melalui

pemarkah penting dalam menjustifikasi

tuturan-tuturan

kesantunan berbahasa.Contohnya adalah

meyakinkan calon korban.Salah satu

masyarakat Minangkabau, Jawa, atau

strategi yang dipakai calo adalah dengan

Melayu

berbahasa yang santun.

secara

umum.Bagi

mereka,

yang

berhasail

intonasi, tempo, atau gesture memainkan

Dengan demikian, tulisan ini akan

peran penting dalam sebuah tuturan yang

menjadi jawaban atas permasalah atas

santun.Dalam masyarakat Minangkabau,

strategi kesantunan yang digunakan calo

meskipun diksi yang dipilih sudah dinilai

dalam melakukan persuasi terhadap calon

santun, tetapi disampaikan dengan nada

korbannya. Pengambilan data dilakukan

suara tinggi, tangan berkacak pinggang,

di wilayah Sumatera Barat, Padang dan

dan mata melotot, tuturan itu tetap tidak

Kab.

dianggap santun atau impolite. Begitu

menggunakan metode simak dan cakap,

juga dengan masyarakat Jawa yang

teknik catat, rekam, dan wawancara.Hasil

mengenal speech level yang kegagalan

analisis

memilih

deskriptif.

level tuturan dinilai sebagai

ketidaksantunan dalam berbahasa.

Tanah

Datar.

diapaparkan

Data

secara

diambil

naratif-

2. Tentang Tindak Tutur, Kesantunan,

Uraian seperti di atas adalah salah

dan Women Trafficking

satu fenomena yang mendeskripsikan

Konsep tindak tutur pertama kali

betapa bertutur yang santuan dapat

diperkenalkan

diwujudkan

pandangan Austin, saat orang bertutur

melalui

strategi.Termasuk di

dalamnya

banyak
yang

sebenarnya

Austin

mereka

(1968).Dalam

tidak

hanya

dilakukan oleh seorang calo women

mengatakan sesuatu tetapi melakukan

trafficking.

sesuatu.Aksi inilah yang disebut tindak

Calo

menurut

Alwi

(2005)

tutur.

dikatakan sebagai orang yang menjadi

Dalam tuturan terkandung tiga

perantara dan memberukan jasanya untuk

tindakan, yakni lokusi (locutionary act),
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ilokusi (illocutionary act), dan perlokusi

tuturan yang menggunakan bahasa tidak

(perlocutionary

langsung yang tidak jarang ditandai

act).

Tindak

ilokusi

berartithe act of saying something, ilokusi

dengan pagar atau hedges.

adalah the act of doing something, dan

Kesantunan

berbahasa

ini

tindak perlokusi the effect of saying

dimanfaatkan oleh sekelompok orang

something.

yang disebut calo dalam menjalankan

Dari ketiga tindakan ini,

ilokusi disebutkan sebagai inti dari semua

perannya

tindakan (Searle, 1969).

Indonesia untuk dieksploitasi.Eksploitasi

Tuturan yang menjadi tindak

membujuk

perempuan ini salah satunya terjadi

ilokusi ini diwujudkan salah satunya

dalam

melewati

trafficking.Women

pertimbangan

kesantunan

aktivitas

berbahasa. Bahasa dikatakan santun jika

Protokol

tidak menyakiti orang lain. Oktavianus

untuk

dan Revita (2013) menyebutnya dengan

Menghukum

bahasa

yang

muka.Bahkan,

perempuan

women
traffickingdalam

Perserikatan

Bangsa-bangsa

Mencegah,

Menekan

Perdagangan

dan

Manusia,

dapat

menjaga

khususnya pada wanita dan Anak anak

Revita

(2016)

(salah satu dari tiga “Protokol Palermo”)

menambahkan bertutur santun bertemali

dimakanai sebagai:

dengan bekata-kata yang menggunakan

”Perekrutan, pengiriman, pemindahan,

hati.

penampungan
Brown

dan

Levinson

(1987)

seseorang,

dengan

membagi strategi kesantunan menjadi

penggunaan

empat,

bentuk

yakni

kesantunan

(1)

ancaman

kekerasan

lain

dari

atau

atau
bentuk

pemaksanaan,

penculikan, penipuan, kebohongan, atau

langsung.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

Kesantunan langsung biasanya ditandai

rentan atau memberi atau menerima

dengan penggunaan tuturan yang secara

pembayaran

literal bermakna sama dengan yang

keuntungan agar dapat memperoleh

dimaksudkan. Kesantuan positif artinya

persetujuan

menjaga muka positif mitra tutur dengan

berkuasa atas orang lain, untuk tujuan

menggunakan

bersifat

exploitasi. Exploitasi termasuk, paling

menghargai. Kesantunan negatif diartikan

tidak, exploitasi untuk melacurkan orang

sebagai kesantunan yang membebaskan

lain atau bentuk bentuk lain dari

mitra tutur dari

langsung.

exploitasi seksual, kerja atau pelayanan

Sementara itu, kesantuna isyarat adalah

paksa, perbudakan atau praktik- praktik

dan

(4)

(3)

(2)

penerimaan

kesantunan

negatif;

positif;

langsung;

atau

tidak

tuturan

yang

imposisi
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atau

dari

memperoleh

seseorang

yang

serupa perbudakan, perhambaan atau

bujuk rayu terhadap calon korban, yakni

pengambilan organ tubuh.”

(1) kesantunan langsung; (2) kesantunan

Ketika ada tindakan yang bersifat
merekrut,
atau

menampung,

mendapatkan

positif;

menyediakan,

seseorang

sebagai

(3)

kesantunan

negatif.Uraiannya dapat dilihat di bawah

untuk

ini.

maksud-maksud tertentu maka dapat
dikategorikan

dan

a. Kesantunan Langsung ( bald on

sebuah

record )

perdagangan (Revita dan Trioclarise,

Kesantunan

langsung

2016).Jika yang menjadi korban adalah

salah

bentuk

perempuan,

itu

digunakan calo dalam melakukan aksi

disebut dengan perdagangan perempuan

bujukannya.Kesantunan langsung ini

atau women trafficking.

sering digunakan calo untuk calon

maka

perdagangan

Jatuhnya korban trafficking salah

satu

merupakan

pilihan

yang

korban yang mengalami kesulitan

satunya diandili oleh calo yang dengan

memahami

maksud

santunnya mengajak kaum perempuan

tuturan.Contohnya

untuk diperdagangkan.Kesantunannya itu

tergambar pada data (7) – (8) di

membuat mitra tutur (calon korban)

bawah ini.

seperti

yang

terperdaya dan kemudian terjerat dalam
aktivitas ini.

(7) Pailah karajo ka situ!
barubah pulo nasib Wak.

3. Analisis

„Pergilah kerja di sana! Biar

Berbahasa santun adalah harapan
semua

Bia

orang.

Disebutkan

nasib kita berubah.‟

demikian

karena dengan tuturan yang santun, orang
lain tidak tersakiti. Ketika orang lain

(8) Jan bapikia lamo-lamo bana!

merasa nyaman dengan tuturan yang

Lah jaleh maso depan wak tu

disampaikan, potensi terjadinya gerusan-

nyo. Sasarik ko mancari karajo

gerusan

kini ha.

keterancaman

muka

dapat

„Jangan

dihindari. Ketika muka orang sudah aman
biasanya

diikuti

dengan

berpikir

lama-lama!

Masa depan kamu sudah jelas.

kelancaran

Sekarang sangat susah mencari

komunikasi.

kerja.‟

Berikut adalah beberapa bentuk

Tuturan (7) dan (8) disampaikan oleh

kesantunan berbahasa yang digunakan

calo yang secara kekerabatan masih

calo women trafficking dalam melakukan

ada hubungannya dengan mitra tutur.
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Penutur berasal dari daerah yang sama

(9) Adiak uni ko lah patuik karajo

dengan mitra tutur.
Dalam

sinan mah.Memang nan coiko

tuturannya,

penutur

nan dicari.

mencoba meyakinkan kedua mitra

„Adik uni memang sudah pantas

tutur untuk menerima dan mengikuti

bekerja di sana! MEmang yang

apa yang dikatakannya. Awalnya,

seperti ini yang dicari.‟

mitra tutur terlihat keberatan karena

(10) A

bana

nan

kamanakan

kekurangpahamannya atas informasi

mamak

yang

kamanakan mamak mah…

disampaikan.

Keraguan

ini

pikia?Ibadah

dek

kemudian dipertegas penutur dengan

„Apa yang keponakan paman

menggunakan tuturan yang bersifat

pikirkan?

langsung Pailah karajo ka situ!

keponakan paman ini…‟

Ibadah

bagi

Tuturan (9) – (10) disampaikan oleh

danJan bapikia lamo-lamo bana!
Kedua tuturan ini merupakan

seorang permpuan berusia sekitar 30

kesantunan berbentuk langsung.Apa

tahun dan laki-laki berusia sekitar 57

yang dikatakan penutur sejalan dengan

tahun. Keduanya berasal dari daerah

apa yang dimaksudkannya. Penutur

yang sama dengan mitra tutur. Mitra

meminta mitra tutur agar mau bekerja

tutur ditawari untuk bekerja di sebuah

menjadi asisten rumah tangga di

toko handphone dan toko baju.

wilayah Riau dan tidak berpikir lama

Penolakan yang dilakukan mitra

untuk memutuskannya.Tuturan (7) –

tutur tidak membuat penutur berhenti.

(8) ini berhasil membuat mitra tutur

Mereka terus melancarkan persuasi

memenuhi permintaan penutur dengan

agar mitra tutur berkenan bekerja di

menerima tawaran tersebut.

kedua tempat yang dimaksud di kota

b. Kesantunan Positif atau (Positive

Padang. Melalui bentuk kesantunan

Politeness)

positif penutur membujuk mitra tutur.

Kesantunan positif artinya dalam
tuturan

terkandung

Kesantunan

sebuah

positif

ini

ditandai

dengan penggunaan sapaan

Adiak

penghargaan terhadap mitra tutur.

uni dankamanakan mamak. Bahkan,

Salah satunya adalah dengan cara

dalam data (10), penutur melakukan

mengikutkan

menjadi

repetisi untuk mempertegas bentuk

penutur.

kesantunan ini.

bagian

dari

mitra

tutur

kelompok

Contohnya seperti pada data (9) – (10)

c. Kesantunan

di bawah ini.

Politeness)
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Negatif

(Negative

Dalam

kesantunan

penutur

berupaya

negatif

mitra

menjaga

Dikatakan

negatif

karena ada upaya penutur menjaga

tutur

dengan

muka negatif mitra tutur dengan tidak

dari

imposisi

melakukan imposisi atau tekanan agar

Misalnya

adalah

mengikuti apa yang diinginkannya.

sebagaimana yang terlihat dalam data

Muka

(11) – (12).

menggunakan

negatif

melalui
(11) Jo

kesantunan

muka

membebaskannya
langsung.

negatif,

keadaan

coiko

kini,

dijaga
kesantunan

tuturan

dengan
negatif

menggunakan

pertanyaan Kan lai ndak baa dek

sarancaknyo wak kalua lai nyo.

Dewi

Kan lai ndak baa dek Dewi

tu?danNdak taragak Lia co urang

karajo pai jo kakak tu?

tu?

karajo

pai

jo

kakak

„Dengan keadaan seperti ini,

Dalam konteks di atas, pertanyaan

sebaiknya kita memang keluar

mengandung unsur imposisi yang

lagi. Kan Dewi tidak keberatan

tidak sekuat imperatif atau perintah.

ikut bekerja dengan kakak itu?‟

Ketika berubah menjadi imperatif
Pailah

(12) …Lah

karajo

jo

kakak

tu!

sukses

danTirulah urang tu! tuturan (11) –

karajo di situ. Mereka lah bisa

(12) tidak lagi berbentuk kesantunan

mambuek rumah gai. Ndak

negatif.

banyak

nan

taragak Lia co urang tu?...

4. Kesimpulan

„… Sudah banyak yang sukses

Bertutur idealnya harus memenhi

kerja di sana. Mereka sudah

aspek kesantunan.Kesantuna berbahasa

bisa

rumah.

dikatakan menjadi konsiderasi utama

ingin

dalam berbahasa. Selain dapat menjaga

membangun

Apakah

kamu

tidak

seperti mereka?…‟

muka orang lain, bahasa yang santun juga

Kedua tuturan (11) – (12) diujarkan

dapat mengkamuflasekan kebenaran yang

oleh

ada. Bahkan, lewat bentuk bahasa yang

berusia

seorang perempuan
sekitar

27

yang

tahun.

Dia

santun,

mengajak dua orang gadis dari daerah

maksud

tuturan

yang

sesungguhnya dapat dikaburkan.

asalnya untuk ikut bekerja dengan

Salah

satu

kelompok

yang

dia. Ajakan itu disampaikan dengan

berhasil melakukan dan bertutur dengan

menggunakan kesantunan negatif.

bahasa santun untuk tujuan menjerat
calon
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korban

adalah

calo
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PENGARUH KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK SISWA
PADA PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DI TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Haryati Ahda Nasution
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
haryatiahda@yahoo.co.id
Abstrak
Tujuan penelitian dalam desain Eksperimen semu ini menyelidiki pengaruh Pembelajaran
Berbasis Masalah atas
kemampuan komunikasi matematik siswa. Penelitian ini
dilaksanakan di SMPN 1 Simpang Empat sebanyak 72 siswa. Penelitian ini merupakan
suatu studi eksperimen dengan desain penelitian pre-test-post-test control group
design., populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dengan mengambil
sampel dua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) melalui teknik random
sampling. Data dianalisis dengan uji Independent Sample t Test. Sebelum digunakan
uji Independent Sample t Test terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas dalam
penelitian dan normalitas dalam penelitian ini dengan taraf signifikan 5%. Hasil
analisis rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa pada kelas eksperimen sebesar
28,47dan pada kelas kontrol 22,1 dan berdasarkan hasil uji Independent Sample t Test
kemampuan komunikasi matematik siswa dengan t hitung adalah -2.038 dengan
signifikansi α = 0,04 karena taraf nilai signifikan kemampuan komunikasi lebih kecil dari
α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kemampuan komunikasi
matematik siswa yang diajarkan melalui pembelajaran berbasis masalah.
Kata Kunci : Pendekatan pembelajaran Matematika (PBM), Komunikasi matematik
1. Pendahuluan

perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam

1.1. Latar Belakang

mempelajari matematika banyak siswa

Matematika merupakan salah

yang

satu

mempelajarinya,

mata

pelajaran

yang diajarkan

mengalami

kesulitan

dalam

dimana

siswa

disetiap jenjang pendidikan. Matematika

beranggapan bahwa matematika pelajaran

sebagai ilmu pengetahuan mempunyai

yang tidak menarik dan tidak disenangi.

peran penting dalam kehidupan manusia

Sriyanto

dan

matematika

faktor

pendukung

dalam

laju

(2007)
sering

menyatakan

bahwa

dianggap

sebagai

perkembangan IPTEK serta persaingan

momok yang menakutkan oleh sebagian

dalam berbagai bidang. Dan matematika

besar siswa dan selama ini matematika

juga

cenderung dianggap sebagai

merupakan

pendidikan
menumbuhkan

salah

mendasar

satu
yang

kemampuan

ilmu

yang

dapat

sulit

pelajaran

dan kenyataannya sampai

saat ini mutu pendidikan matematika

penalaran

siswa

siswa dan sangat dibutuhkan dalam
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masih

rendah

dibandingkan

dengan pendidikan matematika dinegara

atau

lain di dunia.

matematika

Rendahnya
siswa

nilai

ditinjau

dari

kemampuan

matematika
lima

aspek

matematika

mengambil
juga

kesimpulan
sebagai

tetapi

alat yang

berharga

untuk

mengkomunikasikan

berbagai

ide secara jelas, tepat dan

yang

cermat. Kedua, mathematics learning as

dirumuskan oleh NCTM (1995) yaitu

social activity, artinya sebagai wahana

kemampuan

interaksi

pemecahan

matematika,

komunikasi

masalah
matematik,

antara

siswa,

dan

juga

komunikasi antara guru dan siswa. Dari

penalaran matematik, representasi dan

uraian

koneksi matematik. Pengelompokan ini

bahwa

sejalan dengan tuntutan kemampuan yang

matematika

disarankan pemerintah melalui kurikulum

penting dan perlu ditingkatkan di dalam

pembelajaran matematika tahun

2006

pembelajaran.

acuan penilaian secara

Namun

yang

menjadi

di

atas

dapat

disimpulkan

kemampuan komunikasi
siswa

memegang

fakta

peran

dilapangan

nasional. Namun dalam penelitian ini

menunjukkan

hanya

pembelajaran selama ini guru jarang

membahas

komunikasi

pada

kemampuan

matematika

Kemampuan

menciptakan

didalam

suasana

yang

dapat

matematika

meningkatkan kemampuan komunikasi

perlu dikuasai siswa karena dalam dunia

matematik siswa, siswa tidak biasa

pendidikan

peran

merefleksikan gambar, tabel atau grafik

Menurut Sullivan (dalam

ke dalam ide matematika. Hal ini sesuai

Ansari:2009) mengatakan peran dan tugas

yang disampaikan oleh Hudojo (1998)

seorang guru adalah memberi kebebasan

bahwa di dalam

kepada

mampu

komunikasi.

komunikasi

siswa.

bahwa

tidak

siswa

terlepas dari

berkomunikasi

untuk

menciptakan

menjelaskan idenya dan mendengar ide

memungkinkan

temannya.

timbal

Karena

itu

kemampuan

kelas,

guru

situasi

tidak
yang

terjadinya

komunikasi

dalam

pelajaran

balik

komunikasi matematik siswa penting.

matematika bahkan sering terjadi secara

Baroody

tidak sadar guru menciptakan situasi yang

(dalam

Ansari:

2009)

kemampuan komunikasi matematik perlu

menghambat terjadinya komunikasi itu.

ditumbuh kembangkan di kalangan siswa
karena,

pertama,

mathematics

Salah satu penyebab rendahnya

as

kemampuan

kemampuan

language, artinya matematika tidak hanya

matematik

sekedar alat bantu berpikir, alat bantu

pendekatan pembelajaran yang digunakan

menemukan pola, menyelesaikan masalah

guru. Pembelajaran yang selama
690

siswa

komunikasi

dipengaruhi

oleh

ini

digunakan

guru

belum mampu

mengaktifkan

siswa

dalam

melakukan penyelidikan, belajar tentang

belajar,

cara berpikir kritis dan keterampilan

memotivasi siswa untuk mengemukakan

pemecahan

ide dan pendapat mereka, dan bahkan

menggunakan

para siswa masih enggan untuk bertanya

dalam

bentuk

pada guru jika meraka belum paham

situasi

masalah

terhadap materi yang disajikan guru. Di

atau aspek dari suatu situasi masalah yang

samping itu juga, guru senantiasa di kejar

digunakan

oleh target waktu untuk menyelesaikan

Selain itu model pembelajaran berbasis

setiap

tanpa

masalah dapat mempresentasikan masalah

memperhatikan kompetensi yang dimiliki

tersebut dalam objek, gambar, kata-kata,

siswanya

atau simbol

pokok

bahasan

akibatnya

pembelajaran

masalah,

juga

masalah

dapat

tersebut

pengganti

dari

(model

ke
suatu

matematika)

untuk menemukan solusi.

matematika.

Model

bermakna yang diharapkan tidak terjadi.

pembelajaran ini sesuai dengan perspektif

Anak

kontruktivisme

hanya

belajar

dengan

cara

yang memiliki prinsip

menghapal, mengingat materi, rumus-

bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa

rumus,

defenisi,

unsur-unsur

dan

sendiri baik secara personal

yang

lain

sosial. Ibrahim dan Nur (dalam Trianto,

merupakan penyampai informasi yang

2009: 96) menjelaskan bahwa manfaat

lebih aktif sementara

pasif

model pembelajaran berbasis masalah

sesekali

adalah membantu siswa mengembangkan

bertanya dan sesekali siswa

Setelah dilakukan pretest dan postest

sebagainya.

Guru

tidak

siswa

mendengarkan dan menyalin,
guru

menjawab, guru memberikan
soal

contoh

kepada siswa diperoleh nilai rata-rata

dilanjutkan dengan memberikan

(mean)

masing-masing

latihan yang sifatnya rutin kurang melatih

melihat

apakah

daya nalar, kemudian guru memberi

peningkatan

penilaian.

masalah

Salah satu upaya yang dapat
dilakukan

untuk mengatasi

masalah

tersebut

adalah

maupun

kelas

terdapat

kemampuan

untuk

perbedaan
pemecahan

dan komunikasi matematik

antara siswa yang diberi model PBM

masalah-

dan

dengan

siswa

pembelajaran

yang

diberi

langsung.

model
Rata-rata

menerapkan model pembelajaran berbasis

kemampuan pemecahan masalah siswa

masalah.

pembelajaran

pada kelas eksperimen sebesar 41,71

menyajikan

dan pada kelas kontrol sebesar 32,96

berbasis

Pendekatan
masalah

selain

kepada siswa masalah yang autentik,

sedangkan

bermakna, memberikan kemudahan untuk

komunikasi matematik siswa pada kelas
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rata-rata

kemampuan

kemampuan

berfikir

tingkat

tinggi,

meningkatkan

kemampuan

memecahkan masalah, belajar berperan

matematikanya. Berdasarkan uraian di

sebagai

atas

orang

dewasa

melalui

maka

peneliti

tertarik

untuk

keterlibatan mereka dalam pengalaman

menerapkan model pembelajaran berbasis

nyata dan simulasi menjadi pembelajar

masalah

yang otonom dan mandiri.”

“Pengaruh Kemampuan Komunikasi

Berdasarkan pendapat di atas,

dengan

judul penelitian

Matematik Siswa Pada Pembelajaran

pendekatan

pembelajaran

berbasis

Berbasis Masalah Di Tingkat Sekolah

masalah

samping

siswa

dituntut

Menengah Pertama.”

mengkonstruksi

konsep-

Hasil Penelitian

untuk

di
aktif

konsep matematika dari masalah yang

eksperimen sebesar 15,57 dan pada

diberikan,

kelas kontrol 12,73. Untuk mengetahui

juga

mampu

menjelaskan

konsep-konsep yang sudah diperoleh.

perbedaan

Diharapkan

pemecahan masalah dan komunikasi

pemahaman

dengan
konsep,

munculnya
siswa

mengkomunikasikan

dalam

matematik

baik,

dengan

memberikan
matematika

motivasi
dan

peningkatan

kemampuan

dapat

matematik siswa yang diberi model

bahasa

PBM dan siswa yang diberi model

sehingga

pembelajaran

belajar

menumbuhkan

langsung

digunakan

anava dua jalur. Dari data kemampuan

rasa

pemecahan

masalah

matematis

dan

percaya diri siswa terhadap potensi

komunikasi matematik siswa diketahui

yang

data berdistribusi normal dan homogen.

dimilikinya

serta

akan
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Berdasarkan

hasil

Sample t Test

uji

Independent

kemampuan komunikasi lebih kecil dari

kemampuan

α = 0,05, maka dapat disimpulkan

komunikasi pada Tabel. 3 di atas maka

bahwa

terdapat pengaruh kemampuan

kemampuanpemecahan masalah dengan

komunikasi

t hitung pada faktor pembelajaran PBM

diajarkan dengan Pembelajaran berbasis

adalah -2,038 dan nilai signifikan (sig)

masalah.

matematik

siswa

yang

α = 0,04. Karena taraf nilai signifikan
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Abstrak

Perusahaan Cina “Lenovo” telah berhasil mengakuisisi IBM di Amerika Serikat. Produk Notebook
Lenovo terpilih sebagai "Best Brand" di Indonesia Tahun 2015. Oleh sebab itu, penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh citra negara, pengetahuan produk, dan keterlibatan produk
terhadap intensi pencarian informasi dan intensi membeli. Penelitian ini menggunakan model
Structural Equation Modeling. Data diperoleh dari 180 responden berdomisili di Medan, Binjai, dan
Deli Serdang. Hasil penelitian menemukan citra negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap
intensi pencarian informasi dan intensi membeli. Begitu pula dengan keterlibatan produk konsumen
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi pencarian informasi dan intensi membeli.
Namun, pengetahuan mengenai produk tidak mempengaruhi intensi pencarian informasi dan intensi
membelikonsumen. Kami menyarankan penggunaan media informasi dan teknologi yang tepat guna
mengkomunikasikan informasi mengenai produk yang diluncurkan agar menambah pengetahuanbagi
masyarakat.
Kata Kunci : citra negara, pengetahuan produk, keterlibatan produk, intensi pencarian
informasi, intensi pembelian

1. Pendahuluan

ekonomi

global.

Kebijakan

AEC

1.1 Latar Belakang

berdampak pada terciptanya pasar bebas

Indonesia

menyepakati

dan

di bidang permodalan, barang dan jasa,

melaksanakan

kesepakatan

ASEAN

serta tenaga kerja. Konsekuensi atas

China Free Trade Area (ACFTA) di awal

kesepakatan AEC berdampak pada aliran

Januari 2010 dan ASEAN Economy

bebas barang dan jasa, modal serta

Community (AEC) pada Januari 2016.

investasi, bahkan tenaga kerja terampil.

AEC adalah bentuk integrasi ekonomi

Selain dari itu, terjadinya kesepakatan

sesama negara-negara ASEAN yang di

antara negara ASEAN dengan Cina yang

dalamnya

tertuang dalam perjanjian ACFTAguna

termasukIndonesia.Gambarankarakteristi

mewujudkan

k utama AEC adalah pasar tunggal dan

bebas. Tujuan lain perjanjian ini dengan

basis produksi; kawasan ekonomi yang

menghilangkan

berdaya saing tinggi, kawasan dengan

hambatan-hambatan perdagangan barang

pembangunan ekonomi yang adil, dan

baik tarif ataupun non tarif, peningkatan

kawasan yang terintegrasi ke dalam

akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan
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kawasan

atau

perdagangan

mengurangi

investasi, sekaligus peningkatan aspek

Kontribusi penjualan terbesar berasal dari

kerjasama ekonomi supaya mendorong

segmen premium. Terdapat tiga segmen

hubungan perekonomian yang lebih erah

yang menjadi target pasar Lenovo yaitu

diantara kedua pihak yaitu ASEAN dan

entry,

Cina.Tentunya, pemberlakuan ini tidak

Menurut Consumer Notebook Product

hanya dilihat dari sisi positifnya saja,

Manager PT Lenovo Indonesia Christy

akan tetapi dampak negatifnya secara

Candlestine Susastra (2016) penjualan

jelas dirasakan para produsen lokal di

notebook Lenovo tumbuh 45 % sejak

Indonesia. Membanjirnya produk Cina

Januari sampai November 2015 jika

hampir

di

dibandingkan dengan periode yang sama

indikasinya

tahun lalu. Di Indonesia, total market

menguasai

Indonesia.

Salah

disebabkan

oleh

seluruh
satu

kota

dan

premium.

bea

share notebook Lenovo mencapai 20,6

masuk. Sebenarnya produk yang berasal

persen. Lenovo menargetkan market

dari negara Cina telah lama hadir di

share dapat meningkat menjadi 22 persen

Indonesia. Selain dari harganya murah,

pada Maret 2016 (sumber: jppn.com,

estetika produknya juga lebih menarik

16/01/2016). Kinerja Lenovo ternyata

dibandingkan produk lokal. Lihat saja

mendapat apresiasi dari konsumen di

produk tekstil, peralatan rumah tangga

Indonesia, terbukti dari

hingga elektronik. Bahkan untuk produk

yang diraih sebagai "Best Brand" untuk

elektronik

sudah

kategori notebook di Indonesia Best

mengglobal, sebut saja merek Oppo, Acer

Brand Award 2015. Penghargaan tersebut

dan masih banyak lagi. Salah satu merek

menunjukkan

pabrikan Cina yang meningkat pesat di

Indonesia pada kinerja merek yang

Indonesia

Berawal

berasal dari Cina ini. Seperti yang

sebagai pabrik alih daya di Cina, saat ini

disampaikan oleh Diamantopoulos(2011)

sumber

merekasudah

bahwa aturan WTO telah mengalihkan

menguasai teknologi. Oleh karenanya,

isu negara asal suatu produk dalam

tidakmengherankan jika Lenovo mampu

aktivitas

membeli perusahaan papan atas seperti

sehingga sebagian besar konsumen tidak

IBM. Di Indonesia, masyarakat sudah

lagi mengetahui negara asal dari berbagai

mengenal perusahaan Lenovo terutama

merek

dari

menciptakan

Cina,

merek

adalah

daya

produk

Pertumbuhan
termasuk

dibebaskannya

mainstream,

nya

Lenovo.

manusia

“notebook”
penjualan

tertinggi

di

mereka.

produk

ini

penghargaan

pengakuan

masyarakat

pemasaran

yang

terkenal.

internasional

Keadaan

keterbatasan

ini

informasi

penting bagi konsumen saat mereka

Indonesia.

mengevaluasi

695

produk.

Sebenarnya,

negara asal dari suatu produk dapat

Disaat konsumen mengevaluasi citra

diperlakukan sebagai sinyalemen dalam

negara secara positif pada akhirnya

proses keputusan pembelian konsumen.

mempengaruhi

Sinyalemennegara asal dapat bersifat

keputusan pembelian konsumen. Seiiring

intrinsik maupun ekstrinsik. Akan tetapi,

dengan hal ini, C. L. Wang, Li, Barnes, &

pemanfaatan

Ahn (2012) membuktikan citra negara

sinyalemen

dalam

pemilihan

produk

hanya

sebagian

kecil

konsumen

(Diamantopoulos,

dijalankan

2011).

saja.

Meskipun

mempengaruhi

proses

pengambilan

intensi

pembelian

konsumen. X. Wang & Yang(2008)
menyebutkan

intensi

demikian, C. L. Wang, Li, Barnes, & Ahn

pembelianmerupakan keputusan untuk

(2012) mengakui negara asal produk

berbuat sesuatu dan merupakan dorongan

dapat mempengaruhi proses pengambilan

psikologis

konsumen.

keputusan pembelian konsumen. Selain

dalam

sikap

merek, negara asal produk juga akan

individuterhadap suatu merek produk(X.

membentuk

Wang & Yang, 2008).

persepsi

tertentu

dalam

Perwujudannya
dan

benak konsumen. Persepsi konsumen

1.2 Perumusan Masalah

pada

negara

“halo effect”

asaldipengaruhi

adanya

Dari gambaran umum di atas, ada

terutama

produk

beberapa rumusan masalah yang akan

saat

berasal dari negara yang tidak dikenal (Z.

diteliti pada penelitian ini, yaitu:

Roth, Diamantopoulos, & Montesinos,

1. Apakah

citra

pengaruh

Persepsi

pencarian informasi produk?

pada

pandangan

negara

citra

asal

tersendiri

konsumen.

akan
sesuai

2. Apakah

Sebagaimana

citra

pengaruh

penjelasan dari L. Y. Lin & Chen (2006)
konsumen mengevaluasi citra negara

positif

Negara

2008 ; Rezvani, Samin et.al., 2012).

membentuk

positif

terhadap

Negara
terhadap

masa lalu. Faktor faktor yang mereka

pencarian informasi produk?

demografi
dengan

dari

maupun

pendapat

segi

ekonomi,

sejarah.
diatas,

dievaluasi

dari

sisi

pengaruh

&

Carter(2011) menegaskan citra negara

memiliki
intensi

positif

terhadap

intensi

4. Apakah pengetahuan produk memiliki

Sepakat

Maher

intensi

3. Apakah pengetahuan produk memiliki
pengaruh

biasanya

memiliki

pembelian?

berdasarkan kelemahan dan kelebihan di

ukur

perilaku

positif

terhadap

intensi

pembelian?
5. Apakah keterlibatan produk memiliki

karakteristik

pengaruh

penduduk di negara yang dimaksud.

positif

terhadap

pencarian informasi produk?
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intensi

6. Apakah keterlibatan produk memiliki
pengaruh

positif

terhadap

intensi

pembelian?

minimal untuk analisis data multivariat
adalah lima kali jumlah indikator (Hair
et.al, 2010), sehingga jumlah sampel

1.3 Tujuan

yang

Tujuan melakukan penelitian ini untuk

responden yang berdomisili di Medan,

menganalisis

Binjai dan Deli Serdang.

beberapa

hal

sebagai

peneliti

gunakan

adalah

180

berikut:

2.1 Metode Analisis Data

1. Pengaruh citra Negara terhadap intensi

Pada tahap pre-testing, kuesioner akan

pencarian informasi produk.

disebarkan kepada 30 orang responden

2. Pengaruh citra Negara terhadap intensi
pembelian.

untuk melihat seluruh aspek dalam
kuesioner yang akan diuji, termasuk

3. Pengaruh

pengetahuan

produk

konten pertanyaan, wording, bentuk dan

terhadap intensi pencarian informasi

layout kuesioner, tingkat kesulitan dari

produk.

pertanyaan, dan instruksi untuk mengisi

4. Pengaruh

pengetahuan

produk

terhadap intensi pembelian.

kuesioner

(Malhotra,

2010).Pengujian

reliabilitas dinyatakan reliable apabila

5. Pengaruh keterlibatan produk terhadap

batas nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,6

intensi pencarian informasi produk.

(Malhotra, 2010). Pengujian validitas

6. Pengaruh keterlibatan produk terhadap

dinyatakan valid apabila memenuhi batas

intensi pembelian.

nilai seperti nilai KMO antara 0,50

2. Metode

hingga 1, nilai MSA ≥ 0,50 (Malhotra,

Desain penelitian yang digunakan adalah

2010) dan nilai factor loading ≥ 0,50

cross

dimana

(Hair et al, 2010).

sampel

2.2 Model Analisis yang Digunakan

sectional

pengumpulan

design,

informasi

dari

populasi hanya dilakukan sekali dalam

Metode analisis yang digunakan pada

satu waktu. Dalam penelitian ini peneliti

penelitian ini adalah SEM (Structural

menggunakan

Equation Modeling) yang dioperasikan

data

kuantitatif

untuk

mendapatkan data primer. Pemilihan

melalui program LISREL versi 8.51.

responden menggunakan teknik non-

3. Hasil dan Pembahasan

probability sampling yakni judgmental

3.1 Hasil Pretesting

sampling dimana pengambilan sampel

Dari hasil perhitungan, variabel citra

dipilih berdasarkan penilaian peneliti

negara, pengetahuan produk, keterlibatan

hingga

produk, intensi pencarian informasi dan

(Malhotra,

dapat

mewakili

2010).

Ukuran

populasi
sampel

intensi
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pembelian

memiliki

nilai

Cronbach’s Alpha diatas 0,6 yang berarti

bahwa

setiap

penerimaan

pertanyaan

dalam

angket

/

model

poor

yang

fit.

Tingkat

direkomendasikan

kuesioner penelitian memiliki tingkat

adalah jika mempunyai nilai sama dengan

reliabilitas

yang

atau lebih besar dari 0,9 (Hair,2010).

digunakan

dalam

baik

dan

dapat

penelitian

ini.

Indeks

RMR

mewakili

nilai

rerata

Kuesioner sudah reliabel dalam konteks

seluruh standar residual dan mempunyai

jawaban responden secara relatif dapat

rentang dari 0-1. Model yang memiliki

dipercaya.

Keiser-Meyer-Olkin

nilai kecocokan yang baik bernilai lebih

(KMO) menunjukkan angka Measure of

kecil dari 0,05 (Malhotra, 2010). Dalam

Sampling

penelitian ini, nilai RMR yang diperoleh

Nilai

Adequacy

>

0,5

yang

memenuhi persyaratan overall fit.

sebesar 0,01541 sehingga termasuk good

3.2 Hasil Analisis Model Pengukuran

fit.Indeks CFI memiliki keunggulan yang

Nilai CR untuk masing-masing variabel

tidak bisa dipengaruhi ukuran sampel

laten ≥ 0,7 termasuk good reliability

karena itu untuk mengukur tingkat

(Hair, 2010). Sedangkan nilai AVE untuk

penerimaan sebuah model (Hair, 2010).

masing-masing variabel laten ≥ 0,5

Nilai CFI yang direkomendasikan agar

menunjukkan

dapat

adequate

convergence

diterima

adalah

diatas

0,9.

(Hair,2010). Dari ketiga ukuran, yakni

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh

SLF, CR, dan AVE memenuhi good rule

indeks CFI sebesar 0,9034 sehingga

of thumb, maka sifat convergent validity

model dikategorikan good fit.Sementara

dapat dikatakan telah dicapai dengan

untuk NNFI/TLI, NFI, RFI dan IFI dapat

baik.

dikategorikan good fit apabila memiliki

3.3 Hasil Analisis Model Struktural

nilai≥ 0,9 dan termasuk marginal fit jika

RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat

memiliki rentang nilai 0,08 ≤ indeks ≤

digunakan untuk mengkompensasi chi-

0,9. Dalam penelitian ini diperoleh

square statistic dalam sampel yang besar

perhitungan NNFI 0,8934 (marginal fit),

(Malhotra,

RMSEA

NFI 0,8645 (marginal fit), IFI sebesar

menunjukkan good of fit yang dapat

0,908 (good fit) dan RFI sebesar 0,8505

diharapkan jika model diestimasi dalam

(marginal fit).

populasi (Hair, 2010). Berdasarkan hasil

3.4 Hasil Analisis Hubungan Kausal

perhitungan

RMSEA

Hipotesis pertama (H1) menunjukkan

sebesar 0,08238 sehingga model diterima

pengaruh citra negara terhadap intensi

dan termasuk marginal fit. Selanjutnya

pencarian informasi diterima. Hal ini

Nilai GFI sebesar 0,7610 menunjukkan

dibuktikan dengan nilai uji-t sebesar

2010).

Nilai

diperoleh nilai
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2,3396 > nilai t-tabel 1.96, sehingga

ditolak.Hipotesis

terdapat pengaruh yang signifikan antara

menunjukkan

citra negara terhadap intensi pencarian

produk

informasi. Dapat disimpulkan bahwa

informasi diterima. Hal ini dibuktikan

hipotesis pertama dalam penelitian ini

dengan nilai uji-t sebesar 2,5981 > nilai t-

diterima.Hipotesis

tabel 1.96, sehingga terdapat pengaruh

menunjukkan

kedua

pengaruh

(H2)

citra

negara

yang

kelima
pengaruh

terhadap

signifikan

keterlibatan

intensi

antara

pencarian

keterlibatan

terhadap intensi pembelian juga diterima.

produk

Hal ini dibuktikan dengan nilai uji-t

informasi. Dapat disimpulkan bahwa

sebesar 2,2417 > nilai t-tabel 1,96,

hipotesis kelima dalam penelitian ini

sehingga

diterima.

terdapat

pengaruh

yang

terhadap

(H5)

intensi

pencarian

Terakhir

signifikan antara citra negara terhadap

hipotesiskeenam

intensi pembelian. Dapat disimpulkan

pengaruh keterlibatan produk terhadap

bahwa hipotesis kedua dalam penelitian

intensi pembelian diterima. Hal ini

ini

(H3)

dibuktikan dengan nilai uji-t sebesar

pengaruh

2,0595 > nilai t-tabel 1.96, sehingga

pengetahuan produk terhadap intensi

terdapat pengaruh yang signifikan antara

pencarian informasi tidak diterima. Hal

keterlibatan

ini disebabkan nilai uji-t sebesar 1,2870 <

pembelian. Dapat disimpulkan bahwa

nilai t-tabel 1.96, sehingga tidak terdapat

hipotesis keenam dalam penelitian ini

pengaruh

diterima.

diterima.Hipotesis

menunjukkan

ketiga

adanya

yang

signifikan

antara

(H6)

adalah

produk

menunjukkan

terhadap

intensi

pengetahuan produk terhadap intensi

4. Kesimpulan

pencarian informasi. Dapat disimpulkan

Dari hasil penelitian disimpulkan sebagai

bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian

berikut:

ini

(H4)

Citra negara memberi pengaruh positif

pengetahuan

dan signifikan terhadap intensi pencarian

produk terhadap intensi pembelian tidak

informasi dan intensi pembelian Lenovo

diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai

Pengetahuan

uji-t sebesar 1,2544 < nilai t-tabel 1.9759

pengaruh yang signifikan terhadap intensi

sehingga tidak terdapat pengaruh yang

pencarian

signifikan antara pengetahuan produk

pembelian pada Lenovo. Keterlibatan

terhadap intensi pembelian. Sehingga

produk memberi pengaruh positif dan

dapat

signifikan terhadap intensi pencarian

ditolak.Hipotesis

menunjukkan

keempat

keempat

pengaruh

disimpulkan
dalam

bahwa

hipotesi

penelitian

ini
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produk

informasi

tidak

dan

memiliki

intensi

informasi dan intensi pembelian pada
Lenovo
Saran Bagi Perusahaan
Saran yang dapat diberikan antara lain:
Lenovo

dapatmenyampaikan

seluruh

informasi produk melalui media yang
tepat sehingga menambah pengetahuan
konsumen
Lenovo

pada
dapat

produk

perusahaan.

memfasilitasi

para

pelanggan melalui media sosial guna
membangun “brand love”. Perusahaan
dapat

memanfaatkan

pameran

ICT

sehingga mempermudah menyampaikan
beragam informasi kepada konsumen
Saran Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini menggunakan satu jenis
produk, yaitu notebook merek Lenovo
yang termasuk produk berkategori “high
involvement”. Bagi peneliti selanjutnya
diharapkan membandingkan dua jenis
produk yang memiliki keterlibatan tinggi
dan rendah.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESEORANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
Iwan Setyawan
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jalan Garu II No 93 Medan
Abstrak
Penyalahgunaan narkotika di
Indonesia sudah
sampai ketingkat
yang sangat
mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukan bahwa 75% penghuni LAPAS (lembaga
pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media
massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika.
Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari Pejabat, pengusaha, pelajar, mahasiswa,
artis, ibu rumah tangga, pedagang , supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak
hukum Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya
peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif
dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika
tersebut. Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun
2009 (UU No.35 tahun 2009), memberikan sangsi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan
hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya para pelakunya justru
semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sangsi pidana tidak memberikan
dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika
sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan
obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya
akan menularkan HIV. Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan
kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk indonesia , telah berupaya untuk
meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program
pengurangan pasokan narkotika. Maka perlu kita ketahui faktor – faktor apa saja yang membuat
seseorang itu menyalahgunakan narkotika.
Kata Kunci : Faktor- faktor, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
1. Pendahuluan

pemasok

1.1. Latar Belakang

tersebut

Dewasa ini peredaran narkotika di

Joko Widodo (Jokowi) dalam setiap

Indonesia semakin merebak, hal itu

kesempatan

dapat kita lihat fakta-fakta yang ada

kasus narkotika di Indonesia, termasuk

sekarang bahwa Indonesia bukan saja

eksekusi mati bagi terpidana kasus

sebagai

narkotika

narkotika. Tidak hanya presiden, Badan

tetapi sudah menjadi tempat untuk

Narkotika Nasional pun melengkapi

memproduksi

Indonesia

pernyataan tersebut, seperti disampaikan

dalam kondisi darurat narkotika dan

Analis Deputi Bidang Rehabilitasi BNN,

tidak ada ampun bagi pengedar

Susanti Lengkong, berdasarkan data

tempat

peredaran

narkotika.

dan
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narkotika,
kerap

Pernyataan

disampaikan Presiden

menanggapi

maraknya

BNN,

sejak

2008

narkotika

telah

atau dosis yang benar. Dalam kondisi

menyebar di seluruh kabupaten dan

yang cukup wajar/sesuai dosis yang

kota di 33 provinsi. Artinya, tidak ada

dianjurkan dalam dunia kedokteran saja

daerah

maka

yang bebas dari peredaran

penggunaan

narkotika

narkotika.

terus-menerus

Sebaran peredaran narkotika yang telah

ketergantungan, depedensi, adiksi atau

hampir merata di seluruh provinsi di

kecanduan.

Indonesia tersebut membuat jumlah

Penyalahgunaan

pemakai narkotika meningkat dari tahun

berpengaruh pada tubuh dan mental-

ke tahun. Data terakhir dari hasil

emosional

penelitian

semakin

Puslitkes

UI

dan

BNN

akan

secara

mengakibatkan

narkotika

para

juga

pemakaianya.

sering dikonsumsi,

apalagi

disebutkan bahwa tahun 2014, jumlah

dalam jumlah

pengguna narkotika di Indonesia sudah

merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan

mencapai angka 4,1 juta orang. Dengan

fungsi sosial di

bahasa lain ada sekitar 1 dari 44 sampai

Pengaruh

48 orang dari mereka yang berusia 10-

bahkan

dapat

59

karena

menghambat

tahun

masih

mengkonsumsi

atau

narkotika

pernah
di

tahun

berlebih

Jika

maka

dalam

narkotika

akan

masyarakat.

pada

remaja

berakibat lebih fatal,
perkembangan

kepribadianya. Narkotika dapat merusak

2014.

potensi diri, sebab dianggap sebagai cara

Tahun 2015, Masih dari hasil penelitian

yang “wajar” bagi seseorang dalam

BNN dan Puslitkes UI disebutkan, angka

menghadapi

penyalahgunaan

permasalahan hidup sehari-hari.

narkotika

di

tahun

dan

menyelesaikan

2015 akan meningkat, yakni mencapai

Narkotika apabila dipergunakan secara

4,33 juta orang. Dari pengguna juga

tidak teratur menurut takaran/dosis akan

memperlihatkan

dapat menimbulkan bahaya fisik dan

peningkatan,

yakni

laki-laki dari 3 juta orang di ahun 2014

mental

naik

serta

menjadi

3,2

juta

orang dan

bagi

yang menggunakannya

dapat

menimbulkan

perempuan dari 1 juta orang, naik

ketergantungan

menjadi 1,1juta orang di tahun 2015.

sendiri. Artinya keinginan sangat kuat

Penyalahgunaan

yang

dalam

penggunaan

bersifat

pada

pengguna

psikologis

itu

untuk

narkotika adalah pemakain obat- obatan

mempergunakan

obat tersebut secara

atau zat-zat berbahaya dengan tujuan

terus

karena

bukan untuk pengobatan dan penelitian

emosional.

serta digunakan tanpa mengikuti aturan
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menerus

sebab-sebab

Penyalahgunaan narkotika merupakan

juga bangsa-bangsa lainnya di dunia

suatu pola penggunaan yang bersifat

saat

patologik dan harus menjadi perhatian

penyalahgunaan narkotika dan obat-

segenap pihak. Meskipun sudah terdapat

obatan

banyak

semakin

informasi

yang menyatakan

ini

adalah

seputar

berbahaya

maraknya

(narkoba),

hari

yang

semakin

dampak negatif yang ditimbulkan oleh

mengkhawatirkan.

penyalahgunaan dalam mengkonsumsi

orang telah terjerumus ke dalam

narkotika, tapi hal ini belum memberi

„lembah hitam‟ narkoba, ribuan nyawa

angka

jutaan

signifikan

telah melayang karena jeratan „lingkaran

mengurangi

tingkat

setan‟ bernama narkoba, telah banyak

Sekarang

keluarga yang hancur karenanya dan

penyalahgunaan
bisnis

ini,

cukup

yang

dalam

Saat

narkotika.

penjualan

narkotika

tidak sedikit

semakin

pula

generasi

muda

masif dan menggurita mampir diseluruh

yang kehilangan masa depan karena

pelosok

perangkap

wilayah

Indonesia

terjadi

transaksi jual beli narkotika secara

„makhluk‟ yang disebut narkoba ini.

illegal, karena bisnis narkotika ini

Kita

terkenal mendatangkan banyak untung

penyokong tegaknya bangsa ini dimulai

secara financial bagi para pelakunya.

dari keluarga, ketika keluarga hancur,

Maka kita harus tahun faktor – faktor

rapuh pula bangunan bangsa di negeri

yang

ini.

menyebabkan

melakukan

seseorang

tindak

itu

bahwa

Penyalahgunaan

pidana

penyalahgunaan narkotika agar

tahu

bagaikan

kita

narkotika

gunung

es,

utama

itu

sendiri

artinya

yang

lebih

kecil

dapat terhindar dari penyalahgunaan

tampak

narkotika

membantu

dibandingkan yang tidak tampak. Hal ini

pencegahan

mengindikasikan dibutuhkan kerjasama

penyalahgunaan narkotika di lingkungan

semua pihak untuk bisa menanggulangi

pemerintah

dan

dapat
dalam

di

pondasi

penyalahgunaan narkotika ini sebelum

kita.

bertambah

Hasil dan Pembahasan
A.

permukaan

Faktor-Faktor

yang

besar

dan

merusak

kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menyebabkan

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat

Seseorang Melakukan Tindak Pidana

dikatakan sebagai “pemicu” seseorang

Penyalahgunaan Narkotika

dalam

Salah satu persoalan besar yang

penyalahgunakan

narkotika.

Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri,

tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan
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faktor lingkungan, dan faktor kesediaan

j.

Upaya untuk menurunkan berat

narkotika itu sendiri.

badan

2. Faktor Diri

menggunakan obat penghilang rasa

Faktor Diri adalah faktor penyebab

lapar yang berlebihan.

seseorang menyalahgunakan narkotika

k.

atau

kegemukan

dengan

Merasa tidak dapat perhatian, tidak

yang berasal dari diri orang itu sendiri,

diterima atau tidak disayangi, dalam

yaitu :

lingkungan

a.

lingkungan pergaulan.

Keingintahuan yang besar untuk
mencoba, tanpa sadar atau brfikir
panjang

tentang

akibatnya

l.

di

Keinginan

Ketidakmampuan menyesuaikan diri

m. Ketidaktahuan

untuk

atau

dengan lingkungan.

kemudian hari.
b.

keluarga

mencoba-coba

dan

kerena penasaran.

tentang

bahaya

dampak

penyalahgunaan

narkotika.

c.

Keinginan untuk bersenang-senang.

n.

d.

Keinginan untuk dapat diterima

mencoba narkotika sekali-kali tidak

dalam satu kelompok (komunitas)

akan menimbulkan masalah.

atau lingkungan tertentu.
e.

Workaholic

adalah

o.

orang

yang

lingkungan

maka agar dapat terus beraktivitas

pergaulan

orang

narkotika.

menggunakan
p.

Lari dari masalah, kebosanan, atau

h.

Mengalami

tekanan
atau
untuk

dari
kelompok

menggunakan

Tidak dapat atau tidak mampu

2. Faktor Lingkungan
kelelahan

dan

Faktor

lingkungan

adalah

faktor

menurunya semangat belajar. h.

lingkungan

Menderita kecemasan dan kegetiran.

seseorang itu yang mempengaruhi jiwa

Kecanduan merokok dan minuman

dan

keras.

menyalahgunakan narkotika, yaitu :

Dua

hal

ini

merupakan

gerbang ke arah penyalahgunaan

a.

narkotika.
i.

bahwa

berkata TIDAK pada narkotika.

kegetiran hidup.
g.

salah

Tidak mampu atau tidak berani

selalu ingin bekerja / pekerja keras ,

tersebut

yang

menghadapi

stimulant (perangsang).
f.

Pengertian

yang berada di sekitar

tingkah

laku

seseorang

untuk

Keluarga bermasalah atau broken
home.

Karena ingin menghibur diri dan

b.

menikmati hidup sepuas-puasnya.

Ayah,
saudara

705

ibu

atau

keduanya

atau

menjadi

pengguna

atau

penyalahguna atau bahkan pengedar

l.

gelap narkotika.
c.

d.

e.

f.

Lingkungan

sekolah, dan keterlantaran.
pergaulan

atau

3. Faktor Ketersediaan Narkotika.

komunitas yang salah satu atau

Narkotika itu sendiri menjadi faktor

beberapa

pendorong

atau

bahkan

semua

untuk

atau pengedar gelap narkotika.

a. Narkotika semakin mudah didapat dan

Sering berkunjung ke tempat hiburan

dibeli.

(café, diskotik, karaoke, dll.). e.

b. Harga

Mempunyai banyak waktu luang,

dan

putus sekolah atau menganggur

masyarakat.

Lingkungan keluarga yang kurang /

narkotika
dijangkau

semakin
oleh

murah

daya

beli

c. Narkotika semakin beragam dalam

tidak harmonis.

jenis, cara pemakaian, dan bentuk

Lingkungan keluarga di mana tidak

kemasan.

kasih

sayang,

komunikasi,

d. Modus

Operandi

keterbukaan, perhatian, dan saling

narkotika

menghargai di antara anggotanya.

aparat hukum.

Orang tua yang otoriter,

h.

Orang tua/keluarga yang permisif,

Tindak

makin

sulit

pidana
diungkap

e. Masih banyak laboratorium gelap
narkotika yang belum terungkap.

tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa

k.

seseorang

memakai narkotika karena :

g.

j.

bagi

anggotanya menjadi penyalahguna

ada

i.

Kemiskinan, pengangguran, putus

f. Sulit

terungkapnya

kejahatan

pengawasan.

computer dan pencucian uang yang

Orang tua/keluarga yang super sibuk

bisa membantu bisnis perdagangan

mencari uang/di luar rumah.

gelap narkotika.

Lingkungan

sosial

yang

penuh

g. Semakin mudahnya akses internet

persaingan dan ketidakpastian.

yang

Kehidupan perkotaan yang hiruk

pembuatan narkotika.

pikuk, orang tidak dikenal secara

h. Bisnis

pribadi, tidak ada hubungan primer,
ketidak

acuan,

memberikan

narkotika

informasi

menjanjikan

keuntugan yang besar.

hilangnya

i. Perdagangan narkotika dikendalikan

pengawasan sosial dari masyarakat,

oleh

kemacetan lalu lintas, kekumuhan,

professional. Bahan dasar narkotika

pelayanan publik yang buruk dan

(prekursor)

tingginya tingkat kriminalitas.

masyarakat.
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sindikat

yagn

beredar

kuat

bebas

dan

di

4. Kesimpulan
Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat
dikatakan sebagai “pemicu” seseorang
dalam

penyalahgunakan

narkotika.

Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri,
faktor lingkungan, dan faktor kesediaan
narkotika itu sendiri.
Daftar Pustaka
Hawari
D,
Penyalahgunaan dan
Ketergantungan Napza, Balai
Penerbitan FKUI, Jakarta, 2009
BNN-RI ,
Advokasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba, 2009.
Kusno Adi, kebijakan kriminal dalam
penanggulangan tindak pidana
narkotika oleh anak, Umm
Press, Malang, 2009
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DETEKSI DINI PRE HOSPITAL STROKE DAN MODIFIKASI GAYA
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Abstrak

IbM ini bertujuan untuk bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam deteksi dini stroke dan
perubahan perilaku modifikasi gaya hidup. Hal ini karena hipertensi merupakan peringkat ke 1
dari 10 penyakit terbesar di Puskesmas Medan Helvetia dari tahun ketahun. Hipertensi merupakan
penyebab 80% untuk terjadinya stroke. Rendahnya kesadaran akan faktor risiko stroke, kurang
dikenalinya gejala stroke, belum optimalnya pelayanan stroke dan ketaatan terhadap program
terapi untuk pencegahan stroke ulang yang rendah merupakan permasalahan yang muncul pada
pelayanan stroke di Indonesia. Keempat hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kejadian
stroke baru, tingginya angka kematian akibat stroke, dan tingginya kejadian stroke ulang di
Indonesia. Keterlambatan manajemen stroke akut dapat terjadi tingkat populasi karena
ketidaktahuan keluhan stroke dan kontak pelayanan gawat darurat. Keterlambatan pertolongan
fase pre hospital harus dihindari dengan pengenalan keluhan dan gejala stroke bagi pasien dan
orang terdekat. Pada setiap kesempatan pengetahuan mengenai keluhan stroke yang memiliki
faktor risiko tinggi seperti hipertensi, diabetes mellitus, atrial fibrilasi dan lain-lain harus
disebarluaskan. Metode FAST merupakan salah satu identifikasi termudah mengenal tanda dan
gejala awal stroke. Dalam rangka pencapaian tujuan diatas, maka edukasi kesehatan dalam
deteksi dini stroke dan modifikasi gaya hidup dilakukan dan dirancang oleh ketua yang mempunyai
kemampuan dibidang itu, dalam hal ini akan ditangani oleh ketua yang mempunyai ilmu dan
pengalaman dalam kesehatan masyarakat dan anggota tim cardiovaskular dan neurologi sesuai
dengan spesialis keperawatan neurologi dan kardiovaskular. Pengetahuan yang baik tentang
FAST, diharapkan keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran untuk segera membawa pasien ke
rumah sakit, karena gold period untuk penanganan pasien stroke adalah 3 jam dan time is brain.
Peningkatan pengetahuan dalam pencegahan faktor risiko stroke ditargetkan terjadi perubahan
perilaku dan meningkatkan pola hidup sehat untuk mencegah hipertensi/stroke.

Kata kunci : deteksi stroke, modifikasi gaya hidup, pre hospital stroke
1. Pendahuluan

merupakan rangking pertama dari 10

1.1 Latar Belakang

penyakit terbesar yang dilaporkan dengan

Kecamatan

Helvetia

jumlah 10050 pada tahun 2014. Pada

mempunyai 7 kelurahan, yaitu Cinta

bulan Februari tahun 2015 jumlah pasien

Damai, Sei Sikambing CII, Helvetia

hipertensi sebanyak 1077 yang tersebar

Timur,

di

Helvetia

Medan

Tengah,

Dwikora,

dalam

7 kelurahan. Diantaranya

Helvetia dan Tanjung Gusta. Di wilayah

Kelurahan Dwikora sebanyak 111 orang,

kerja Puskesmas Helvetia, Hipertensi

Sei Sikambing (113 orang), Kelurahan
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Helvetia (125 orang), Kelurahan Helvetia

mungkin

dan

Tengah (432 orang) dan Kelurahan

ditingkatkan.

kualitas

hidup

dapat

Helvetia Timur (130 orang). Jumlah

Stroke merupakan kegawatdaruratan

penyakit hipertensi ini meningkat dari

neurologi yang mendadak (akut) karena

tahun ke tahun. Hipertensi merupakan

oklusi atau hipoperfusi pada pembuluh

penyebab terbesar (80%) untuk terjadinya

darah otak, sehingga jika tidak segera

stroke. Selain itu, faktor risiko lain

diatasi maka akan terjadi kematian sel

seperti DM dan jantung menduduki

dalam

peringkat ke 2 dan 3 setelah penyakit

menimbulkan

Hipertensi di Puskesmas Helvetia pada

menyebabkan kecacatan atau kematian

tahun 2013, 2014 dan 2015 (Rekam

(Misbach, 2011). Di Indonesia data

Medis Puskesmas Helvetia, 2015).

nasional menunujukkan stroke penyebab

Menurut

petugas

Puskesmas

beberapa

menit,

defisit

kemudian

neurologis

dan

kematian tertinggi yaitu 15,4% dan

Helvetia, umumnya gejala stroke terjadi

penyebab

dirumah. Hipertensi dan stroke juga saat

kelompok usia dewasa (Kemenkes RI,

ini tidak mengenal usia, dapat menyerang

2008).

usia tua maupun muda. Tidak jarang

utama

kecacatan

pada

Data Riset Kesehatan Dasar tahun

keluarga pasien baru menyadari bahwa

2013,

salah satu anggota keluarga ternyata

berdasarkan

menderita stroke, sehingga menyebabkan

kesehatan di Sumatera Utara didapatkan

pasien terlambat dibawa ke rumah sakit.

sebesar

Awareness" masyarakat yang kurang

cenderung lebih tinggi pada masyarakat

untuk mengenali

dengan pendidikan rendah baik yang

gejala

dari

stroke

bahwa

6.6

prevalensi
terdiagnosis

%.

tenaga

Prevalensi

didiagnosis

stroke dalam mencari pertolongan medis.

diagnosis nakes atau gejala (32,8%)

Selain itu keluarga baru membawa pasien

(Kementerian Kesehatan RI, 2013).

kurangnya

pengetahuan

(16,5%)

stroke

tersebut dapat memperlambat pasien

ke rumah sakit lebih dari 5 jam, karena

nakes

stroke

maupun

Hasil penelitian Martini, Sulistyowati

keluarga,

& Margono menemukan bahwa sebagian

sehingga tingkat kecacatan dan kematian

besar kasus stroke (83%) terjadi di

pasien lebih tinggi. Jika pasien stroke

rumah, hampir separo (45,5%) dari

segera ditangani, maka kesempatan dapat

inisiator tidak menduga stroke sebagai

terselamatkan akan lebih besar, sehingga

penyakit yang dialami pasien dan hanya

derajat kecacatan dapat ditekan serendah

27% pasien stroke dibawa ke Rumah
Sakit dalam waktu 3 jam atau kurang,
709

waktu median adalah 12 jam. Menurut

masyarakat hanya mengenal 1 tanda

Misbach

tertinggi

gejala stroke, sementara paralisis dan

keterlambatan membawa pasien stroke ke

hemiplegia (34.4%), kesulitan berbicara

rumah

tidak

(12.8%), sakit kepala dan pusing (11.8%)

menyadari terkena stroke, selain 21.5%

dan tidak mampu menyebutkan gejala

alasan

stroke

(2011)

sakit

alasan

adalah

transportasi,

56.3%

11%

melakukan

(27.2%).

Hasil

penelitian

pengobatan tradisional, 4.2% berobat ke

Miyamatsu el al (2013) dari 5.540 pasien,

dukun dan 6.2% tidak tahu kalau harus

hanya 23% yang mampu menyebutkan 5

mencari pertolongan ke rumah sakit.

gejala stroke dengan benar.

Menurut data di 28 Rumah sakit,

Keberhasilan penanganan stroke akut

waktu tiba di rumah sakit sejak saat

dimulai

terjadinya serangan antara 1 jam sampai

masyarakat/keluarga

968

kesehatan

jam.

Selama

waktu

tersebut,

dari

bahwa

pengetahuan
dan
stroke

petugas
merupakan

sebagian besar (50.2%) datang kurang

keadaan gawat darurat seperti infark

dari 24 jam. Alasan keterlambatan ke

miokard akut dan trauma. Penanganan

rumah sakit sebagian besar (56.3%)

yang benar pada jam-jam pertama angka

karena tidak menyadari terkena stroke

kecacatan

(Misbach, 2011).

berkurang sebesar 30% (Crocco et al,

Rendahnya kesadaran akan faktor

belum

optimalnya

paling tidak akan

2003 dalam Misbach, 2011).

risiko stroke, kurang dikenalinya gejala
stroke,

stroke

Sampai saat ini belum ada pengobatan

pelayanan

yang efektif dan efisien untuk stroke

stroke dan ketaatan terhadap program

karena

terapi untuk pencegahan stroke ulang

(disebabkan banyak faktor ). Upaya

yang rendah merupakan permasalahan

pencegahan merupakan salah satu cara

yang muncul pada pelayanan stroke di

yang paling efektif

Indonesia.

mengurangi

Keempat

berkontribusi

hal

yang

multikausal

dan efisien untuk

kejadian

stroke.

Upaya

peningkatan

pencegahan baru dapat dilakukan jika

kejadian stroke baru, tingginya angka

kita mengetahui faktor risiko apa saja

kematian akibat stroke, dan tingginya

yang menyebabkan stroke.

kejadian

terhadap

tersebut

sifatnya

stroke

(Kementerian

ulang

di

Kesehatan

Indonesia

Menurut Stroke Engine (2009), 80%

Republik

stroke

Indonesia, 2008).

pengobatan

Didukung oleh hasil penelitian Cossi
(2012)

menemukan

dapat

sekitar

dicegah

dan

dengan

pengendalian

cara
faktor

risiko melalui modifikasi gaya hidup. Hal

33%

senada juga terdapat pada studi literatur
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yang dilakukan oleh Lawrence, et al

untuk

(2009)

bahwa

terhadap tanda awal serangan stroke

modifikasi gaya hidup yang berisiko

(Stroke Association, 2010). Pengetahuan

stroke merupakan promosi kesehatan

yang baik tentang FAST, diharapkan

yang efektif untuk mencegah stroke.

keluarga

yang

mengatakan

Pendidikan

kesehatan

meningkatkan

dan

kewaspadaan

masyarakat

memiliki

diarahkan

kesadaran untuk segera membawa pasien

untuk membantu pasien dan keluarganya

ke rumah sakit, karena gold period untuk

melakukan

terhadap

penanganan pasien stroke adalah 3 jam

keluarga sendiri dan bertanggung jawab

dan time is brain. Selain itu pengetahuan

terhadap

tentang

perawatan

kesehatan

diri

mereka

sendiri.

faktor

risiko

stroke

dan

Pendidikan kesehatan ini dapat mencakup

modifikasi gaya hidup dapat mencegah

beberapa

stroke primer dan sekunder.

bidang,

termasuk

kesehatan dan pencegahan
masalah

promosi
penyakit,

kesakitan/disabilitas

1.2 Tujuan

dan

Pengabdian IbM ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dalam deteksi

dampaknya pada klien dan keluarga.

dini

Untuk itu perlu edukasi deteksi dini

stroke

dan

perubahan

perilaku

Pre Hospital Stroke dengan metode

modifikasi gaya hidup. Hasil analisa situasi

FAST, pengendalian faktor risiko dan

kegiatan IbM ini mempunyai target

modifikasi gaya hidup, sehingga pasien

luaran :

gejala stroke segera ditangani, derajat

a. Sekitar 80% dari peserta pelatihan

kecacatan

dapat

mungkin

dan

ditekan

kualitas

mampu memahami dan menjelaskan

serendah

hidup

kepada pasien dan anggota keluarga

dapat

ditingkatkan. Metode FAST merupakan

lain

salah satu identifikasi termudah mengenal

modifikasi

tanda dan gejala awal stroke (National

hipertensi/stroke.

Stroke

2011).

ditunjukkan pada kemampuan peserta

FAST merupakan singkatan dari istilah

pelatihan dapat menjawab minimal

Face, Arms, Speech, Time yang dapat

70% pertanyaan post test.

Foundation-Australia,

dinilai

dari

kesimetrisan

tentang

2. Masyarakat

wajah,

faktor

risiko

gaya

dan
hidup

Hal

ini

Helvetia

dapat

dapat

kelumpuhan anggota gerak, bicara tidak

menginterpretasikan hasil pemeriksaan

lancar, bila didapatkan tanda seperti itu

dan terjadi perubahan perilaku sehat

segera bawa pasien ke rumah sakit.

yang dapat mencegah stroke, pada saat

Istilah
membantu

FAST

diharapkan

masyarakat

dan

pemeriksaan

dapat

darah,

keluarga
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berat

kesehatan

:

badan,

gula

tekanan
darah,

kolesterol yang merupakan faktor

Bulan April s.d Juni 2016. Adapun

risiko stroke

pendekatan yang telah dilakukan di

3. Pemberian modul/booklet dan video dapat

Kelurahan C-II Sikambing dan Helvetia

meningkatkan pengetahuan deteksi stroke

adalah sebagai berikut :

dan perubahan perilaku dalam modifikasi

a. Pemberian edukasi tentang metode

gaya hidup seperti diet yang sehat, tidak
merokok,

menghindari

alkohol

FAST melalui booklet, leaflet dan

dan

video tentang stroke dan screening

olahraga

FAST untuk membantu masyarakat

4. Terbentuknya peer educator dalam

dan

keluarga dalam deteksi dini stroke dan
modifikasi

gaya

hidup

stroke, tanda awal serangan stroke dan
modifikasi gaya hidup pasien untuk

5. Sekitar 80% peserta pelatihan kader
mampu

mendeteksi

dan

mencegah hipertensi/stroke.

memahami,

b. Pembuatan Booklet dan video tentang

memperagakan

stroke : faktor risiko, tanda dan gejala

tentang : mendeteksi gejala stroke
yang

benar,

memperagakan

stroke, pencegahan dan modifikasi

cara

gaya hidup

menilai faktor risiko dan gejala stroke

c. Pemeriksaan

yang benar, deteksi dini stroke dan

IbM

pengabdian

riwayat

di

risiko

UMN

Hidup

Pendekatan

peserta

penilaian faktor risiko. Melaksanakan
pelatihan dengan metode ceramah,
diskusi dan simulasi. Evaluasi kembali

Hospital Stroke Dan Modifikasi Gaya
Masyarakat

pada

d. Pelatihan deteksi dini stroke dan

Pemecahan

Pengabdian IbM Deteksi Dini Pre

Pada

Memberikan

stroke.

Masalah

Hidup

stroke.

hati-hati dan resiko rendah mengalami

untuk

pencegahan stroke.
1.3

keluarga,

apakah peserta memiliki risiko tinggi,

ajar deteksi Pre Hospital Stroke dan
Gaya

dalam

penilaian/kesimpulan

AlWashliyah Medan, terciptanya buku

Modifikasi

stroke

olahraga untuk mengetahui faktor

jurnal ilmiah atau prosiding dalam
nasional

kepada

merokok, kolesterol dan gula darah,

pada

masyarakat akan dipublikasikan pada

seminar

kesehatan

keluarga/masyarakat tentang TD, BB,

modifikasi gaya hidup.
6. Hasil

meningkatkan

kewaspadaan terhadap faktor risiko

untuk

pencegahan stroke.

kesehatan

keluarga

tentang

Kecamatan

diberikan

Medan Helvetia ini dilaksanakan sejak

materi
seperti

pelatihan
deteksi

yang
stroke,

penilaian faktor risiko berdasarkan
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hasil pemeriksaan tekanan darah, berat

d.

badan, gula darah dan kolesterol dan

pemberian

memodifikasi

menggunakan power point, handout

gaya

hidup

pasien

hipertensi/stroke oleh tim IbM.

materi,

e. Pemberdayaan keluarga untuk untuk
mengenali

leaflet

video.

dan

Metode

tanya

jawab dilakukan pada saat pemberian

melalui metode FAST, pengendalian

materi. Hal ini dilakukan untuk

faktor risiko stroke dan modifikasi

mengetahui respon pasien, keluarga

gaya

dan kader kesehatan yang mengikuti

hidup.

Pemberdayaan

kader

kesehatan sebagai sarana promosi untuk

pelatihan

meningkatkan

dan

diberikan. Pemutaran video bertujuan

perubahan perilaku dalam deteksi stroke

untuk memudahkan dan memberikan

dan modifikasi gaya hidup.

pemahaman lebih terhadap materi

pengetahuan

Sosialisasi

terhadap

materi

yang

pelatihan kepada peserta pelatihan.
Metode evaluasi dilakukan pada awal

IbM adalah :

c.

booklet,

dengan

tanda dan gejala stroke

Metode Pelaksanaan dalam kegiatan

b.

materi

pemutaran

2. Metode

a.

Metode ceramah dilakukan pada saat

dan akhir pelatihan. Hal ini untuk
akan

diadakannya

mengetahui

tingkat

pengetahuan

kegiatan pengabdian IbM oleh tim

peserta pelatihan dan perkembangan

pengabdian kepada Kelurahan C-II

pengetahuannya setelah pemberian

Sikambing dan Helvetia Medan.

materi. Untuk materi cara deteksi

Pendekatan kepada Kecamatan dan

stroke, tim IbM melakukan evaluasi

Kelurahan

dengan

C-II

Sikambing

dan

menginstruksikan

para

Helvetia terkait dengan kegiatan IbM

peserta pelatihan untuk melakukan

Pengukuran

pemeriksaan

pelatihan

pengetahuan
dengan

peserta

memberikan

keluarga.

kuisioner tentang faktor risiko stroke,
deteksi dini stroke dan modifikasi
gaya hidup untuk mencegah stroke
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kepada

anggota

3. Hasil dan Pembahasan
Tabel. 3.1 Jawaban Responden tentang pertanyaan kuisioner di Kelurahan Helvetia
Medan
Pertanyaan Kuisioner
Pengertian stroke
Yang diketahui tentang stroke/yang
terjadi di otak
Risiko stroke
Kebiasaan yang menyebabkan stroke
Jenis Stroke
Gejala awal serangan stroke
Tindakan saat serangan stroke
Informasi tentang stroke
Komplikasi stroke
Cara tidak terkena stroke
Cara mengembalikan fungsi tubuh yang
mengalami kelumpuhan
Cara agar tidak terkena stroke untuk
yang kedua kalinya
Makanan yang dihindari pasien stroke

60%

Tidak
Tahu
(n)
12

40%

21

70%

9

30%

25
29
14
20
30
28
23
25

83.33%
96.66%
46.66%
66.66%
100%
93.33%
60%
83.33%

5
1
16
10
0
2
7
5

16.66%
3.33%
53.33%
33.33%
0%
6.66%
23.33%
16.66%

11

36.66%

19

63.33%

25

83.33%

5

16.66%

20

66.66%

10

33.33%

Benar
(n)

(%)

18

(%)

Berdasarkan tabel 3.1, sebanyak 60%

stroke, 83.33% responden mengetahui

responden yang dapat menjawab dengan

cara

benar tentang pengertian stroke, 70%

responden mengetahui bagaimana agar

responden

tentang

pasien

stroke

stroke/yang terjadi di otak, 83.33 %

fungsi

tubuhnya

responden

kelumpuhan,

yang

mengetahui

mengetahui

risiko

stroke,

tidak

terkena

stroke,

dapat

36.66%

mengembalikan

yang

mengalami

83.33%

responden

96.66% responden mengetahui kebiasaan

mengetahui cara agar tidak terkena stroke

yang

kedua

menyebabkan

responden

stroke,

mengetahui

jenis

46.66%

kali

dan

sebanyak

66.66%

stroke,

responden

menjawab

dengan

benar

66.66% responden mengetahui gejala

pertanyaan

tentang

makanan

yang

awal serangan stroke, 93.33% responden

dihindari pasien stroke.

mengetahui informasi tentang stroke,
60% responden mengetahui komplikasi

714

Tabel. 3.2 Jawaban Responden tentang pertanyaan kuisioner di Kelurahan C-II
Sikambing Medan
Pertanyaan Kuisioner
Pengertian stroke
Yang diketahui tentang stroke/yang
terjadi di otak
Risiko stroke
Kebiasaan yang menyebabkan stroke
Jenis Stroke
Gejala awal serangan stroke
Tindakan saat serangan stroke
Informasi tentang stroke
Komplikasi stroke
Cara tidak terkena stroke
Cara mengembalikan fungsi tubuh yang
mengalami kelumpuhan
Cara agar tidak terkena stroke untuk
yang kedua kalinya
Makanan yang dihindari pasien stroke

72.54%

Tidak
Tahu
(n)
14

27.45%

41

80.39%

10

19.60%

47
46
17
45
49
49
48
50

92.15%
90.19%
33.33%
88.23%
96.07%
96.07%
94.11%
98.03%

4
5
34
6
2
2
3
1

7.84%
9.80%
66.66%
11.76%
3.92%
3.92%
5.88%
1.96%

48

94.11%

3

5.88%

46

90.19%

5

9.80%

49

96.07%

2

3.92%

Benar
(n)

(%)

37

(%)

Berdasarkan tabel 3.2, sebanyak 72.5%

94.11%

responden yang dapat menjawab dengan

komplikasi stroke, 98.03% responden

benar tentang pengertian stroke, 80.39%

mengetahui cara tidak terkena stroke,

responden

94.11%

yang

mengetahui

tentang

responden

responden

mengetahui

mengetahui

stroke/yang terjadi di otak, 92.15 %

bagaimana agar pasien stroke dapat

responden

mengembalikan fungsi tubuhnya yang

mengetahui

risiko

stroke,

90.19% responden mengetahui kebiasaan

mengalami

yang

33.33%

responden mengetahui cara agar tidak

stroke,

terkena stroke kedua kali dan sebanyak

88.23% responden mengetahui gejala

96.07% responden menjawab dengan

awal serangan stroke, 96.07% responden

benar pertanyaan tentang makanan yang

mendapatkan informasi tentang stroke,

dihindari pasien stroke.

menyebabkan

responden

stroke,

mengetahui

jenis
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kelumpuhan,

90.19%

Tabel 3.3 Hasil Pemeriksaan Faktor Risiko Stroke Kelurahan C-11 Sikambing

Resiko Tinggi
Resiko Rendah
Hati-Hati
Total

Kesimpulan
10
33
8
51

Berdasarkan tabel 3.3 sebagian besar

19.61%
64.70%
15.69%
100%

risiko

yang paling banyak

dimiliki

(64.70%) memiliki risiko rendah stroke,

responden ini adalah yaitu sebanyak 32

sebanyak 10 orang (19.61%) memiliki

orang (62.74%) memiliki kadar kolesterol

risiko tinggi stroke dan 8 orang (15.69%)

>200 mg/dl

dan faktor risiko lain

hati-hati untuk risiko stroke. Berdasarkan

sebanyak

orang

semua faktor risiko yang ada, faktor

melakukan olahraga.

26

(50.98%)

tidak

Tabel 3.4 Hasil Pemeriksaan Faktor Risiko Stroke Kelurahan Helvetia Medan

Resiko Tinggi
Resiko Rendah
Hati-Hati
Total

Kesimpulan
7
20
3
30

23.33%
66.66%
10%
100%

Berdasarkan tabel 3.4 sebagian besar

bahwa dari 384 orang, hanya 157 (41%)

(66.6%) memiliki risiko rendah stroke,

yang pernah mendengar atau mengenal

sebanyak 7 orang (23.3%) memiliki risiko

stroke,

tinggi stroke dan 3 orang hati-hati untuk

mengidentifikasi 3 atau lebih gejala

risiko stroke. Dari semua faktor risiko

stroke dan hanya 55% yang mengetahui

yang ada, faktor risiko yang paling

faktor risiko.

banyak dimiliki responden ini adalah

hanya

69%

yang

mampu

Didukung oleh hasil penelitian Cossi

yaitu sebanyak 25 orang (83%)memiliki

(2012)

kadar kolesterol >200 mg/dl dan faktor

masyarakat hanya mengenal 1 tanda

risiko lain adalah sebanyak 24 orang

gejala stroke, sementara paralisis dan

(80%) tidak melakukan olahraga.

hemiplegia (34.4%), kesulitan berbicara

3.2 Pembahasan

(12.8%), sakit kepala dan pusing (11.8%)

Hasil kegiatan IbM menunjukkan
bahwa

tidak

mengetahui

seluruh

tentang

sekitar

33%

dan tidak mampu menyebutkan gejala

masyarakat

stroke.

menemukan

stroke

Menurut

(27.2%).

Hasil

penelitian

Miyamatsu el al (2013) dari 5.540 pasien,

Sokrab & Hassan (2014) menyatakan

hanya
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23%

yang

mampu menyebutkan 5 gejala stroke

pencegahan terutama jika dilengkapi

dengan benar. Pengetahuan dapat terjadi

dengan pengetahuan yang tepat.

setelah

seseorang

melakukan

Beberapa faktor risiko stroke adalah

penginderaan suatu objek. Pengetahuan

: hipertensi, merokok, DM, kelainan

terjadi melalui pancaindera manusia yaitu

jantung, kadar kolesterol dan aktifitas

penglihatan, pendengaran, penciuman,

fisik Kadar kolesterol merupakan salah

perasa dan perabaan. Hal yang paling

satu dari faktor resiko stroke. Total serum

efektif dalam mengurangi kejadian stroke

kolestrol, LDL, maupun trigiserida yang

adalah dengan modifikasi faktor risiko

tinggi dapat meningkatkan resiko stroke

stroke.

iskemik

Hasil penelitian yang dilakukan oleh

hipertensi)

Haghighi et al (2009) menyatakan bahwa
pengetahuan

dan

sikap

(terutama

bila

karena

disertai
terjadinya

aterosklerosis pada arteri karotis.

keluarga

Penelitian
makanan

paling penting. Masyarakat luas perlu

kolesterol seperti daging, telur, dan

mendapat pengetahuan yang memadai

produk susu dapat meningkatkan kadar

tentang faktor risiko stroke. Petugas

kolesterol dalam tubuh dan berpengaruh

kesehatan pengambil kebijakan kesehatan

pada risiko aterosklerosis dan penebalan

diharapkan

pembuluh. Kadar kolesterol di bawah

langkah-langkah

memperhatikan

preventif,

promotif,

yang

telah

jenuh

dan

200 mg/dl dianggap aman, sedangkan di

kuratif dan rehabilitatif untuk stroke.
Orang

lemak

bahwa

merupakan faktor resiko stroke yang

lebih

kaya

menunjukkan

atas 240 mg/dl sudah berbahaya dan

mengalami

menempatkan seseorang

pada risiko

serangan stroke lebih mudah terkena

terkena penyakit jantung dan stroke

serangan ulang stroke dan dampaknya

(Tilong, 2013). Oleh karena itu, jika

lebih parah dari serangan pertama dimana

kadar kolesterol dalam darah meningkat,

angka kematian dan kecacatan lebih

maka

tinggi. Karena itu, akan lebih mudah jika

meningkat juga. Kolesterol tidak larut

serangan ulang stroke dicegah. Keluarga

dalam cairan darah, sehingga untuk

sebagai sumber bantuan yang terpenting

proses transportasinya ke seluruh tubuh

memiliki kemampuan untuk mengubah

perlu “dikemas” bersama protein menjadi

gaya hidup individu memegang peranan

partikel

penting

(Soeharto, 2004)

tidak

hanya

dalam

fase

rehabilitasi melainkan juga dalam fase

risiko

yang

untuk

disebut

aterosklerosis

“lipoprotein”

Latihan fisik secara teratur membantu
mengurangi timbulnya penyakit jantung
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dan stroke. Ahli bedah umum Amerika

kolesterol >200 mg/dl

merekomendasikan

risiko lain sebanyak 26 orang tidak

untuk

melakukan

latihan fisik secara teratur setiap hari
selama

30

kegemukan

menit.
atau

melakukan olahraga.

Ketidakaktifan,

keduanya

dan faktor

Berdasarkan kesimpulan diatas,

berisiko

disarankan kepada :

meningkatkan tekanan darah, kolesterol

1. Dinas Kesehatan Kota Medan agar

darah, diabetes, penyakit jantung dan

melakukan sosialisasi dan promosi

stroke (AHA/ASA, 2006).

mengenai kesehatan terutama penyakit

4. Kesimpulan

stroke

Kesimpulan dari kegiatan IbM ini

kepada

mendapatkan

masyarakat

informasi

adalah :

pengetahuan

a. Faktor risiko stroke pada masyarakat

terutama mengenai penyakit stroke

Kelurahan Helvetia adalah sebagian

mengenai

dan
kesehatan

yang baik dan benar.

besar memiliki risiko rendah stroke

2. Diharapkan keluarga dan masyarakat

yaitu 20 orang, sebanyak 7 orang

memiliki

memiliki risiko tinggi stroke dan 3

membawa pasien ke rumah sakit,

orang hati-hati untuk risiko stroke.

karena gold period untuk penanganan

Dari semua faktor risiko yang ada,

pasien stroke adalah 3 jam dan time is

faktor risiko yang paling banyak

brain. Peningkatan pengetahuan dalam

dimiliki responden ini adalah yaitu

pencegahan

sebanyak 25 orang memiliki kadar

sebaiknya meningkatkan pengetahuan

kolesterol >200 mg/dl

dan faktor

mengenai kesehatan terutama penyakit

risiko lain adalah sebanyak 24 orang

stroke, sehingga dapat mengenali dan

tidak melakukan olahraga.

mengetahui lebih luas tentang faktor

b. Faktor risiko stroke pada masyarakat

risiko,

kesadaran

gejala

untuk

Bagi

awal,

segera

masyarakat,

dan

cara

Kelurahan C-II Sikambing adalah

penanganan penyakit stroke dengan

sebagian besar memiliki risiko rendah

memanfaatkan sarana internet dan

stroke yaitu 33 orang, sebanyak 10

sarana informasi lainnya.
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UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI TANAMAN
PANGAN MELALUI PERENCANAAN MODEL OPTIMASI
DI KABUPATEN LANGKAT
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Aslan Muntori Siregar3
1,2,3)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak

Optimasi pendapatan usahatani dengan asumsi pemanfaatan semua luas lahan sawah tadah hujan
yang tersedia di lokasi penelitian digunakan untuk tanaman jagung (X 1), kacang hijau (X2) dan
kedelai (X3) dengan tujuan memaksimumkan pendapatan petani dari kendala terbatasnya lahan,
tenaga kerja dan modal. Posisi slack/surplus pada strata I kapasitas lahan ( C1) sudah digunakan
seluruhnya, kapasitas tenaga kerja (C2) masih tersisa 149 HK, kapasitas modal (C3) masih tersisa
Rp. 492.619. Shadow price menunjukkan apabila luas lahan ditambah sebesar 1 hektar maka nilai
fungsi tujuan (laba) akan meningkat sebesar Rp. 16.392.638. Posisi slack/surplus pada strata II
menunjukkan bahwa kapasitas lahan (C1) seluas 1 hektar telah digunakan semua, sementara
kapasitas tenaga kerja bersisa 151,1 HK, kapasitas modal (C3) masih bersisa Rp. 1.076.394.
Shadow Price menunjukkan apabila luas lahan (C1) ditambah 1 hektar maka nilai fungsi tujuan
akan meningkat sebesar Rp. 15.301.5520. Posisi slack/surplus pada strata III menunjukkan bahwa
kapasitas lahan (C1) seluas 1 hektar telah digunakan semua, sementara kapasitas tenaga kerja
bersisa 151,8 HK, kapasitas modal (C3) masih bersisa Rp. 1.489.280 . Shadow Price menunjukkan
apabila luas lahan (C1) ditambah 1 hektar maka nilai fungsi tujuan akan meningkat sebesar Rp.
17.545.800. Solusi optimasi di Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa pendapatan petani yang
maksimal per hektar per musim tanam pada stara sebesar Rp. 16.392.638, strata II sebesar Rp.
15.301.520, strata III sebesar Rp. 17.545.800 dan rata-rata sampel sebesar Rp. 15.885.814
Pendapatan maksimal pada setiap strata I diperoleh hanya dengan menanam dan menghasilkan
kacang hijau (X2) saja untuk luasan 1 hektar, sementara jagung (X 1) dan kedelai (X3) tidak
ditanam, karena pendapatan yang optimal hanya di peroleh dari tanaman kacang hijau (X2)
Kata Kunci: Perencanaan Usahatani, Tanaman Pangan, Model Optimasi

Dalam

1. Pendahuluan

mengelola

usahataninya,

para petani memerlukan beberapa faktor

1.1.Latar Belakang
Dalam usaha pertanian, produksi

produksi yaitu lahan, tenaga kerja, modal

diperoleh melalui proses yang cukup

dan manajemen (Hernanto, F, 1996).

panjang dan penuh resiko. Panjangnya

Alokasi faktor produksi dalam jumlah

waktu yang dibutuhkan tidak sama

yang tepat akan memberikan pendapatan

tergantung pada jenis komoditi yang

yang

diusahakan,

waktu,

penggunaan faktor produksi yang tidak

kecukupan faktor produksi pun ikut

tepat akan menyebabkan ketidakefisienan

sebagai penentu pencapaian produksi

yang

untuk menghasilkan pendapatan yang

ataupun pendapatan.

tidak

hanya

maksimal (Daniel, 2002).
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maksimal

dapat

dan

mengurangi

sebaliknya,

keuntungan

Sebagian besar pengetahuan dan
keterampilan

bekerja

apa saja yang harus ditanam pada

yang

sebidang tanah tersebut dengan beberapa

membimbing mereka dari sejak anak-

batasan yang terkait dengan luas area,

anak untuk menyampaikan teknologi

jumlah pekerja dan keterbatasan air.

baru pada petani diperlukan cara khusus.

2. Metode

diperoleh

petani

dari

dalam

suatu keputusan mengenai jenis tanaman

orang

tuanya

Ini merupakan tugas penyuluhan bagi

Analisis data yang digunakan

petani-petani yang sudah dewasa yang

untuk menjawab masalah pertama adalah

merupakan pendidikan non formal dalam

membuat

cara-cara bertani yang bertani yang lebih

Planning Problem, menggunakan

produktif (Hanafie, 2012).

model Linier Programing (LP) dengan

Tenaga kerja usahatani keluarga
biasanya

terdiri

keluarga

dan

atas petani
tenaga

optimisasi

Farm
uji

menggunakan Software MQ (Guantitatif

beserta

luar

model

Management),

yang

sedangkan

menjawab permasalahan ke

dua

gunakan

(Suratiyah, 2009).

pendapatan bersih dari usahatani yang

peningkatan

produksi

keuntungan

di

kesemuanya berperan dalam usahatani

Upaya

rumus

untuk

atau

dilakukan

tersebut dikaitkan dengan peningkatan

Model

pendapatan petani melalui peningkatan

dipergunakan

kualitas sumberdaya pada pasar dan

persamaan sebagai berikut :

keuntungan (Soekartawi, 2002).

Fungsi Tujuan : Maksimumkan Z = C1X1

Secara

umum

Pemrograman

Pemrograman

linier

mempunyai

Dengan Batasan :

pengalokasian sumber daya yang terbatas

a11X1 + a12X2 + a13X3 < b1

seperti, buruh, bahan baku, mesin dan

A21X1 + a22X2 + a23X3 < b2

modal, dengan cara sebaik mungkin

A31X1 + a32X2 + a33X3 < b3

sehingga diperoleh keputusan terbaik.

Dan : X1, X2, X3 > 0

(Sudradjat, 2007).

Dimana :

Model rujukan yang diusulkan
penelitian

optimisasi
(Bishop,

Farm
2006).

diasumsikan

aij

= banyaknya input ke-i yang

ini, adalah model

diperlukan

Planning

satuan komoditi ke-j

Dalam

seorang

Problem

model
petani

fungsi

+ C2X2 + C3X3

Linier dapat dikatakan sebagai masalah

dalam

yang

ini,

b1

yang

=

untuk

Jumlah

menghasilkan

satu

sumberdaya

lahan

kering yang tersedia (ha) per petani

memiliki sebidang tanah harus membuat
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b2

Keterangan :
π
= Keuntungan
TR
= Total Revenue (Total
Penerimaan)
TC
= Total Cost (Total Biaya)
Keuntungan adalah Total penerimaan

= Jumlah sumberdaya modal yang

tersedia (Rp) per petani per musim tanam
b3

= Jumlah sumberdaya tenaga kerja
yang tersedia (HKSP) per petani
per musim tanam

Z

dikurangi dengan total biaya produksi

= Jumlah pendapatan maksimum

(Soekartawi, 1995)

yang diperoleh per petani (Rp)
C1

Hasil dan Pembahasan

= Pendapatan yang diperoleh dari

Biaya Produksi

produksi X1 per luas lahan per

Yang dimaksud biaya produksi

musim tanam dalam rupiah
C2

dalam penelitian ini adalah semua dana

= Pendapatan yang diperoleh dari

yang

produksi X2 per luas lahan per

lahan sampai

= Pendapatan yang diperoleh dari

alat pertanian. Besarnya faktor produksi

= Luas lahan usahatani jagung

sangat tergantung pada jumlah dan harga

(ha)

per
= Luas lahan usahatani kacang

produksi

yang

keluarga tetap diperhitungkan dalam
analisis usahatani demikian juga dengan

Model ini digunakan dengan asumsi

sewa lahan.

bahwa faktor-faktor lain dianggap tetap

Biaya Produksi Usahatani Jagung

atau tidak berubah.

Komponen dan besarnya biaya

Untuk menjawab permasalahan ke
(2)

faktor

tenaga kerja walaupun berasal dari dalam

= Luas lahan usahatani kacang

kedelai (ha)

dua

satuan

digunakan. Dilokasi penelitian biaya

hijau (ha)
X3

dengan panen. Biaya

kerja, benih, pupuk, pestisida, penyusutan

musim tanam dalam rupiah

X2

membiayai

produksi tersebut mencakup, biaya tenaga

produksi X3 per luas lahan per
X1

untuk

kegiatan usahatani mulai dari pengolahan

musim tanam dalam rupiah
C3

dikeluarkan

yaitu

untuk

produksi jagung dapat diketahui pada

mengetahui

Tabel 1. berikut ini :

pendapatan petani digunakan persamaan

Tabel 1. Komponen dan Besarnya

sebagai berikut :

Biaya Produksi Usahatani

π = TR – TC

Jagung Per Musim Taman
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Biaya Produksi Kacang Hijau

Tabel 2. Komponen dan Besarnya

Komponen dan besarnya biaya produksi

Biaya Produksi Usahatani

kacang hijau dapat diketahui pada Tabel

Kacang Hijau Per Musim

2. berikut ini :

Taman

Sarana Produksi
Per Petani (Rp)
dan Produksi
Strata I
Strata II
Luas Lahan (Ha)
0,078
0,186
BiayaTenaga Kerja
165.000
412.000
Biaya Benih
87.187
240.750
Biaya Pupuk
68.287
190.650
Biaya Pestisida
62.387
148.300
Biaya Produksi
392.362
1.948.480
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015
Biaya Usahatani Kedelai
Komponen dan besarnya biaya

Tabel 3.

Strata III
0,368
792.000
414.000
377.200
296.240
1.879.320

Komponen dan Besarnya
Biaya

produksi kedelai dapat diketahui pada

Rata-Rata
Sampel
0,188
408.695
225.000
164.914
693.920
1.394.186

Produksi

Usahatani

Kedelai Per Musim Taman

Tabel 3. berikut ini :
Sarana Produksi
Per Petani (Rp)
dan Produksi
Strata I
Strata II
Strata III
Luas Lahan (Ha)
0,080
0,242
0,312
Biaya Tenaga Kerja
135.000
436.000
528.000
Biaya Benih
165.000
352.000
539.000
Biaya Pupuk
65.287
190.650
377.200
Biaya Pestisida
66.875
181.490
249.840
Biaya Produksi
336.444
1.192.684
1.564.440
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Rata-Rata
Sampel
0,201
351.304
327.600
164.914
133.245
975.678

Tingkat Penerimaan dan Pendapatan

kualitas produk yang dijual. Dalam

Usahatani

penelitian ini yang digunakan harga jual

Yang

dengan

dari masing-masing sampel petani. Petani

adalah

menjual produksi usahatani jagung dalam

harga jual dari hasil produksi. Dimana

bentuk pipilan, kacang hijau dalam

penerimaan

dimaksud
dalam

penelitian

harga jual produksi tergantung pada
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bentuk biji kering dan kedelai dalam

Pendapatan

usahatani

adalah

bentuk biji kering.

pendapatan bersih yang diperoleh dari

Harga jual rata-rata dari sampel petani

penerimaan

adalah sebagai berikut :

produksi.

Harga Jagung (pipilan)

:

setelah
Tingkat

dikurangi
penerimaan

biaya
dan

pendapatan dari masing-masing usahatani

Rp. 4.000/Kg

dapat diketahui pada Tabel 1. berikut ini :

Harga Jual Kacang hijau

:

Tabel 4. Tingkat Penerimaan dan

Rp. 15.000/Kg

Pendapatan Usahatani Jagung Per MT

Harga Jual Kacang Kedelai

:

Rp. 7.000/Kg
Uraian

Per Petani (Rp)
Rata-Rata
Sampel
Strata I
Strata II
Strata III
Produksi (Kg)
597
1212,8
2.063
1.183
Penerimaan
2.389.000
4.851.400
8.255.200
4.734.869
Biaya Produksi
676.175
1.166.210
1.932.840
1.162.421
Pendapatan
1.769.043
3.685.190
6.322.360
3.592.002
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015
Tabel 5. Tingkat Penerimaan dan
Kacang
Hijau
Per
Pendapatan Usahatani
Musim Tanam ( MT)
Uraian
Per Petani (Rp)
Rata-Rata
Sampel
Strata I
Strata II
Strata III
Produksi (Kg)
1.119
1.150
1.295
1.152
Penerimaan
16.785.000
17.250.000
19.425.200
17.280.000
Biaya Produksi
392.362
1.948.480
1.879.320
1.394.186
Pendapatan
16.392.638
15.301.520
17.545.800
15.885.814
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015
Tabel 6. Tingkat Penerimaan dan
Musim Tanam (MT)
Pendapatan Usahatani Kedelai Per
Uraian
Per Petani (Rp)
Rata-Rata
Sampel
Strata I
Strata II
Strata III
Produksi (Kg)
110,1
350,1
459,8
260,1
Penerimaan
991.937
2.935.800
3.490.200
1.824.750
Biaya Produksi
336.444
1.192.684
1.564.440
975.678
Pendapatan
657.743
1.746.116
1.925.760
849.072
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015
Formulasi Linier Programming

masing-masing sampel petani per strata

terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi

(strata I, II, III) dan rata-rata sampel

kendala dengan nilai non negatif .

petani.

Masing- Masing fungsi

menciptakan

koefisien-koefisien

memberikan

tertentu.

Dalam

Untuk

menganalisis

dan

formulasinya

dikelompokkan atas 2 skenario, yaitu :

penelitian ini formulasi diciptakan untuk
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Skenario I : Optimasi Pendapatan

musim tanam lamanya 3 bulan atau 12

Usahatani dengan asumsi pemanfaatan

minggu, oleh sebab itu ketersediaan

luas lahan sawah tadah hujan 1 (hektar)

tenaga kerja untuk setiap strata adalah :

untuk tanaman jagung (X1), kacang hijau

Jumlah rata-rata hari kerja yang tersedia

(X2), dan kedelai (X3) dengan faktor

setiap strata x 5 hari x 12 minggu.

produksi yang tersedia pada keluarga

Ketersediaan tenaga kerja untuk masing-

petani.

masing strata sebagai berikut :
Skenario II : Optimasi Pendapatan

Strata I

: 2,55 hari x 5

Usahatani dengan asumsi pemanfaatan

x 12 = 153 hari

semua luas lahan sawah tadah hujan yang

Strara II

tersedia di lokasi penelitian digunakan

x 12 = 161,4 hari

untuk tanaman jagung (X1), kacang hijau

Strata III

(X2), dan kedelai (X3). Dengan faktor-

x 12 = 171,6 hari

faktor produksi yang tersedia dikeluarga

Rata-rata Sampel

tani.

x 12 = 160,8 hari

Fungsi Tujuan

c. Modal

Fungsi tujuan dalam penelitian

: 2,69 hari x 5

: 2,86 hari x 5

Kendala

: 2,68 hari x 5

ketersediaan

modal

ini adalah memaksimumkan pendapatan

adalah jumlah modal yang digunakan

petani per hektar per musim tanam dari 3

untuk usahatani jagung, kacang hijau dan

jenis usahatani pangan yaitu jagung,

kedelai per hektar untuk satu musim

kacang

tanam.

hijau

dan

kedelai

dengan

kombinasi luas lahan, tenaga kerja dan

Solusi

optimasi

menunjukkan

modal tertentu.

bahwa pendapatan petani yang maksimal

a. Luas Lahan

per hektar per musim tanam pada stara I

Luas lahan yang menjadi batasan
adalah

luas

lahan

rata-rata

sebesar Rp. 16.392.638, strata II sebesar

yang

Rp. 15.301.520, strata III sebesar Rp.

diusahakan petani sampel untuk ketiga

17.545.800 dan rata-rata sampel sebesar

kombinasi untuk masing-masing strata

Rp. 15.885.814 Pendapatan maksimal

b. Tenaga Kerja

pada setiap strata I diperoleh hanya

Kendala Tenaga Kerja adalah jumlah

dengan

menanam

dan menghasilkan

tenaga kerja yang tersedia pada masing-

kacang hijau (X2) saja untuk luasan 1

masing sampel petani untuk setiap strata.

hektar,

sementara

Dengan asumsi hari kerja efektif dalam

kedelai

(X3)

satu minggu adalah 5 hari dan satu
725

tidak

jagung

(X1)

ditanam,

dan

karena

pendapatan

yang

optimal

hanya

di

151,8 HK, kapasitas modal (C3) masih

peroleh dari tanaman kacang hijau (X2).

bersisa Rp. 1.489.280 . Shadow Price

Kemudian bagaimanakah tingkat
keoptimalan,

perilaku-perilaku

menunjukkan apabila luas lahan (C1)

atau

ditambah 1 hektar maka nilai fungsi

pengaruh setiap faktaor-faktor produksi

tujuan akan meningkat sebesar Rp.

dan tingkat pendapatan dapat ketahui

17.545.800.

pada posisi Slack/Surplus, Shadow Price,

Analisis Sensitivitas menunjukkan

Analisa Sensitivitas yang ditunjukkan

menunjukkan sejauh mana nilai fungsi

oleh Objective Coefisient dan Right Hand

tujuan (pendapatan) tetap berada pada

Side Ranges.

posisi optimal apabila terjadi perubahan

Posisi slack/surplus pada strata I,

pada

menunjukkan bahwa kapasitas lahan (C1)

koefisien

tujuan

dan

jumlah

kapasitas fungsi batasan.

seluas 1 hektar sudah digunakan semua.

Objective

Sementara kapasitas tenaga kerja masih

menunjukkan :

tersisa 148,9 HK, kapasitas modal (C3)

1. Pada Strata

masih bersisa sebesar Rp. 492.619.

(tingkat pendapatan per hektar per Musim

Shadow price menunjukkan apabila luas

Tanam) dari kacang hijau (X2) berada

lahan ditambah sebesar 1 hektar maka

dalan Ranges : X2 >

nilai fungsi tujuan (laba) akan meningkat

strata II jika ranges ; X2 > 3.685.198,

sebesar Rp.16.392.638.

pada

Posisi slack/surplus pada strata II

strata

6.322.360.

Coeficient

Ranges

I, apabila koefisien

III jika

1.769.043 pada

ranges X2

>

Pada rata-rata sampel jika

menunjukkan bahwa kapasitas lahan (C1)

ranges X2 > 3.592.002, maka nilai fungsi

seluas 1 hektar telah digunakan semua,

tujuan masing-masing akan tetap optimal.

sementara kapasitas tenaga kerja bersisa

Hal ini berarti apabila tingkat pendapatan

151,1 HK, kapasitas modal (C3) masih

per hektar per MT pada setiap strata di

bersisa Rp. 1.076.394. Shadow Price

bawah atau diluar ranges tersebut, dengan

menunjukkan apabila luas lahan (C1)

asumsi

ditambah 1 hektar maka nilai fungsi

(cateris paribus) maka fungsi tujuan

tujuan akan meningkat sebesar Rp.

masing-masing tidak akan optimal lagi.

15.301.5520.

2. Nilai fungsi tujuan akan tetap optimal

variabel-variabel

lain

tetap

Posisi slack/surplus pada strata III

apabila koefisien Jagung (X1), kacang

menunjukkan bahwa kapasitas lahan (C1)

hijau (X2) dan kedelai (X3) sebagai

seluas 1 hektar telah digunakan semua,

berikut : strata I : berada dalam ranges :

sementara kapasitas tenaga kerja bersisa

X1 dan X3 <
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16.392.638 atau dengan

kata lain tingkat pendapatan per hektar

tanaman jagung (X1), kacang hijau

per MT naik mencapai Rp. 16.392.638.

(X2) dan kedelai (X3) dengan tujuan

strata II : berada dalam ranges : X1 dan

memaksimumkan pendapatan petani

X3 < 15.301.520 atau dengan kata lain

dari kendala terbatasnya lahan, tenaga

tingkat pendapatan per hektar per MT

kerja dan modal. Posisi slack/surplus

naik mencapai Rp. 15.301.520. strata III :

pada strata I kapasitas lahan

berada dalam ranges : X1 dan X3 <

sudah digunakan seluruhnya, kapasitas

17.545.980 atau dengan kata lain tingkat

tenaga kerja (C2) masih tersisa 149

pendapatan per hektar per MT naik

HK, kapasitas modal (C3) masih

mencapai

tersisa Rp. 492.619. Shadow price

Rp.

17.545.800.

rata-rata

sampel berada pada ranges X1 dan X3 <

menunjukkan

15.885.814 atau dengan kata lain tingkat

ditambah sebesar 1 hektar maka nilai

pendapatan per hektar per MT naik

fungsi tujuan (laba) akan meningkat

mencapai Rp. 15.885.814.

sebesar

Solusi optimal yang dapat diketahui

Rp.

slack/surplus

apabila

( C1)

luas

lahan

16.392.638.
pada

Posisi

strata

II

pada hasil penelitian menunjukkan bahwa

menunjukkan bahwa kapasitas lahan

pendapatan petani yang maksimal per

(C1) seluas 1 hektar telah digunakan

Musim Tanam pada rata rata sampel

semua, sementara kapasitas tenaga

tanaman jagung sebesar Rp 3.592.002,

kerja bersisa 151,1 HK, kapasitas

untuk

modal

tanaman

kacang

hijau

Rp.

(C3)

masih

bersisa

15.885.186 sedangkan untuk tanaman

1.076.394.

kedelai

.

menunjukkan apabila luas lahan (C1)

Pendapatan maksimal pada setiap strata I

ditambah 1 hektar maka nilai fungsi

diperoleh hanya dengan menanam dan

tujuan akan meningkat sebesar Rp.

menghasilkan kacang hijau (X2) saja

15.301.5520. Posisi slack/surplus pada

seluruh luasan lahan, sementara jagung

strata

(X1) dan kedelai (X3) tidak ditanam,

kapasitas lahan (C1) seluas 1 hektar

karena pendapatan yang optimal hanya

telah digunakan semua, sementara

diperoleh dari tanaman kacang hijau (X2).

kapasitas tenaga kerja bersisa 151,8

4. Kesimpulan

HK, kapasitas modal (C3) masih

1. Optimasi pendapatan usahatani dengan

bersisa Rp. 1.489.280 . Shadow Price

asumsi pemanfaatan semua luas lahan

menunjukkan apabila luas lahan (C1)

sawah tadah hujan yang tersedia di

ditambah 1 hektar maka nilai fungsi

sebesar

Rp.

849.072

lokasi penelitian digunakan untuk
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III

Shadow

Rp.

menunjukkan

Price

bahwa

Soekartawi, 2002. Ilmu Usahatani Teori
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Jakarta.

tujuan akan meningkat sebesar Rp.
17.545.800.
2. Solusi optimasi di Kabupaten Langkat
menunjukkan

bahwa

pendapatan

petani yang maksimal per hektar per
musim tanam pada stara sebesar Rp.
16.392.638, strata II sebesar Rp.
15.301.520, strata III sebesar Rp.
17.545.800

dan

rata-rata

sampel

sebesar Rp. 15.885.814 Pendapatan
maksimal pada setiap strata I diperoleh
hanya

dengan

menanam

dan

menghasilkan kacang hijau (X2) saja
untuk luasan 1 hektar, sementara
jagung (X1) dan kedelai (X3) tidak
ditanam,

karena

pendapatan

yang

optimal hanya di peroleh dari tanaman
kacang hijau (X2)
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EFEK KOMBINASI GENTAMISIN DAN MINYAK ATSIRI KULIT
JERUK MANIS PADA SEMEN BEKU KAMBING BOER
Sukma Aditya Sitepu
Universitas Pembangunan Panca Budi
sukmaadityasitepu@yahoo.com
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi gentamisin
dan minyak atsiri kulit jeruk manis terhadap kualitas semen beku Kambing Boer. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan atau eksperimental dengan jenis rancangan
percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan
dalam penelitian ini adalah semen Kambing Boer diencerkan menggunakan pengencer Tris
Kuning Telur (TKT) yang ditambahkan kombinasi gentamisin (0.05 g/l) dan minyak atsiri kulit
jeruk manis dengan perlakuan 0.25% (P1), 0.5% (P2), 0.75% (P3) dan 1% (P4). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penambahan kombinasi gentamisin dan minyak atsiri kulit jeruk manis pada
bahan pengencer memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap motilitas, viabilitas
dan abnormalitas spermatozoa Kambing Boer setelah pendinginan dan pembekuan. Nilai rataan
motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa terbaik pada perlakuan P3 baik pada
pendinginan dengan nilai masing-masing sebesar 75%; 82%, dan 2%. Pada pembekuan
nilai rataan viabilitas, motilitas dan abnormalitas spermatozoa kambing Boer sebesar 51%;
73% dan 8%. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh motilitas, viabilitas
dan
abnormalitas terbaik pada tingkat pengenceran sebanyak 0.5% (P2).
Kata kunci: gentamisin, jeruk manis, Kambing Boer, semen beku.

digunakan
1.Pendahuluan

Keberhasilan

Produktivitas

dan

populasi

dipengaruhi

ternak kambing dapat dilakukan dengan
pengembangan

teknologi

Inseminasi

Perkawinan

(IB).

IB

dapat

pemakaian

seekor

Manfaat

sangat

IB

antara

perkawinan
banyak

tidak

pejantan

untuk

kualitas

sperma.

mengalami penurunan

tidak

segera

apabila

digunakan. Spermatozoa

oleh

karena

itu

untuk

mempertahankan kualitas spermatozoa

lain

alami,

oleh

akan

menurun,

selama penyimpanan

memperkecil bahaya penularan penyakit

memerlukan

IB

yang tidak diencerkan fertilitasnya akan

pejantan unggul untuk mengawini banyak

melalui

pejantan

Kualitas sperma sesudah penampungan

reproduksi,

Buatan

dengan

mengoptimalisasi

betina.

dari

unggul.

1.1 Latar Belakang

seperti

berasal

dan

pembekuan

dapat dilakukan dengan penambahan

program perkawinan dan semen yang

bahan pengencer. Penambahan

bahan

pengencer

untuk

menyediakan

bertujuan
sumber

energi

bagi

sperma sehingga menjamin kelangsungan
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hidup sperma

selama penyimpanan

kulit jeruk manis pada bahan pengencer

(preservasi)

atau

pembekuan

trish kuning telur dalam semen beku

(kriopreservasi). Syarat penting bahan

Kambing Boer telah dilakukan dan

pengencer

terbukti

sperma adalah memberi

mampu

mempertahankan

perlindungan terhadap cold shock yang

kualitas semen Kambing Boer. Dengan

terjadi saat pembekuan dan sebagai

melakukan kombinasi gentamisin dan

penyanggah untuk menjaga kestabilan

minyak

pH (Mumu,

diharapkan akan diperoleh komposisi

2009). Selain itu mampu

atsiri

kulit

antibakteri

energi, menjaga tekanan osmotik yang

menghambat pertumbuhan bakteri namun

sama

tidak menurunkan kualitas semen beku.

antibiotika

sperma dan berisi
untuk

menghambat

daya

dapat

1.2 Tujuan

pertumbuhan bakteri (Toelihere, 1993).
Rendahnya

yang

manis

menyediakan makanan sebagai sumber

dengan

terbaik

jeruk

Penelitian

tahan hidup

mengetahui

ini

bertujuan

pengaruh

untuk

penggunaan

spermatozoa selama penyimpanan semen

kombinasi gentamisin dan minyak atsiri

beku disebabkan perkembangan bakteri.

kulit jeruk manis terhadap kualitas semen

Umumnya penambahan antibiotik dalam

beku Kambing Boer.

pengencer

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah

semen

meminimalisir

dilakukan

pertumbuhan

untuk
bakteri.

Perumusan masalah adalah bahwa

Gentamisin adalah salah satu antibiotik

kualitas semen beku Kambing Boer

yang dapat digunakan sebagai antibakteri.

masih

Pemberian

bahan

bakteri organisme yang dapat merusak

pengencer sudah dilakukan yaitu dengan

sperma, serta dapat menurunkan motilitas

melakukan kombinasi dengan beberapa

dan daya tahan hidup spermatozoa.

antibiotik

seperti

Penambahan kombinasi gentasimin dan

GTLS (Gentamisin, Tylosin dan Linco-

minyak atsiri kulit jeruk manis di dalam

Spectin) Hasan et al., (2000) dan

pengencer dapat mengatasi pertumbuhan

Andromed®

bakteri.

gentamisin

pada

lainnya

(gentamisin

spektinomisin,

dan

sulfat,
linkomisin)

pertumbuhan

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Minyak atsiri kulit jeruk manis
limonene

karena

2. Metode

(Minitub, 2001).

mengandung

rendah

dan

Penelitian

linalool

dilaksanakan

di

Laboratorium Loka Penelitian Kambing

bersifat toksik pada bakteri (Fisher dan
Phillips, 2006). Penggunaan minyak atsiri
730

Potong Sei Putih, Deli Serdang, Sumatera

pembesaran 400 kali. Viabilitas dihitung

Utara pada bulan Januari 2016.

berdasarkan rumus :
Jumlah spermatozoa yang tidak menyerap warna
Total sperma yang dihitung

x100%
Abnormalitas:

2.2 Metode penelitian
Metode

penelitian

digunakan adalah metode

yang
percobaan

Penyimpangan

bentuk

morfologi

dapat

menurunkan

spermatozoa
daya

pada
yang

fertilitas

RAL dengan menggunakan 4 perlakuan

spermatozoa. Abnormalitas yang dihitung

dan 5 ulangan. Perlakuan yang diberikan

adalah abnormalitas kepala terlalu besar,

adalah :

kepala

P1 = Gentamisin + Minyak Atsiri 0.25%

(duplicate head), ekor melingkar dan ekor

P2 = Gentamisin + Minyak Atsiri 0.5%

ganda. Abnormalitas dihitung dengan

P3 = Gentamisin + Minyak Atsiri 0.75%

rumus :

P4 = Gentamisin + Minyak Atsiri 1%

Jumlah spermatozoa abnormalitas

2.3 Peubah yang diukur

Total

Pengamatan

yang

Individu:

kecil,

sperma

kepala

yang

ganda

dihitung

X100%

dilakukan

3.

setelah semen diencerkan adalah :
Motilitas

terlalu

Hasil dan Pembahasan

3.1 Motilitas Spermatozoa Kambing

persentase

Boer

spermatozoa yang bergerak progresif ke
depan. Evaluasi dilakukan dengan cara

Motilitas spermatozoa atau daya

mengamati spermatozoa pada delapan

gerak spermatozoa merupakan salah satu

lapang pandang yang berbeda dengan

penentu keberhasilan spermatozoa untuk

mikroskop cahaya pembesaran 400 kali

mencapai ovum pada saluran tuba fallopi

(Toelihere, 1993).

dan cara yang paling sederhana dalam

Persentase

Spermatozoa

Hidup

penilaian sperma untuk inseminasi buatan

(Viabilitas):

dievaluasi

dengan

(Hafez, 1987).

eosin

Hasil analisis ragam menunjukkan

(Toelihere, 1993). Spermatozoa yang

bahwa pengaruh penambahan kombinasi

hidup ditandai oleh kepala yang tidak

gentamisin dengan minyak atsiri kulit

menyerap zat warna, sedangkan yang

jeruk manis sebagai bahan pengencer

mati ditandai oleh kepala yang berwarna

berpengaruh

merah. Evaluasi dilakukan pada minimal

terhadap

200

dengan

setelah pendinginan maupun pembekuan.

cahaya

Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa

menggunakan

pewarnaan

spermatozoa

menggunakan

diamati

mikroskop

731

sangat

motilitas

nyata

(P<0.01)

spermatozoa

baik

motilitas

tertinggi

terdapat

pada

hingga proses pembekuan dan pencairan

perlakuan P1 dan P2 yaitu 75% setelah

kembali

pendinginan

spermatozoa

dan

51%

setelah

(thawing).

Motilitas

setelah

proses

pembekuan. Dimana perlakuan P1 dan P2

pendinginan mengalami

berbeda terhadap perlakuan P3 dan P4

penurunan ini disebabkan oleh faktor

tetapi perlakuan P3 dan P4 memberi

egg-yolk

pengaruh yang sama terhadap motilitas

plasma

spermatozoa semen Kambing Boer. Hasil

toksin, maupun karena cold shock.

ini

menunjukkan

coagulating

penurunan,

enzyme

pada

semen kambing yang bersifat

adanya penurunan

Penurunan motilitas spermatozoa

tingkat motilitas individu setelah proses

juga disebabkan karena perlakuan yang

pendinginan dan pembekuan. Nilai ini

menimbulkan kerusakan dan kematian

termasuk dalam standar motilitas yang

spermatozoa. Selama proses thawing

baik setelah pendinginan, karena menurut

spermatozoa rentan terhadap kerusakan

Evans dan Maxwell (1987) syarat semen

sel akibat perubahan tekanan osmotic

yang layak untuk program IB memiliki

secara tiba-tiba yang disebabkan oleh

motilitas diatas 40%.

pencairan

Semen
mengalami

kambing

mudah

spermatozoa

kerusakan selama proses

pembekuan,

karena

yang

cepat.

yang

Hanya

mempunyai

kemampuan daya membran plasma kuat

terjadinya

yang

mampu

bertahan (Maxwell and

pembentukan Kristal kristal es yang dapat

Watson, 1996). Penurunan motilitas juga

menyebabkan

dikarenakan

kematian

Toelihere (1993)
selama

proses

spermatozoa.

menyatakan bahwa
pembekuan

semen

berkurangnya persediaan

energi

spermatozoa

yang

untuk

mempertahankan

digunakan
hidup

dan

Kristal-kristal es yang terbentuk akan

mendukung pergerakan spermatozoa.

menyebabkan

3.2 Viabilitas Spermatozoa Kambing

konsentrasi

elektrolit

meningkat di dalam sel yang akan

Boer

melarutkan selubung lipoprotein dinding
sel

spermatozoa dan

Pengamatan terhadap persentase

pada waktu

spermatozoa

hidup

perlu

dilakukan

thawing akan mengubah permeabilitas

karena sperma yang tidak bergerak belum

membrane

tentu

plasma

sehingga

spermatozoa akan mati.
Hasil
terjadinya
spermatozoa

penelitian

mati.

Partodihardjo

(1982)

menyatakan bahwa spermatozoa yang
menunjukkan

tidak bergerak belum tentu mati sehingga

kualitas

tidak menyerap warna, sedangkan pada

dari proses pendinginan

penafsiran dengan dasar bergerak dan

penurunan
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tidak bergerak dianggap immotil. Pada

gesekan

spermatozoa yang hidup dan bergerak

spermatozoa dengan

namun terdapat cacat pada dinding

atau antara globul lemak dari kuning

selnya, dapat menyerap warna dianggap

telur sehingga menyebabkan

mati,

kecenderungan

sedang

penafsiran

yang

lain

dianggap tidak mati.

antar

spermatozoa,
dinding

penurunan

seiring dengan tingkat

Hasil analisis ragam menunjukkan

yang berbeda.

bahwa pengaruh penambahan kombinasi

Badan

antara
tabung

viabilitas
pengenceran

standarisasi

gentamisin dengan minyak atsiri kulit

menetapkan

jeruk manis sebagai bahan pengencer

proses pembekuan harus menunjukkan

berpengaruh

(P<0.01)

spermatozoa hidup (viabilitas) minimal

terhadap viabilitas spermatozoa baik

40% (Anonimous, 2005). Penurunan

setelah pendinginan maupun pembekuan.

kualitas

Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa

pendinginan dan pembekuan disebabkan

viabilitas terbaik terdapat pada perlakuan

karena spermatozoa mengalami

cold

P1 dan P2 yaitu 82% setelah pendinginan

shock (kejutan dingin). Faktor

lain

dan 73% setelah pembekuan. Dimana

yang

perlakuan P1 dan P2 berbeda terhadap

kualitas

perlakuan P3 dan P4 tetapi perlakuan P3

selama proses pembekuan semen terjadi

dan P4 memberi pengaruh yang sama

pembentukan Kristal-kristal es, sehingga

terhadap viabilitas spermatozoa semen

konsentrasi

Kambing Boer.

meningkat

sangat

nyata

Perbedaan rataan viabilitas ini

kualitas

Nasional

spermatozoa

dapat

semen

sesudah

setelah

proses

menyebabkan penurunan

spermatozoa adalah karena

elektrolit
dan

didalam

akan

sel

melarutkan

selubung lipoprotein dinding

bisa disebabkan karena pengaruh fisik

spermatozoa (Toelihere, 1993).

pada saat perlakuan sehingga dapat

Maxwell dan Watson (1996),

menimbulkan kematian. Gesekan antar

bahwa

spermatozoa

dapat

penyimpanan

abnormalitas

sekaligus

kematian.

ketidakseimbangan membran, yang dapat

penurunan

viabilitas

menurunkan

setelah

proses

Terjadinya
spermatozoa
pendinginan

menyebabkan

dan pembekuan

selama

pembekuan
semen

ketahanan

dan
terjadi

spermatozoa

sehingga setelah thawing kualitas semen

bisa

menjadi rendah.

disebabkan karena pengaruh fisik saat

3.3
Abnormalitas
Kambing Boer

perlakuan yang menyebabkan kematian.
Pengaruh fisik tersebut diakibatkan oleh
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Spermatozoa

Abnormalitas

merupakan

perubahan permeabilitas membrane sel

keadaan dimana spermatozoa mengalami

dinding

kecacatan pada salah satu atau seluruh

mengakibatkan

bagian tubuh spermatozoa. Abnormalitas

pemecahan membrane, dan pengeluaran

primer

proses

enzim. Kondisi ini dapat menyebabkan

adanya

peningkatan abnormalitas spermatozoa.

terjadi

spermatogenesis
gangguan

sewaktu
maupun

testikuler,

abnormalitas

spermatozoa

dan

disharmonisme,

Jumlah

spermatozoa

yang

sekunder terjadi setelah spermatozoa

abnormal

meninggalkan tubuli seminiferi menuju

menyebakan rendahnya kesuburan semen

saluran

ternak

reproduksi

abnormalitas

jantan, sedangkan

tersier

terjadi

setelah

semakin meningkat, akan

tersebut. Sel spermatozoa yang

cacat, walaupun dapat membuahi sel telur

ejakulasi sampai pada proses handling.

namun

Hasil analisis ragam menunjukkan

biasanya

berakhir

dengan

kematian anak

sebelum

bahwa pengaruh penambahan kombinasi

Faktor

yang mempengaruhi

gentamisin dengan minyak atsiri kulit

peningkatan

jeruk manis sebagai bahan pengencer

tindakan kurang hati-hati pada saat

berpengaruh

perlakuan, mencairkan semen dengan

sangat

nyata

(P<0.01)

terhadap abnormalitas spermatozoa baik

cairan

setelah pendinginan maupun pembekuan.

cold

Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa

nutrisi.

abnormalias

terbaik

terdapat

pada

lain

dilahirkan.

abnormalitas

yang

tidak sama

shock,

panas,

adalah

isotonisnya,

dan gangguan

Peningkatan jumlah spermatozoa

perlakuan P1 dan P2 yaitu 3% setelah

yang

pendingianan dan 8% setelah pembekuan.

diakibatkan oleh pengaruh fisik pada saat

Dimana perlakuan P1 dan P2 berbeda

perlakuan, dimana spermatozoa

terhadap perlakuan P3 dan P4 tetapi

bergesekan

perlakuan P3 dan P4 memberi pengaruh

menyebabkan

yang

kematian.

sama

terhadap

abnormalitas

spermatozoa semen Kambing Boer.
Peningkatan

abnormalitas

mengalami

satu

abnormalitas

sama

saling

lain sehingga

abnormalitas

sekaligus

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi persentase

abnormal

adalah

tindakan

tidak

hati-hati

spermatozoa setelah proses pendinginan

mencairkan semen dengan cairan yang

dan pembekuan dapat disebabkan oleh

tidak sama isotonisnya, cold shock,

pengaruh

panas, gangguan nutrisi atau gangguan

fisik

menyebabkan

spermatozoa yang

spermatozoa

perubahan suhu dapat

abnormal.

endokrin

menyebabkan

yang

mempengaruhi

spermatogenesis normal (Yulianti,2006).
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MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN
INTERNASIONAL BERBASIS MEDIATOR DILUAR PENGADILAN
ALTERNATIF PROSEDUR BAGI PARA PIHAK
BERSIFAT WIN-WIN SOLUTION
Mhd. Ayyub Lubis
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang
melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang
bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut di sebut “ mediator atau penengah, yang
tugasnya hanya membantu pihak – pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya atau
sengketa yang dihadapi oleh para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan
bersama . Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para
pihak yang bersengketa. Berawal dari kekurangan penyelelesaian sengketa melalui litigasi
kemudian berkembang berbagai pilihan penyelelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih
menguntungkan bagi pencari keadilan yang sedang bersengketa.Pada dasarnya penyelesaian
sengketa di luar pengadilan ini dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan dari para
pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral. Yang
merupakan Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah a) bagaimanakah hubungan teori dan
praktek dalam kasus penyeelsaian perdagangan internasional yang dilakukan oleh mediator di
kota Medan? b) bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perdagangan Internasional melalui
pemanfaatan mediator di kota Medan ? c) Kompetensi apakah yang dimiiliki oleh seorang
mediator dalam penyelesaian sengketa perdagangan Internasional di kota Medan? Analisa yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dipergunakan metode ini dimaksudkan
untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya secara tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian.
Dari hasil analisis tersebut data diketahui Dengan diberikan dan dirancang suatu model penanganan
yang efektif untuk pencegahan penyelesaian sengketa perdagangan internasional di kota Medan.
Kata Kunci: Mediator,Sengketa perdagangan Internasional, win-win solution, para pihak.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Terjalinnya hubungan ini untuk
saling

Transaksi perdagangan bermacam-

sering terjadi ketidak sesuaian .Pendapat

barang, produksi barang dan jasa yang

atau timbul permasalahan yang dapat

berdasarkan kepada kontrak dan semua

disebabkan oleh berbagai faktor, dengan

ini tidak lepas dari sengketa.Dalam

intensitas konflik yang bervariasi.

terjadi

Tahapan dari hubungan negara-

hubungan timbal balik antara negara-

negara ini dapat berupa hubungan yang

negara di dunia, baik itu hubungan
politik,

perdagangan,

sosial

dan

negara. Dalam interaksi internasional

barang, pengiriman dan penerimaan

internasional

kepentingan

kebutuhan yang ada dari masing-masing

macam bentuknya, mulai dari jual beli

masyarakat

mengisi

baik (friendly relationship), hubungan

dan

yang

kebudayaan.

menegang

(strained

relation),

hubungan yang tidak ramah ( unfrinedly
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relation) dan yang terakhir hubungan

pada

yang bermusuhan (hostile).

ditemukan

Untuk

penyelesaian

perdagangan

ini

belakangan
putusan

ini

yang

sering

disparitas

dalam kasus yang sama, harus diberi

sengketa

internasional

masa

perlakukan

pada

penerapan

hukum

awalnya dilakukan melalui lembaga

sama.Kinerja

pengadilan.Namun kenyataan praktek

daripada

yang dihadapi, jarang dijumpai putusan

dianggap kurang memenuhi harapan dan

perdamaian.Produk yang dihasilkan oleh

perasaan keadilan masyarakat. Lembaga

peradilan dalam penyelesaian

perkara

peradilan

yang

yang

kepadanya

hampir

benteng

terakhir

berupa

putusan

keadilan

sering

diajukan

seratus

persen

hukum

dan

yang

penegak

institusi

hukum

masih

seharusnya

menjadi

untuk

mendapat

tidak

mampu

konvensional yang bercorak menang

memberikan keadilan yang didambakan.

atau kalah.Jarang di temukan

Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan

penyelesaian berdasarkan konsep sama
sama menang (win-win solution).

terhadap lembaga ini nyaris tidak ada
lagi, sehingga maksimal mungkin orang

Mediasi adalah cara penyelesaian

tidak menyerahkan persoalan hukum ke

sengketa di luar pengadilan melalui
perundingan

pengadilan.

yang melibatkan pihak

Tidak

ketiga yang bersikap netral dan tidak

sebagai

berpihak

berperan

landasan

menyelesaian

kepada pihak-pihak yang bersengketa .

perdamaian.

Pihak ketiga dalam mediasi tersebut

sama

hukum

perkara
Ada

yang

sekali
untuk
melalui

berpendapat

kemandulan itu bukan semata- mata

disebut “mediator atau penengah, yang

disebabkan

tugasnya hanya membantu pihak – pihak

kemampuan, kecakapan dan dedikasi

yang bersengketa dalam menyelesaikan

hakim, tetapi lebih didominasi motivasi

masalahnya

yang

dan peran advokat atau kuasa hukum.

yang

Mereka lebih cenderung mengarahkan

selanjutnya akan dituangkan sebagai

proses litigasi berjalan terus mulai dari

kesepakatan bersama . Pengambilan

peradilan tingkat pertama sampai dengan

keputusan

peninjauan

dihadapi

atau
oleh

tidak

sengketa

para

pihak,

berada

di

tangan

karena

kembali,

kurangnya

demi

untuk

mediator, melainkan di tangan para

mengejar profesional fee yang besar dan

pihak yang bersengketa.

berlanjut.Namun demikian Mahkamah

Putusan

pengadilan

tidak

Agung mensiyalir adanya gejala perilaku

memberi kepastian hukum , terutama

hakim yang tidak sungguh-sungguh
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untuk mendamaikan para pihak yang

kasus

bisnis,

bersengketa.

perburuhan,

lingkungan

pertanahan,

hidup,

perumahan,

kekurangan

sengketa konsumen dan sebagainya yang

penyelelesaian sengketa melalui litigasi

merupakan perwujudan dari tuntutan

kemudian berkembang berbagai pilihan

masyarakat atas penyelesaian sengketa

penyelelesaian

yang cepat, efektif, dan efisien.

Berawal

dari

sengketa

di

luar

pengadilan salah satu yang digunakan

Secara etimologi istilah mediasi

adalah “Mediasi” dengan menggunakan

berasal dari bahasa Latin yaitu “ mediare

ini penyelesaian sengketa perdagangan

“ yang berarti “ berada di tengah

Internasional lebih menguntungkan bagi

“.Makna ini menunjuk pada peran yang

pencari

ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai

keadilan

yang

sedang

bersengketa.

mediator dalam menjalankan tugasnya

3. Hasil dan Pembahasan

menengahi dan menyelesaikan sengketa

A. Proses

penyelesaian

perdagangan

sengketa

antara para pihak.Berada di tengah juga

Internasional

bermakna mediator harus berada pada

melalui pemanfaatan Mediator

posisi netral dan tidak memihak dalam

Mediasi tumbuh untuk pertama

menyelesaikan

kali di Amerika Serikat yang disebut

harus mampu

dengan Alternatif penyelesaian sengketa

para pihak yang bersengketa secara adil

yang biasa dikenal dengan istilah “

dan

Alternative

Resolution

kepercayaan

“.Sebagaimana diketahui bahwa Mediasi

bersengketa.

Dispute

sama,

sengketa.
menjaga

sehingga
dari

Mediator
kepentingan

menumbuhkan
pihak

yang

ini berkembang dan dilatar belakangi

Kata mediasi juga berasal dari

oleh lambannya proses penyelesaian

bahasa Inggris “ Mediation “ yang

sengketa di pengadilan, oleh sebab itu

artinya

mediasi ini ada karena ketidakpuasan

melibatkan

yang berkembang pada sistem peradilan

penengah , atau penyelesaian sengketa

yang bermuara pada masalah waktu,

secara menengahi, yang menengahinya

biaya dan ketidak mampuan dalam

dinamakan mediator atau orang yang

menangani kasus yang kompleks.

menjadi penengah. Pengertian mediasi

Mediasi merupakan salah satu
mekanisme

penyelesaian

penyelesaian
pihak

sengketa
ketiga

yang

sebagai

di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 6

sengketa

PERMA

Nomor

2

Tahun

2003

alternatif di luar pengadilan dan sudah

menyatakan bahwa: “Mediasi adalah

lama dipakai dalam berbagai kasus-

penyelesaian sengketa melalui proses
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perundingan para pihak dengan dibantu

Dengan

oleh mediator ”

sebenarnya

bagi bangsa Indonesia sudah sejak lama

Meskipun
penyelesaian
mediasi

demikian

demikian
sengketa

pengadilan

menjalankan

bahwa

sengketa

melalui

secara

dilakukan

mengandung

pola-pola

penyelesaian

tradisional,

melalui

yang

peradilan

adat

maupun peradilan desa.

berbagai keuntungan yang sebenarnya
juga merupakan mekanisme yang rentan,

Pada masa itu oleh pemerintah

maksudnya kemungkinan untuk gagal

Belanda yang merupakan institusi lain di

juga sangat besar. Untuk mengantisipasi

luar pengadilan, yang juga mempunyai

ini memerlukan persyaratan yang harus

tugas

dipenuhi

misalnya

dagang.

kesediaan

atau

:

kepercayaan,

kerelaan

untuk

untuk

menyelesaikan

Untuk

memenuhi

perkara

kebutuhan

melepaskan sebagian hak dari masing-

hidupnya,

masing pihak yang bersengketa.

dihadapkan pada sejumlah hak dan

manusia

pada

umumnya

Sebagaimana diketahui bahwa

kewajiban. Tuntutan akan haknya akan

budaya musyawarah dalam penyelesaian

semakin menonjol bila pemenuhannya

sengketa di Indonesia telah lama di

berkaitan langsung dengan kebutuhan

praktekkan, yang istilah khusus dalam

pokok seperti sandang, pangan, papan

pengadilan disebut dengan Mediasi.

dan lahan. Semakin berkembangnya

Nilai-nilai

konfrontatif

hubungan

dan

antar

negara

dalam era

kompromi dalam penyelesaian konflik

globalisasi saat ini membuat potensi

dan sengketa tersebut muncul secara

konflik semakin besar diantara negara-

umum di mana saja di Indonesia,

negara. Hal ini dikarenakan munculnya

sebagai contoh dalam masyarakat Batak

dari perbedaan pendapat yang amat

yang relatif memiliki budaya litigius,

besar mengenai sebuah fakta sehingga

masih mengandalkan forum runggun

sengketa antar negara semakin mudah

adat

terjadi.

yang

pada

penyelesaian

intinya

secara

Di dalam penelitian ini yang

musyawarah dan kekeluargaan, juga di

dimaksud penyelesaian sengketa dengan

Minangkabau dengan lembaga hakim

menggunakan

perdamaian

yang

pengadilan (non litigasi) yang lazim

sebagai

dinamakan dengan ADR atau di sebut

secara

umum

sengketa

adalah

Minangkabau
peranan

mediator dan konsiliator.

dengan

“

Sengketa “.
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penyelesaian

Alternatif

di

luar

Penyelesaian

Pada dasarnya mediasi adalah

dan tetap menjaga hubungan baik. Dan

cara penyelesaian sengketa di luar

proses persidangan dan bahkan hasil

pengadilan melalui perundingan yang

keputusannya pun tidak dipublikasikan.

melibatkan pihak ketigayang bersikap

Banyak negara di dunia yang

netral dan tidak berpihak kepada pihak-

telah

pihak yang bersengketa serta diterima

penyelesaian

kehadirannya oleh pihak-pihak yang

sebagai

bersengketa.

derasnya arus perkara yang masuk ke

Pihak ketiga dalam mediasi ini
disebut

dengan

“Mediator”

atau

tugasnya

hanya

“Penengah” yang
membantu

pihak-pihak

bersengketa

dalam

masalahnyadan

keputusan.
bertindak
Dengan

sebagai
mediasi

dicapainya

titik

alternatif

untuk

antara

ini

mengurangi

lain

:

Amerika,

Jepang, Korea Selatan, Australia dan
Singapura.

yang

Di

Indonesia

dasar

hukum

pengembangan ADR tertuang dalam

mempunyai

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009

mengambil

dalam Pasal 60 mengemukakan bahwa :

untuk
Mediator

sengketa

upaya

pengadilan

mengembangkan

menyelesaikan

tidak

kewenangan

mencoba

disini

“Alternatif

hanya

fasilitator

saja.

ini

diharapkan

temu

penyelesaian

sengketa

penyelesaian

merupakan

penyelesaian

sengketa

lembaga
atau

beda

prosedur

yang

pendapat

melalui

masalah atau sengketa yang dihadapi

disepakati

oleh

oleh para pihak, yang selanjutnya akan

penyelesaian di luar pengadilan dengan

dituangkan

cara

sebagai

kesepakatan

konsultasi,

para

pihak, yakni

negosiasi,

mediasi,

bersama. Pengambilan keputusan tidak

konsiliasi atau penilaian ahli.

berada di tangan mediator , melainkan di

Alternatif Penyelesaian sengketa adalah :
“Lembaga penyelesaian sengketa

tangan para pihak yang bersengketa.
Melalui proses di luar pengadilan
ini

atau beda pendapat melalui prosedur

yang disebut dengan mediasi

yang

disepakati

para

pihak

yakni

menghasilkan kesepakatan yang bersifat

penyelesaian di luar pengadilan dengan

“

cara

Win-win

solution

“dijamin

konsultasi,

negosiasi,

mediasi,

kerahasiaan sengketa dari para pihak,

konsiliasi atau penilaian ahli “ (Pasal 1

dihindari

angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999).

kelambatan

yang

diakibatkan karena hal prosedural dan

Garry Goodpaster mengemukakan bahwa

administratif, menyelesaikan masalah

: Mediasi tidak selalu tepat untuk

secara koprehensif dalam kebersamaan

diterapkan terhadap semua sengketa atau
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tidak

selalu

diperlukan

untuk

menyelesaikan

menyelesaikan semua persoalan dalam

mendesak dan

sengketa tertentu. Mediasi akan berhasil

persoalan

yang

8. Jika para pihak berada dalam proses

atau berfungsi dengan baik bilamana

litigasi,

sesuai dengan syarat-syarat.

lainnya tidak akan diperlakukan lebih

Syarat-syarat tersebut antara lain :

baik dibandingkan dengan mediasi.

1. Para pihak mempunyai

Sengketa

kepentingan-kepentingan

diartikan

oleh

Mahkamah

kekuatan

tawar-

Internasional yaitu : Permanen sebagai

menawar

yang

ketidakpahaman dalam hukum ataupun

sebanding,

fakta,

2. Para pihak menaruh
perhatian

di

yang

masa

J.G. Merils mengemukakan sengketa
adalah :
“Sengketa

persoalan

pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut

4. Terdapat urgensi atau

balik atau diingkari oleh pihak lain “

untuk

Salah satu upaya penyelesaian sengketa

menyelesaikannya,
5. Tidak

yang sering dilakukan adalah proses

memiliki

permusuhan

“Mediasi”.

yang

Mediasi

berlangsung lama dan

para

informal

pihak

pihak

mempunyai
pendukung

ketiga

membutuhkan

peran

yang

untuk

para

netral
pihak

untuk

diantara para pihak yang mengalami

dapat

sengketa.

dikendalikan,
preseden

Nader dan Todd membedakan antara :

atau

a.

mempertahankan suatu hak tidak
lebih

penyelesaian

menyelesaikan sengketa yang terjadi

mereka

tidak

yang

membantu

atau

pengikut,

7. Menetapkan

adalah

sengketa yang biasanya dilakukan secara

mendalam,
6. Apabila

suatu

hukum atau politik dimana tuntutan atau

terjadinya pertukaran ,

waktu

sebagai

perselisihan mengenai masalah fakta,

memungkinkan

batas

maupun

pihak yang bersengketa.

depan,
3. Terdapat

konflik

adanya perbedaan kepentingan diantara

terhadap

hubungan

pandangan

penting

Pra konflik
adalah keadaan yang mendasari rasa

dibandingkan

tidak puas seseorang’
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b.

c.

Konflik

Dispute Resolution menjelaskan

Adalah keadaan dimana para pihak

bahwa

menyadari atau mengetahui tentang

terdiri atas negosiasi, mediasi,

adanya perasaan tidak puas tersebut.

dan arbitrase.

Sengketa

B.

penyelesaian

Kendala-kendala/Kelemahan

Adalah keadaan dimana konflik

menggunakan

tersebut

penyelesaian

dinyatakan

umum

di

muka

atau dengan melibatkan

mediasi

dalam
sengketa

perdagangan Internasional bagi

pihak ketiga.
ADR

alternatif

para pihak

adalah

merupakan

suatu

Mediasi yang merupakan salah satu

pranata penyelesaian sengketa di

digunakan

luar

sengketa perdagangan

pengadilan,

yang

untuk

penyelesaian
Internasional

mekanismenya berdasarkan kepada

oleh para pihak,dalam mediasi ini

suatu

kekuasaan tertinggi ada di tangan para

kesepakatan

dengan

para

pihak

mengesampingkan

penyelesaian
litigasidi

sengketa

pengadilan,

pihak

secara
baik

yang

masing-masing

bersengketa. Mediator sebagai pihak

itu

ketiga yang dianggap netral hanya

dilakukan melalui cara konsultasi,

membantu atau memfasilitasi jalannya

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

proses mediasi tersebut.

penilaian ahli.

Berjalannya proses mediasi

ADR

merupakan

suatu

tidak terlepas dari peran seorang

sengketa

yang

mediator.

penyelesaian

Mediator

dilakukan sendiri oleh para pihak

peranan

yang

Berbeda

kelancaran proses mediasi. Yang

penyelesaian

merupakan Tugas mediator secara

bersengketa

dengan

litigasi,

sengketa

melalui

.

ADR

bersengketa.

ADR

dalam

menjaga

umum antara lain :

ini
a.

berada di tangan para pihak
yang

krusial

memegang

Mediator harus menjalin hubungan
dengan

ini

para

pihak

yang

hanya dapat ditempuh bilamana

bersengketa agar para para pihak

para

tidak

pihak

menyepakati

menjadi

takut

untuk

mengemukakan pendapatnya.

penyelesaiannya melalui pranata
b.

pilihan penyelesaian sengketa.

Mediator

juga

harus

memilih

Nolan-

strategi untuk membimbing proses

Haley dalam bukunya Alternative

mediasi dan mengumpulkan serta

Jacqueline

M.
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menganalisa proses mediasi dan

g.

penting

agar

diberikan kepada para pihak dan

mengarahkan

akhirnya sampai pada proses tawar-

penyelesaian

menawar akhir dan tercapai proses

untuk

dilakukan

dalam
jalur

sengketa ini.
Mediator

menyusun

untuk

kesepakatan antar para pihak.

rencana-

rencana mediasi serta membangun

Dalam pemilihan Mediator dikenal

kepercayaan dan kerjasama. Bentuk

tiga cara antara lain:
a.

Mediator

Mediator yang ditunjuk secara
bersama – sama oleh para pihak

mediasi.
harus

mampu

untuk

masalah

dan

merumuskan

b.

Mediator

yang

ditunjuk

alternatif

kadang yang kelihatan dari luar

yang ditunjuk oleh para pihak.

saja.

yang

c.

besar-besarnya

Sebenarnya

oleh

lembaga arbitrase atau lembaga

menyusun agenda, karena kadang-

sebenarnya

Mediator

penyelesaian

yang

ditawarkan

dalam

sengketa

disarankan

oleh

pihak

persengketaan ada kepentingan lain

berupa

yang dalam teori Alternatif Dispute

internasional ataupun NGO.

negara,

atau
ketiga

organisasi

Resolution (ADR) disebut interest

Namun dalam prakteknya mediasi juga

base/apa yang benar- benar para

memiliki

pihak mau. Interest base itu kadang-

kendala di dalam prakteknya. Adapun

kadang tidak terungkap di luar

yang

proses ADR.

kendala-kendala

Mediator

harus

kepentingan

kelemahan

merupakan

atau

kelemahan
dari

/

penggunaan

mediasi ini antara lain :

mengungkapkan

tersembunyi

beberapa

a.

dari

Mediasi

ini

hanya

dapat

pihak, terkadang ada para

diselenggarakan secara efektif oleh

pihak yang beritikad tidak baik, dan

para pihak yang memiliki kemauan

hal itu tidak boleh.

atau keinginan untuk menyelesaikan

para

f.

tersebut

penyelesaian secara formal berupa

mediasi dapat berupa sidang-sidang

e.

menganalisa

pilihan-pilihan

mengetahui

d.

dapat

latar belakang sengketa. Hal ini

mediator

c.

Mediator

Mediator

harus

membangkitkan

dapat

sengketa secara konsensus. Jika

pilihan

hanya salah satu pihak saja yang

penyeelsaian sengketa, pintar dan

memiliki

jeli

penyelesaian sengketa dengan cara

dalam

memandang

suatu

keinginan

untuk

mediasi, sedangkan pihak lawannya

masalah.
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tidak

memiliki

d.

Beberapa kasus tidak mungkin dapat

di mediasi.

pernah

e.

terjadi

dan

dapat

Mediasi

berjalan/terlaksana secara efektif,

untuk

hal

pokok

ini

disebabkan

karena

mediasi

bersifat

dipandang

tidak

digunakan

bila

tepat

masalah

dalam sebuah sengketa

adalah soal penentuan hak karena

sukarela.

sengketa

soal

Pihak yang tidak beritikad baik

haruslah

diputus

dapat

proses

sementara mediasi lebih tepat untuk

untuk

digunakan

memanfaatkan

mediasi

c.

yang

sama, maka mediasi tidak akan

penggunaan

b.

keinginan

sebagai

taktik

sengketa

sengketa.

kepentingan.

Misalnya : Dengan tidak mematuhi

Misalnya

jadwal

bersengketa

mediasi

berunding

sekedar

memperoleh

informasi

atau

oleh

untuk

mengulur-ulur waktu penyelesian

sesi-sesi

penentuan

yang

:

hak
hakim,

menyelesaikan
terkait

Dua

dengan

orang

dan

yang

masing-masing

untuk

menyatakan sebagai pihak yang

tentang

paling berhak atas sebidang tanah,

kelemahan lawan.

maka sengketa ini merupakan soal

Waktu yang dibutuhkan sangat lama

hak

karena

diselesaikan oleh hakim dengan

kedua

harus
belah

mempertemukan
pihak

saling

bertentangan

pembuktian

yang
dan

,dalam

harus

sengketa

kesepakatan.

lebih

dari
dan

tepat

hukum

norma-norma

hukum. Namun

dari

pertentangan-pertentangan tersebut
dirumuskan

yang

memperhatikan

dan

kepentingan-kepentingan

tanah

sebuah

hal

dimediasi

pandangan

soal

hak

tidak

tidak
juga

bahwa
dapat
bersifat

Tercapai

atau

kesepakatan

sangat

mutllak, namun bersifat relative

tergantung dari itikad baik para

karena para pihak yang mula-mula

pihak untuk menyelesaikan sengketa

tampaknya

dalam proses mediasi. Jika tidak ada

soal

itikad baik dalam proses mediasi

menyadari bahwa demi memenuhi

dari

kepentingan-kepentingan lain, mis.

tidaknya

kedua

kesepakatan tidak

belah

pihak,

hak

Hubungan

akan pernah

mempersengketakan
dapat

baik

saja

,

kemudian

keuntungan

tercapai dan konflik pun tidak dapat

bersama , dapat saja melepas klaim

diselesaikan.

hak atas tanah sumber daya dan
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bersama-sama
lawannya

dengan

pihak

3. Mediasi tidak dapat dipaksakan

mengelola

atau

jika para pihak atau salah satu

membagi penguasaan atas sumber
daya

f.

yang

pihak tidak mau melakukannya.

sebelumnya

4. Dengan

melakukan

mediasi

dipersengketakan.

maka telah mengakui masalah

Secara normatif mediasi hanya

tersebut

dapat ditempuh atau digunakan

sengketa Internasional sehingga

dalam lapangan hukum privat tidak

jika ada perselisihan mengenai

dalam lapangan hukum pidana.\

pertanggungjawaban

Mengingat

Internasional,

kelemahan/kendala

kekuatan

mediasi

sebagai

adalah

bersengketa

cara

masalah

pihak
tidak

yang

akan

mau

dilakukan mediasi.

penyelesaian sengketa, keberadaan

5. Jika salah satu pihak merasa

mediasi tidak dimaksudkan untuk
meniadakan cara-cara atau bentuk-

yakin

bentuk

sengketa

persengketakan maka tidak akan

lainnya seperti dan pengadilan dan

mau untuk dilakukan mediasi,

arbitrase.

sebab dalam mediasi selalu dicari

penyelesaian

Pendapat

lain

yang

mengemukakan

kelemahan
semua

internasional

memenangkan

jalan win-win solution.
6. Pihak

menggunakan mediasi ini adalah :
1. Tidak

untuk

mediator

tidak

akan

diterima jika dianggap punya

sengketa

pemahaman

sedikit

tentang

dapat

cocok

posisi para pihak, tidak simpatis,

mediasi,

karena

terpengaruh pada pihak lain atau

semua tergantung dengan itikad

dianggap memiliki kepentingan

mediatornya.

pribadi dalam sengketa.

diterapkan

2. Dari pihak mediatornya sendiri,

7. Para pihak harus bersiap untuk

mediasi ini merupakan tugas

mengorbankan tujuan asal yang

yang

ingin dicapai untuk mencapai

melelahkan dan sering

tidak memberikan penghargaan

kompromi bersama.

yang cukup, serta memerlukan
kesabaran

ekstra

C.

untuk

Hal-hal

yang

merupakan

keuntungan dengan menggunakan

menghadapi para pihak yang

Mediasi sehingga

penyelesaian

bersengketa.

sengketa

perdagangan
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Internasional

bagi

para pihak

negara, invidu ,organisasi Internasional
atau

cenderung win win solution
Dalam
kebutuhan

rangka

hidupnya,

yang

lain

yang bisa

membantu untuk penyelesaian sengketa

memenuhi

manusia

pihak

diantara negara yang berkonflik.

pada

Di dalam penyelesaian sengketa

umumnya dihadapkan pada sejumlah
hak dan kewajiban. Tuntutan akan

perdagangan Internasional

haknya akan semakin menonjol bila

prakteknya mengalami kendala-kendala

pemenuhannya

langsung

namun dalam kenyataannya Mediasi

seperti

ini banyak digunakan oleh para pihak

sandang, pangan, papan dan lahan.

yang bersengketa hal ini disebabkan

Semakin

karena :

dengan

berkaitan

kebutuhan

pokok,

berkembangnya

hubungan

-

antar negara dalam era globalisasi saat

Para

pihak

di dalam

yang

bersengketa

ini membuat potensi konflik semakin

kecenderungan

besar di antara negara-negara. Hal ini

kesepakatan yang tercapai karena

dikarenakan

hal

munculnya

perbedaan

ini

untuk

sudah

menerima

merupakan

pendapat yang amat besar mengenai

kesepakatan para pihak yang saling

sebuah fakta. Sengketa antar negara pun

menguntungkan (win-win solution).

semakin mudah terjadi.

Di samping itu putusan Mediasi ini
proses

dapat digunakan sebagai dasar bagi

Mediasi ini para pihak yang bersengketa

para pihak yang bersengketa untuk

bertujuan adanya suatu kontrak atau

melakukan

hubungan

antara para

perundingan ataupun negosiasi di

pihak. Dengan demikian tujuan dari

antara mereka sendiri jika suatu saat

mediasi

dibutuhkan bila timbul sengketa

Dengan

menggunakan

langsung di

adalah

kesepakatan
berkonflik

dapat

diantara
atau

tercapainya
negara

yang lain diantara para pihak yang

yang

bersengketa

paling tidak dapat

mengenai

tanpa

melibatkan

mediator lagi.

terjalin komunikasi diantara negara yang
berkonflik

perundingan-

-

permasalahan

Terbukanya

kesempatan

yang sedang mereka hadapi. Fungsi

menelaah

mediasi adalah untuk

merencanakan

merupakan masalah- masalah yang

suatu

yang

dapat

merupakan dasar dari sengketa para

memuaskan diantara kedua belah pihak.

pihak yang bersengketa. Sehingga

Yang dapat berperan menjadi mediator

dalam hal ini terkadang dalam

penyelesaian

dalam sebuah proses

mediasi

bisa
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lebih

dalam

untuk
yang

menyikapi

suatu

masalah

para

a. Mediator sebagai penengah yang

pihak

dapat
yang

bersengketa

memberikan

usulan-usulan

kompromi diantara para pihak yang

belum

bersengketa.

mengkaji secara mendalam
dari

b. Mediator dapat memberikan usaha-

permasalahan yang ada di

usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti

antara mereka.

memberi

mengenai

Para

pihak

pokok

yang

tentukanya
mengutamakan

keuangan

lebih

kepentingan

mengawasi

lain.
Apabila mediator adalah negara,

proses penyelesaian sengketa ini
menggunakan

untuk

pelaksanaan kesepakatan, dan lain-

dari

negaranya. Untuk itu dengan adanya

dengan

dalam

melaksanakan kesepakatan, bantuan

bersengketa

akan

bantuan

biasanya

proses

negara

tersebut

dapat

mediasi akan dapat dilakukan telaah

menggunakan pengaruh dari kekuasaan

yang

terhadap para pihak yang bersengketa

lebih

mendalam

dengan

adanya informasi dan data-data

untuk

yang diberikan oleh kedua belah

sengketannya.

pihak

4. Kesimpulan

yang

bersengketa,

dan

mencapai

penyelesaian

akhirnya telaah ini akan lebih

Adapun yang merupakan kesimpulan dari

bersifat objektif karena didasarkan

penelitian ini antara lain :

pada informasi dan kepentingan dari

1. Penyelesaian

sengketa

melalui

kedua belah pihak yang bersengketa

mediasi dapat dicapai atau dihasilkan

untuk saling mempercayai bahwa

jika semua pihak yang bersengketa

semua pihak akan melaksanakan

dapat

hasil putusan mediasi dengan baik

itu.

sehingga

berbagai faktor para pihak tidak

dapat

dihindari

rasa

bermusuhan dan dendam.

hal

keuntungan/sisi

yang

penyelesaiannya

ada kalanya karena

mencapai

penyelesaian.

Sehingga mediasi berakhir dengan

merupakan

positif

Namun

mampu

Bindshedler mengemukakan
beberapa

menerima

jalan

buntu.

Situasi

ini

yang

dengan

membedakan mediasi dari litigasi.

menggunakan Mediasi ini dalam

Litigasi pasti berakhir dengan sebuah

penyelesaian sengketa perdagangan

penyelesaian hukum, berupa putusan

Internasional diantara para pihak

hakim,

antara lain :
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meskipun

penyelesaian

hukum

belum

tentu

mengakhiri

a. Mediasi

ini

hanya

dapat

sebuah sengketa, karena ketegangan

diselenggarakan secara efektif oleh

di

para

antara

para

pihak

masih

pihak

yang

memiliki

berlangsung dan pihak yang kalah

kemauan atau keinginan untuk

selalu tidak puas.

menyelesaikan

Wesbrook membagi tahapan mediasi

konsensus.

menjadi 5 tahapan yaitu :
a.

sengketa

secara

b. Pihak yang tidak beritikad baik

Sepakat untuk menempuh proses

dapat

mediasi

mediasi

b.

Memahami masalah-masalah

mengulur-ulur waktu penyelesian

c.

Membangkitkan pilihan-pilihan

sengketa. Misalnya : Dengan tidak

pemecahan masalah

mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi

d.

Mencapai kesepakatan

atau

e.

Melaksanakan kesepakatan

memperoleh

Sedangkan Kovach membagi proses

sebagai

taktik

untuk

berunding sekedar
informasi

untuk
tentang

c. Waktu yang dibutuhkan sangat
lama

a. Penataan atau pengaturan awal

karena

mempertemukan

b. Pengantar atau pembukaan oleh

pihak

mediator

belah

kepentinganyang

bertentangan

pihak

harus

kedua

dan

kepentingan

c. Pernyataan pembukaan oleh para

saling

dan

dari

pertentangan-pertentangan tersebut

d. Pengumpulan informasi
e. Identifikasi

proses

kelemahan lawan.

mediasi ke dalam 9 tahapan yaitu:

harus

masalah-

dirumuskan

sebuah

kesepakatan.

masalah,penyusunan agenda, dan

d. Beberapa kasus tidak mungkin

kaukus
f. Membangkitkan

dapat di mediasi.

pilihan-pilihan

e. Mediasi dipandang tidak tepat

pemecahan masalah
g. Melakukan

memanfaatkan

tawar-menawar

untuk digunakan bila masalah

h.

pokok

Kesepakatan

dalam sebuah sengketa

adalah soal penentuan hak karena

h. Penutupan
2. Adapun yang merupakan kelemahan /
kendala-kendala dari penggunaan

sengketa

soal

penentuan

haruslah

diputus

oleh

sementara mediasi

mediasi ini antara lain :

untuk
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digunakan

lebih

hak

hakim,
tepat
untuk

menyelesaikan
terkait

sengketa

dengan

Misalnya

:

Dua

yang

3. Di dalam penyelesaian sengketa

kepentingan.

perdagangan Internasional di dalam

orang

prakteknya

yang

mengalami

kendala-

bersengketa dan masing-masing

kendala namun dalam kenyataannya

menyatakan sebagai pihak yang

Mediasi ini banyak digunakan oleh

paling

berhak

para pihak yang bersengketa hal ini

tanah,

maka

atas

sebidang

sengketa

ini

disebabkan karena :

merupakan soal hak tanah yang
lebih

tepat

diselesaikan

- Para

pihak

yang

bersengketa

oleh

kecenderungan untuk menerima

hakim dengan memperhatikan dari

kesepakatan yang tercapai karena

hukum pembuktian dan norma-

hal

norma hukum. Namun, dalam hal

kesepakatan

pandangan bahwa sengketa soal

saling menguntungkan (win-win

hak tidak dapat dimediasi tidak

solution). Di samping itu putusan

juga

Mediasi

bersifat

mutllak,

namun

ini

sudah

merupakan

para

ini

pihak

dapat

yang

digunakan

bersifat relative karena para pihak

sebagai dasar bagi para pihak yang

yang

tampaknya

bersengketa

soal

perundingan-perundingan ataupun

mula-

mula

mempersengketakan

hak

untuk

melakukan

dapat saja kemudian menyadari

negosiasi

bahwa

memenuhi

sendiri jika suatu saat dibutuhkan

kepentingan-kepentingan lain, mis.

bila timbul sengketa yang lain

Hubungan

diantara

demi

baik

,

keuntungan

di

para

bersama , dapat saja melepas

bersengketa

klaim hak atas tanah sumber daya

mediator lagi.

dan bersama-sama dengan pihak
lawannya

mengelola

-

atau

antara

Terbukanya
menelaah

pihak

tanpa

yang

melibatkan

kesempatan
lebih

mereka

dalam

untuk
yang

membagi penguasaan atas sumber

merupakan masalah-masalah yang

daya

merupakan dasar dari sengketa

yang

sebelumnya

dipersengketakan.

para

pihak

yang

bersengketa.

f. Secara normatif mediasi hanya

Sehingga dalam hal ini terkadang

dapat ditempuh atau digunakan

dalam menyikapi suatu masalah

dalam lapangan hukum privat

para

tidak

belum mengkaji secara mendalam

dalam

lapangan

hukum

pidana.

pihak

mengenai
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yang

bersengketa

pokok

dari
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TRANSLATION QUALITY ASSESSMENT OF TRANSLATED
MOTIVATIONAL BOOK INTO INDONESIAN:
THE 8TH HABIT OF STEPHEN R. COVEY
Roswani Siregar
Universitas Al-Azhar Medan
roses_air@yahoo.com

Abstract
This research deals with the investigation of translation quality. The type of this study is
descriptive-qualitative that focuses on translation product analysis. The collecting of the data was
done with purposive sampling technique. The sample of this study are the pair text of The 8th HabitFrom Effectiveness to Greatnessby StephenR. Covey and its translation version in Indonesian. The
collecting of data used questionnaire to find out the translation quality which was measured into 3
categories, namely Accuracy, Acceptability and Readability of translation. The key informants are
linguist, translation experts, and Economics’ students. The sample of the study is 430 data pairs of
both text (English and Indonesian). The finding showed that the translation accuracy is 86.51%,
acceptability 94.19% and readability 95.58%.
Keywords: translation, quality, assessment, motivation book.

1. Introduction

process whereby a message that is

People communicate in order to transfer

expressed in a particular source language

information from him/herself to another

is linguistically transformed in order to

person. In intercultural communication,

be understood by readers of the target

translation

cultural

language. The product is written text in a

mediatorsthat allow us to open the doors

target language as the end result of a

to

translation process for a source-language

taking place

unknown

cultural

as

and

linguistic

environments.

text. It carries the same meaning and

The emergence of economic and

creates

the

same

thoughts

and

technology around the globe is bringing

impressions in the reader as the original

us

text does.It could be in the form of books,

to

cultural

openness.Thus,

the

translation is becoming a more and more
important

to

enhance

audios, films, etc.

understanding

According to Abrams (2015), there

between cultures as well as transfer of

are 1,400 publishing houses in Indonesia

knowledge and informationtool for nation

which publish an average of around

building.

24,000 titles foreign books per year. In

Translation involves process and

addition to its critical role in transfer of

product. Translationis regarded as the

knowledge and information for nation
751

building, Murtisari (2015) proposed that

the production of a TL text that is

translation

functionally equivalent to a SL text"

is

paramount

in

the

development of national languages by

(Reiss, 1971:161).

enlarging their capacities as a medium of

There

are

two

very

basic

communication, be it in vocabulary and

approaches to translation, i.e. (1) it aims

organisation of ideas. Thus, the good

to express as exactly as possible the full

translation is a need.

force and meaning of every word and

Not surprisingly, the translation
quality

assessmenthas

great

also aims to produce a result that does not

attention of scholars in translation study

read like a translation at all, but rather

for years. The fundamental questions is

expresses itself with the same ease as in

about how to assess the translation

its native rendering. In the hands of a

product. Translation quality assessment is

professional translator neither of these

a type of evaluation to observe the merit,

two approaches can ever be entirely

worth, or significance of translation

ignored. Globalization has affected the

product. TQA can be quantitative or

world of translation. With the media

qualitative:

revolution and its string of intangible

it

can

drawn

turn of phrase in the original, and (2) it

be

based

on

mathematical/statistical measurement.

exchanges, translators suddenly find

Thus, this article focuses on the

themselves involved in every aspect of

analysis of translation quality in the

intercultural communication.

process of English motivational book into
Indonesian.

As

one

to

Nida

(1975:79),

translation

translation consists of reproducing the

products, a translated text is influenced

message of the source language in target

by the target language of the translator

language firstly in terms of meaning,

where the source text will be retextulised

secondly in terms of style. Translating

in accordance with the target text norms

can be simply defined as transferring the

and conventions.

message from the source language (SL)

2 . Literature Review

into the target language (TL), both in

2.1 Translation

terms of meaning and style. So the ideal

Translation, whose beginning can be

translation should make sense and be

traced back to the Tower of Babel

easily understood by the target readers.

(Finlay, 1971:17), is defined as "a

However, the message in the TL should

bilingual

of

be equivalent with that in the SL. The

communication which ordinarily aims at

structure of a given language determines

mediated

of

According

process
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the way in which the speakers of that

or literal translation. Secondly, it is

language view the world.

meaning based or idiomatic translation.

2.2 Shift in Translation

By literal translations, he means, the

Baker (2000:226) mentions that the term

translation faithfully follows the form of

shifts is used in the literature to refer to

the SL. On the other hand, the idiomatic

changes which occur or may occur in the

translation tries to convey the meaning

process of translating. Since translating is

intended by the SL writer in a natural

a type of language use, the notion of shift

form of the receptor language. Larson

belongs to the domain of linguistic

(1984: 16) added that in applying the

performance, as opposed to that of

literal translation, there is rarely a true

theories of competence. Hence, the shifts

literal translation. The methods spread in

of translation can be distinguished from

the continuum from very literal, to literal,

the systemic differences which exist

to modified literal, to near idiomatic,

between

idiomatic, and unduly free.

SL and

TL

and

culture.

According to Catford (1965:73), a shift is

2.4 Translation Techniques

departures from formal correspondence

Translation technique is the way of

in the process of going from the SL

translator to render the source text into

(source

the receptor language. According to

language)

to

TL

(target

language). Shifts can be occurred in

Newmark

grammatical and lexical levels.

procedures or translation techniques are

2.3 Translation Method

used for sentences and the smaller units

Newmark(1988: 45-47) writes that the

of language, while the translation method

translation methods relate to whole texts,

is related to the whole texts. Meanwhile,

translation procedures are

Molina and Albir (2002:499) state that

used for

(1988:81)

sentences and the smaller units of

translation

language. Newmark proposed word-for-

describe how the result of translation

word

literal

functions related to the corresponding

translation,faithful translation, semantic

units in the source text. In this case,

translation, adaptation, free translation,

Molina and Albir use the translation

idiomatic

technique as a tool to analyze the result

translation,

translation,

communicative

translation.

techniques

translation

are

used

to

of the translation. Furthermore, they add

According to Larson (1984:15),

that the category of translation techniques

translation method is divided into two

allows us to describe the concrete steps

categories. First category is from-based

taken by the translator in each textual
753

micro-unit and achieve clear data about

3) Literal Translation

the

A word-for-word translation can be used

general

methodological

option

chosen.

in some languages and not others

2.4.1 Direct Translation Techniques

dependent on the sentence structure. A

Direct Translation Techniques are used

literal translation can be used between

when structural and conceptual elements

some languages but not others. Literal

of the source language can be transposed

translation, although it seems like it, is

into

Direct

not a word-for-word translation. It is only

include:

used when the structures and concepts of

the

translation

target

language.

techniques

Borrowing, Calque, Literal Translation.

the language run parallel to each other,

1) Borrowing Technique

allowing the proper imagery and style to

Borrowing is when words are taken from

come through. And because one sentence

one language to another without any

can

translation. This is seen in English

languages does

frequently, when using words such menu

sentences can be translated literally.

as menu in bahasa Indonesia. Borrowing

2.4.2 Oblique Translation Techniques

is also used when there is no word

Oblique Translation Techniques are used

available in the target language to express

when

the same idea; this can be seen when new

elements of the source language cannot

concepts or technology are described.

be directly translated without altering

2) Calque

meaning or upsetting the grammatical

A calque or loan translation (itself a

and stylistics elements of the target

calque of German Lehnubersetzung) is a

language. Oblique translation techniques

phrase borrowed from another language

include

and translated literally word-for-word. A

Reformulationor

calque is when an entire phrase is

tation,Compensation,Transposition.

borrowed from another language and

1) Transposition

translated

of

Transposition is where the location of

conceptually. Oftentimes when various

various parts of speech within a sentence

idioms, metaphors and

phrases are

are switched based on the particular

translated from one language to another

language. In English sentences, the verb

word-for-word, the original meaning of

is often closer to the beginning of the

the sentence is completely lost.

sentence. Yet in Spanish sentences, the

word-for-word

instead

be

the

translated
not

literally

across

mean that

structural

Transposition,

or

all

conceptual

Modulation,

Equivalence,

Adap-

verb is often closer to the end of the
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sentence. In order to translate one to the

translated to “keep your options open” in

other, the placement of the verb must be

order to be understood in various

altered. It is also possible to change the

languages. There are phrases in some

word class without changing the overall

languages

meaning of the sentence. For example,

expressed directly in other languages,

changing “eating is very important” to

which is where equivalence comes into

“to eat is very important” does not affect

play.

the meaning.

4) Adaptation

2) Modulation

Adaptation is when something that is

Modulation consists of altering a phrase

expressed in one culture is expressed in a

from one language to another to convey

completely different way in another

the same meaning. This is commonly

culture.

used when the translation of a phrase

translating texts such as poetry or

from

advertising, and is commonly seen in

one

language

to

another

is

that

This

simply

is

often

cannot

used

be

when

awkward. For example, a translator may

references to pop culture.

change “it is not complicated to learn

2.5 Translation Quality Assessment

how to eat” to “it is easy to learn how to

Translation quality assessment is a type

eat”. Although the two phrases mean the

of evaluation. Michael Scriven defines

same thing, the latter suggests that

that evaluation was taken to mean the

learning how to eat is easy, as opposed to

determination

the former which suggests that it was

significance. (Scriven, 2007, in Williams,

initially thought to be a difficult task.

2009).

3) Equivalence

quality assessment cannot and should not

When translating difficult phrases such as

be value-free: to be useful, it must be

idioms, the translator needs to understand

based on criteria of goodness.

the meaning behind the idiom (or cliche,

presenting her model, House explains the

or proverb, etc). For example, the idiom

theoretical basis on which her model was

“don’t put all of your eggs in one basket”

developed. She starts by saying that it is

would be lost on someone of another

the essence of translation that meaning be

language if it was directly translated.

preserved across the two languages

Because of this, translators often translate

involved, and that meaning has three

these phrases into easy-to-understand

basic aspects: Semantic, Pragmatic and

equivalents. The phrase “don’t put all of

Textual aspect.

your eggs in one basket” may be
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of

merit,

worth,

or

In Williams’s view, translation

Before

According to House (1977), the
equivalence

an

of translated text loudly. If she/he stops

equivalence of function, that is both

and reread a sentence, it means that there

source and translated texts must present

is a readability problem on the translated

the same function and the text's function

text. A text is readable because it is good

can only be made explicit through a

writing, which is it has pleasing style, a

detailed analysis of the text itself.

good rhythm, and move along at an

Larson (1984:490-501) suggest the ways

acceptable pace.

in assessing translation quality are as

2.5.3 Naturalness

follows:

The aim of naturalness test is to confirm

2.5.1 Accuracy

whether the form of translated text is

Accuracy test means to check whether

natural and equivalent with the TT. A

the meaning of source text (ST) is similar

text can be determined as natural if

with the target text (TT). A translator

conforms to these criteria:

should not ignore, add, or reduce the

a. The meaning in ST is conveyed

message

sought

contained

should

in

ST.

be

be done by asking someone to read a part

Larson

accurately;

(1984:490) states the main objectives of

b. The meaning in TT uses a standard

accuracy test are as follows; a) to check

grammatical pattern and vocabulary;

the equivalence of information in a text,

c. Translated text should represent an

b) to find another problems by comparing

ordinary context in TT.

ST and TT, after he/she is sure about the

3. Findings and Discussion

existence of the information need. It

The translation quality assessment is

means that this test intends to ensure that

basedonthreeaspects, namely: accuracy,

the meaning and dynamic of ST are

acceptabilityandreadability.

conveyed well in TT. The best technique

parameters

in accuracy test is by making draft with

conductedbased on questionnaires. The

two spaces and wide margin, so there is a

accuracyquestionnairefilled

space that can be used to edit the text.

bytwoexperts in translation,whomaster

2.5.2 Readability

the

Readability test is intended to ensure

translationandfamiliar

whether the meaning of translated text

study.

can be understood. A text with a higher

for

each

science

The
aspectsis

out

oflinguistics,
in

translation

The translationacceptability is rated

readability is easier to read than a lower

by

one and vice versa. Readability test can

postgraduate degree in Linguistic or
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the

informants

who

hold

the

Management, or Business, or Social

consist of word, technical term, phrase,

Sciences and Translator. They also

clause or sentence of source text that

proficient in English and has the up to

accurately transferred into the target text

date of social information.

without distortion of meaning. Next, the

Based
eligible
relevant,

on

the

background

informants,

they

appropriate

of

Less Accurate criteria (weighted = 2) is

provide

its

valid

content, such as words technical term,

information. Along with questionnaires,

phrase, clause or sentence is transferred

in-depth interviews also conduct to obtain

accurately into the target text, but still

further information from thein formants.

needs the improvement. However, the

Depth interview is intended to confirmin

distortion of meaning still found in the

complete

the

target text that disrupt the integrity of the

questionnaires

message. And finally the inaccurate

information

questionnaire.
resultan

and

given to data pair where most of

The

din-depth

in

are

criteria (weighted = 1) is given to data

instrument in evaluating the translation

pair where the source text inaccurately

quality by the three aspect as follows:

transferred into the target text. It include

3.1 Translation Accuracy Level

the deletion and elimination of important

The accuracy questionnaire is given to

information of source text.

check whether the meaning of source text

3.1.1 Accurate Translation

(ST) is similar with the target text (TT).

Based on the questionnaire analysis and

By comparing ST and TT, the informant

result,the out of 430 data pairs, there are

measuring

by

372 data pairs (86,51%) are identifed as

investigate the incidence of various types

accurate. The accurate criteria are most

of errors and defects in the translated

identified

material. It is involved the investigation

(48.66%).Based

some evidents, such as errors of meaning,

datatheliteraltechniqueis high enoughto

errors of form, and errors of compliance.

producean accurate translation, although

translation

interviews

accuracy,

Moreover, the informant should

asLiteral

Technique
on

181
the

some of them needs the improvement.

regard the add or reduce the message

The

examples

of

accurate

contained in ST. In order to rate the

translation identified as literal technique

accuracy aspect,the Accurate criteria

are shown as follows:

(weighted = 3) is given to data pair that
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Tabel1.Literal technique identified as Accurate Translation
No
Data
001

003

Source Text

Target Text

Chapter 5. EXPRESS YOUR
VOICE: VISION, DISCIPLINE,
PASSION AND CONSCIENCE
WHEN YOU STUDY the lives
of all great achievers - those
who have had the greatest
influence on others, those who
have made significant
contributions, those who have
simply made things happen—
you will find a pattern.

Bab 5. EKSPRESIKAN SUARA ANDA:
VISI, DISIPLIN, GAIRAH, DAN
NURANI
BILA ANDA MENGKAJI
kehidupansemuaorang yang
mencapaiprestasigemilang—yaitu
orang-orang yang
memilikipengaruhbesarterhadapsesama
nya, mereka yang telahberjasabesar,
dan orang-orang yang
telahmewujudkanhal-hal yang
luarbiasa—
Andaakanmenemukansebuahpola.

Techniqu
e
Literal

Literal

3.1.2 LessAccurate Translation

to Less Accurate criteria are Additions

Out of 430 data pairs, 54(12.56%) are

,Modulation,

categorized as Less Accurate.Based on

Severalother techniquesarealso slightly

the

contributed on this criteria, such as

result

of

data,

thetranslationtechniques that contributed

and

Equivalence.

adaptation and deletion.

Tabel 2. Data Pairs Categorized as Less Accurate Translation
No Data
Source Text
017
Passion arises when human
need overlaps unique
human talent.
100
I was only forty-eight and
had no reason to live.

350

During my second month
of nursing school, our
professor gave us a pop
quiz.

Target Text
Gairahmunculbilakebutuhanbertemud
enganbakatunikkita.

Technique
Modulation

Kalausaatitutiba,umursayabaruakane
mpatpuluhdelapan,
dansayatakpunyaalasanlagiuntukhidup
.
Padabulankedua di
sekolahkeperawatan,
dosensayamemberikankuisdadakan.

Addition

Someparts of the data pairs are

Equivalence

techniquehas changethe nature of target

considered LessAccurate. For example,

text and its meaning.

implementation ofAddition techniquesin

3.1.3 Inaccurate Translation

data 057, kepadaorganisasinya, does not

Out of

430data, only 4 (0.93%) data

reflectthe orginal messageof source text.

pairs

areconsidered

As well as data 006, representtranslated

translation. Inaccurate categories found in

as

data pairs no: 327, 328, 330, and 331 as

sarana.

Thus,

this

modulation

listed below:
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asInaccurate

Tabel 3. Data Pairs Identifed as Inaccurate Translation
No Data
327

328

330

331

Source Text
The biggest men and women
with the biggest ideas can be
shot down by the smallest men
and women with the smallest
minds. Think big anyway.
People favor underdogs but
follow only top dogs. Fight for
a few underdogs anyway.
People really need help but
may attack you if you do help
them. Help people anyway.

Give the world the best you
have and you'll get kicked in
the teeth.

As

Target Text
Bilaengkaumendapatketenangan
dankebahagiaan, mungkinsaja
orang lain jadiiri;
bagaimanapun, berbahagialah.
----

Deletion

Engkaulihat,
akhirnyainiadalahurusanantara
engkaudanTuhanmu;
bagaimanapuninibukanurusana
ntaraengkaudanmereka,
----

shown on the table, two of

Technique
Adaptation

Adaptation

Deletion

message transfer of source text into target

them (data pairs no 327 and 330) belong

text.

to Adaptation translation technique, while
the

rest

(data

328

Omission/deletion

and

331)

technique.

3.1.4 Translation Accuracy Overview

are

Based on the analysis of translation

The

accuracy, we come up with overview of

inaccute of four data pairs are caused by
deletion/omission

and

finding:

inappropriate

Distribution of Accuracy Level
Accuracy
Frequency Percentage
Level
Accurate
372
86.51
Less Accurate
54
12.56
Inaccurate
4
0.93
Total data
430
100

Translation Accuracy Level
0.93%
12.56%

Accurate
Less accurate
Inaccurate

86.51%

3.2 Translation Acceptability Level

when the meaning in ST is conveyed

Acceptability in translation related to

accurately; the meaning in target text

thereasonableness ofthe translation, the

uses a standard grammatical pattern and

use

that

vocabulary; and translated text should

its

represent an ordinary context in target

of

wordsand

arestandardandfamiliar

terms
for

disciplinary. A text can be determined as

text.

acceptable if conforms to these criteria

thisassessmentinvolvestheinformants
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Therefore,

whoare

consideredqualified

insocial

Finally, the unacceptable translation is

discipline and proficient both in English

scored 1, where the target text feels

and Indonesia.

unnatural,

technical

terms

used

is

The acceptability is performed by

uncommonly used and unfamiliar to the

scoring the data pairs. The score 3 is

reader; the phrases, clauses and sentences

given to acceptable translation. An

are not conform the Indonesian standard.

acceptable

natural;

In addition, the unacceptable translation

where the technical term has been

also characterized in deletion or omission

commonly used and familiar to the

of important information on target text.

reader; while the phrases, clauses and

3.2.1 Acceptable Translation

sentences used are not conform with

Based on the questionnaire analysis and

Indonesian standard. Next, the less

result,out of 430 data pairs, there are 405

acceptable translation is weighted 2. It

(94.19%)

characterized with naturalness, but the

acceptable translation. Some of identified

technical term is not commonly used, or

data pairs of acceptable translation is

contains

provided in the following table:

translation

slight

feels

grammatical

errors.

data

pairs categorized as

Table 4.Some of Data Pairs of Acceptable Translation
No Data
006

028

Source Text
These manifestations also
represent our highest means of
expressing our voice.
The best leaders operate in four
dimensions: vision, reality, ethics
and courage.

Target Text
Perwujudaninijugamerupakansaranakita yang
paling ampuhuntukmengekspresikansuarakita.
Para pemimpin yang
terbaikberoperasidalamempatdimensi: visi,
realitas, etika, dankeberanian.

3.2.2 Less Acceptable Translation

category is 20.8.The samples of Less

Less acceptable translation characterized

Acceptable Translation is listed in the

with less naturalness, and the technical

following table.

term is not commonly used, or contains
the slight grammatical errors. Out of 430
data pairs, 21 (4.88%) data categorized
into

Less

Acceptable

translation.

Although those informants revealed the
different total of scores, however the
average score and percentage for this
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Table 5. Less Acceptable Translation
No
Data
123

225
249

Source Text

Target Text

How could I waste my life,
with that directive on my
conscience? I don't think I
could.
It is the fuel at the heart of
vision and discipline.
Of course not; the thought of
being told when and how to
do it would have been
insulting.

Denganpetunjuksepertiitudalamnuranisaya,
bagaimanamungkinsayaakanmemboroskanhi
dupsayauntukhal yang takberguna?
Sayakirasayatakakanbisa.
Ituadalahbahanbakar di pusatvisidandisiplin.
Tentusajatidak;
pikiranbahwaAndaperludiberitahukapandanb
agaimanamelakukannyasajasudahcukupAnda
rasakansebagaipelecehan.

3.2.3 Unacceptable Translation

target text. From 430 data pairs, only 4

Regarding this criteria, the main reason

(0.93%)

for unacceptable translation is omission

unacceptable. The following table shows

and deletion of importance information in

the evident of unacceptable translation.

data

are

considered

as

Table 6.Data Pairs Catoegorized as Unacceptable Translation.
No
Data
327

331

Source Text

Target Text

The biggest men and women with
the biggest ideas can be shot down
by the smallest men and women
with the smallest minds. Think big
anyway.
Give the world the best you have
and you'll get kicked in the teeth.

Bilaengkaumendapatketenangandankeb
ahagiaan, mungkinsaja orang lain
jadiiri; bagaimanapun, berbabagialah.

---

3.2.4.Translation Acceptability Overview
Based on the average score of questionnaire, the acceptable translation level is 94.19%.
Distribution of Translation Acceptability
Acceptability
Level
Acceptable
Less Acceptable
Unacceptable
Total data

Translation Acceptable Level

Frequency Percentage
405
21
4
430

0.93%
4.88%

Acceptable
Less Acceptable

94.19
4.88
0.93
100

Unacceptable
94.19%
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3.3 Translation Readability Level

understood, but there are certain parts

Readability is related to level of fluency

should be re-read to comprehend. And

in target text. To the extent a translation

finally the unreadable translation is

successfully achieves a natural rhythm, it

scored 1, where the text is difficult to

is marked as readability of translation.

comprehend.

The high readable translation is scored 3,

3.3.1 High Readability

where the text (words, phrases, clauses

Out of the 430 data pairs used as target

and sentences) can be understood easily.

text, the analysis results show that 411

While, the less readable is scored 2,

(95.58%) are scored as high readability

where in general, the text can be

criteria.

Tabel7. Some of Data Pairs of High Readability Target Text
No Data
Target Text
009
Sebagaimanapernahdikatakanoleh William Blake, "Apa yang sekarangterbukti,
duluhanyadibayangkanataudiangan-angankan."
070
Begitusayaberkuasa, tugassaya yang pertamadanutamaadalahmelenyapkan orangorang Yahudi. ADOLF HITLER
340
Kebijaksanaanmengacupadapengupayaanpencapaiantujuan-tujuan yang paling
baikdengancara-caraterbaik.FRANCES HUTCHESON

3.3.2 Moderate Readability

(3.95%)

are

scored

Out of the 430 data pair used as target

readability criteria.

as

moderate

text, the analysis results show that 17
Table 8. Some of Moderate Readability Data Pairs
No Data
Target Text
012
Disiplininilah yang menanganifaktakerasdanpragmatisdarirealitaskehidupankita,
danmelakukanapasaja yang diperlukan agar sesuatubisaterwujud.
225
Ituadalahbahanbakar di pusatvisidandisiplin.
399
Ada jurangmengangaantara "sadarakanmasalahdantantanganbesar di tempatkerja"
dan
"pengembangankekuatanbatindankewibawaan
moral
untukmemecahkanmasalahtersebutdanmenjadibagiandarikekuatan
yang
memecahkanmasalahtersebut."

3.3.3 Poor Readability

some terms that are less understood and

Poor readability is considered as difficult

less coherent sentence. Of 430 of data

by readers by giving score 1 for data

pairs, only 2 (0.47%) are considered met

pairs that identified as low level of

this category. Data 328 and 331 are left

redability. Oftenly the translation has

blank on target text data coloumn.
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3.3.4. Readability Level Overview
Readability Level
High Readablility
Moderate
Readability
Poor Readability
Total data

Frequenc
y
411
17

Percentage

2

0.47

Translation Readability Level
3.95%
0.47%

95.58
3.95

High Readability
Moderate Readability
Poor Readability

95.58%

Based on the readability result, the

data pairs (0.93%).

informants (readers) show the high level

Second,

the

Translation

of readability. However, it influenced by

Acceptability also measured into 3

the

categories, namely Acceptable, Less

translation

techniques

used

by

translator.

Acceptable, and Unacceptable. Based on

4. Conclusion

the findings, the Acceptable Translation

As forementioned, the final purposes of

was evident in 405 data pairs (94.19%),

this study is to find out the translation

Less Acceptable in 21 data pairs (4.88%),

quality that measured in the term of

and Unacceptable in 4 data pairs (0.93%).

accuracy, acceptability, and readability.

The

First, the Translation Accuracy is

third,

the

Translation

Readability classified into 3 categories,

measured into 3 categories, namely

namely

Accurate, Less Accurate and Inaccurate.

Readability, and Poor Readability. Based

Based on the analysis findings, the

on the findings, the High Readability was

Accurate

was

evident in 411 data pairs (95.58%),

evident in 372 data pairs (86.51%), the

Moderate Readability in 17 data pairs

Less Accurate was found in 54 data pairs

(3.95%), and Poor Readability in 2 data

(12.56%), and the rest was found in 4

pairs (0.47%).
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH
GEOMETRI MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF
Machrani Adi Putri Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
machrani.adi.putri@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mahasiswa pada mata
kuliah Geometri melalui strategi pembelajaran kooperatif dan ekspositori. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi semester V Jurusan Pendidikan
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara AlWashliyah Medan Tahun Pembelajaran 2015/2016. Adapun sampel pada penelitian
ini merupakan semua anggota populasi penelitian yang terdiri atas beberapa kelas.
Selanjutnya dilakukan pengacakan untuk menetapkan kelas eksperimen yang diberi
strategi pembelajaran kooperatif dan kelas kontrol yang diberi strategi pembelajaran
ekspositori. Instrumen yang digunakan terdiri dari tes awal kemampuan matematika dan tes
hasil belajar. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z, uji
Levene dan uji ANAVA Satu Jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hasil
belajar mahasiswa yang diberi strategi pembelajaran kooperatif secara signifikan lebih
baik dibandingkan mahasiswa yang diberi strategi pembelajaran ekspositori.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Geometri, Strategi Pembelajaran, Kooperatif

1. Pendahuluan

satuan

1.1. Latar Belakang

tingkatan

Pembelajaran
merupakan
keseluruhan

satu

proses

bagian

dengan

di

setiap

porsi

jam

mata pelajaran lainnya. Hal tersebut

dari

pendidikan

kelas

dan

pelajaran jauh lebih banyak dari pada

matematika
salah

pendidikan

menunjukkan

di

bahwa

pendidikan

Dengan pembelajaran matematika ini

kurikulum

diharapkan

pelajaran matematika dapat memenuhi

pendidikan

di

para

ahli

sekolah maupun di perguruan tinggi.

tujuan

dan

para

menyadari

bahwa

penyediaan

mata

Indonesia akan dapat dicapai, antara lain

harapan

dalam

terjadinya perubahan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang

sikap, keterampilan serta meningkatnya

handal, yakni manusia yang memiliki

kemampuan peserta didik.

kemampuan

bentuk

dalam

perancang

bernalar

secara

potensi

logis,

dicermati

secara

teliti,

kritis, sistematis, rasional dan cermat;

tampak

bahwa

mata

mempunyai kemampuan bersikap jujur,

dalam

setiap

objektif, kreatif dan terbuka; memiliki

kurikulum selalu diajarkan di setiap

kemampuan bertindak secara efektif dan

Jika
sangat
pelajaran

jelas

matematika
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efisien;

serta

memiliki

bekerja

sama,

kemampuan

sehingga

yang masih sangat kurang memahami

memiliki

materi dari mata kuliah tersebut.

kesanggupan untuk menjawab tantangan
era

globalisasi

serta

Dalam

pesatnya

keragaman

pembelajaran

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

sekarang,

Teknologi (IPTEK) saat ini dan masa
yang akan datang.

yang

strategi

berkembang

terdapat

banyak

strategi

pembelajaran

yang

dapat

meningkatkan

sekali
terbukti

pemahaman

Selain kurikulum dan sistem

peserta didik dalam mengusai materi

pendidikan, salah satu hal yang paling

yang diberikan. Salah satu strategi

penting

pembelajaran tersebut adalah strategi

untuk

diperhatikan

dalam

meningkatkan kemampuan matematika

pembelajaran

peserta didik adalah kualitas tenaga

strategi pembelajaran ini, peserta didik

pendidik. Sebagai pendidik, seseorang

dituntut untuk saling berdiskusi dengan

harus memiliki kualitas pendidik yang

teman

mumpuni, agar dapat melaksanakan

membahas suatu permasalahan. Dengan

kewajiban seorang pendidik dengan

kata lain, peserta didik diajak untuk

baik.

menemukan

Untuk

pendidik

mempersiapkan
yang

tenaga

kooperatif.

Dalam

sekelompoknya

sendiri

dalam

solusi

atau

berkualitas,

penyelesaian dari suatu permasalahan

pembelajaran pada tingkat perguruan

dengan berdiskusi bersama temannya.

tinggi menjadi sangat berpengaruh.

Selain itu, dalam strategi pembelajaran

Dalam pembelajaran matematika
di

tingkat

kooperatif, peserta didik diajak untuk

perguruan tinggi, terdapat

beberapa mata kuliah penting

mempresentasikan hasil diskusi yang

yang

telah dilakukan bersama kelompoknya di

wajib dipahami oleh setiap mahasiswa

depan

secara mendalam, salah satunya adalah

pembelajaran seperti ini dapat melatih

mata kuliah Geometri.

kemempuan

tim

peneliti yang

pengampu

mata

Tahun

lalu,

merupakan

dosen

kuliah

menggunakan strategi

kelas,

tersebut,

ide

pembelajaran

yang

hasil

didik

dalam

mereka

peroleh

selama

melakukan diskusi.
2. Metode

Dari pembelajaran yang telah dilakukan,
merasa

peserta

strategi

menjelaskan ataupun mempresentasikan

ekspositori dalam proses perkuliahan.

tim peneliti

sehingga

Populasi dalam penelitian ini

belajar

adalah

mahasiswa masih kurang memuaskan,

mahasiswi

bahkan terdapat beberapa mahasiswa

Pendidikan
766

seluruh

mahasiswa-

semester
Matematika

V

Jurusan
Fakultas

Keguruan

dan

Ilmu

Pendidikan

lunak SPSS 15 for Windows dan

Universitas Muslim Nusantara Al-

Microsoft Office Excell 2007.

Washliyah

Medan

3. Hasil dan Pembahasan

2015/2016

yang

orang.

Tahun

Ajaran

berjumlah

Adapun

Berdasarkan analisis dengan uji di atas,

139

sampel

terlihat

pada

bahwa

rerata

gain

yang

merupakan semua

menunjukkan rerata peningkatan hasil

anggota populasi penelitian yang

belajar kelompok mahasiswa yang diberi

terdiri

strategi

penelitian ini

atas

beberapa

kelas.

pembelajaran

Selanjutnya dilakukan pengacakan

(0,52217)

untuk

dibandingkan

menetapkan

kelompok

terlihat

eksperimen dan kelompok kontrol.

peningkatan

hasil

Dari

mahasiswa

yang

hasil

pengacakan

tersebut

kooperatif
lebih

tinggi

dengan

rerata

belajar

kelompok

diberi

terpilih 77 orang dari kelas A dan

pembelajaran

D sebagai kelompok eksperimen,

Selisih rerata gain hasil belajar tersebut

yang

sebesar 0,03587. Selain itu, dengan

akan

diberi

strategi

pembelajaran kooperatif; dan

ekspositori

strategi
(0,48630).

melihat hasil uji analisis statistik di

62

orang dari kelas B dan C sebagai

atas

kelompok kontrol, yang akan diberi

probabilitas (Sig.) sebesar 0,021 yang

strategi

pembelajaran ekspositori.

nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga

Adapun instrumen dalam penelitian

hipotesis nol yang menyatakan tidak

ini

hasil belajar yang

terdapat perbedaan peningkatan hasil

akan disajikan sebagai pretes dan

belajar mahasiswa yang diberi strategi

postes

soal uraian.

pembelajaran kooperatif dibandingkan

untuk melihat

dengan mahasiswa yang diberi strategi

adalah

Data

tes

dalam

bentuk

dianalisis

perbedaan

peningkatan

belajar

siswa

antara

diberikan strategi
kooperatif

dengan

diperoleh

pembelajaran

hasil

bahwa

ekspositori

nilai

ditolak.

Dengan kata lain, terdapat perbedaan

yang

peningkatan hasil belajar mahasiswa

pembelajaran
siswa

juga,

yang

yang

diberi

strategi

pembelajaran

diberikan strategi

pembelajaran

kooperatif

dibandingkan

dengan

ekspositori dengan

menggunakan

mahasiswa

yang

diberi

strategi

ekspositori.

Dengan

statistik uji ANAVA satu
Seluruh

perhitungan

menggunakan

bantuan

jalur.

pembelajaran
memperhatikan

statistik
perangkat

nilai

rerata

kedua

kelompok tersebut disimpulkan bahwa
peningkatan hasil belajar mahasiswa
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yang

diberi

pembelajaran

meningkatkan peran aktif siswa dan

kooperatif secara signifikan lebih baik

berpengaruh terhadap hasil belajar.

dibandingkan dengan mahasiswa yang

Begitu juga dengan hasil penelitian

diberi strategi pembelajaran ekspositori.

Inayah

Penelitian

bahwa strategi pembelajaran kooperatif

strategi

strategi

ini

menggunakan dua

pembelajaran,

(2008)

yang

menunjukkan

yakni strategi

dapat digunakan untuk mengarahkan

pembelajaran kooperatif dan strategi

mahasiswa belajar secara mandiri dan

pembelajaran ekspositori. Berdasarkan

terlibat

hasil penelitian yang telah dikemukakan

pembelajaran.

sebelumnya menunjukkan bahwa strategi

menjelaskan,

bahwa

pembelajaran

secara

penelitiannya

menunjukkan

dalam

strategi pembelajaran kooperatif dapat

meningkatkan hasil belajar mahasiswa

meningkatkan hasil belajar mahasiswa

dibandingkan

lebih

signifikan

kooperatif
lebih

baik

dengan

strategi

pembelajaran ekspositori.

langsung

Lebih

tinggi

proses

lanjut
hasil

dari

ia
dari

bahwa

pembelajaran

konvensional.

Hasil penelitian ini sekaligus

Hasil-hasil penelitian tersebut

memperkuat dan melengkapi temuan

memberikan

Istiqomah

penggunaan

(2010)

dalam

yang

dalam

gambaran
strategi

bahwa

pembelajaran

penelitiannya yang menemukan bahwa

kooperatif dapat meningkatkan hasil

strategi pembelajaran kooperatif dapat

belajar. Hal ini disebabkan karena di

meningkatkan peran aktif siswa dalam

dalam

pembelajaran matematika yang terjadi

kooperatif, proses pembelajaran yang

di setiap tahapan strategi pembelajaran

dialami

kooperatif tersebut. Kegiatan yang

keterlibatannya dalam berfikir atau

dilakukan dapat memberikan dampak

berdialog

bagi mahasiswa, diantaranya adalah

setelah proses membaca, selanjutnya

dapat meningkatkan kemampuan siswa

berbicara

dalam

atau

berdiskusi dengan temannya sebelum

gagasan baik secara lisan maupun

akhirnya menuliskan kembali hasil

tertulis,

diskusi tersebut. Di dalam berdiskusi

mengungkapkan

ide

kemampuan

bertanya,

strategi

pembelajaran

mahasiswa

dengan

dan

dimulai

dirinya

berbagi

sendiri

serta

menyelesaikan masalah, bekerjasama,

dengan

menggunakan

dan

diminta membaca, membuat catatan

Seluruh

kecil, menjelaskan dan membagi ide

kesempatan,

mendengarkan orang lain.
kegiatan

yang

dilakukan

bersama

dapat
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kelompoknya,

ide

dari

teman

mahasiswa

sekelompoknya,

kemudian mengungkapkannya dengan

pembelajaran yang dilakukan berbeda

tulisan (Ansari, 2003:36).

dengan pembelajaran

Penggunaan

yang

biasa

strategi

mereka terima. Selain itu, kondisi yang

dapat

sangat berbeda adalah ketika mahasiswa

untuk

diminta untuk mempresentasikan hasil

mengkomunikasikan gagasannya secara

kerjanya dan mahasiswa-mahasiswa dari

lisan

kelompok lain menanggapi hasil kerja

pembelajaran

kooperatif

mendorong

juga

mahasiswa

maupun

komunikasi

tulisan.

secara

Kemampuan
dapat

tersebut. Dengan proses pembelajaran

masalah-

seperti ini memang sulit bagi peneliti

masalah kontekstual yang dimulai dari

untuk mengontrol urutan dan keluasan

awal pembelajaran. Melalui interaksi

materi

lingkungan sosialnya, seperti kegiatan

membutuhkan waktu yang cukup lama

diskusi,

saling bertanya, dan saling

dalam menyampaikan materi tersebut.

menjelaskan ketika belajar kelompok

Namun pengetahuan yang diperoleh

dapat

mahasiswa selama proses pembelajaran

dikembangkan

tulisan

melalui

mengembangkan

komunikasi

secara

kemampuan

lisan.

Dengan

pembelajaran,

itu

tersimpan lebih lama dalam ingatan

demikan, proses pembelajaran dengan

mahasiswa karena proses

strategi

pengetahuan

pembelajaran

selain

kooperatif

memungkinkan mahasiswa bersosialisasi

dibangun

perolehan
dari

diri

mahasiswa itu sendiri.

dengan menghargai perbedaan pendapat

Sedangkan aktivitas mahasiswa

dan berlatih untuk bekerjasama. Selain

pada strategi pembelajaran ekspositori,

itu, dapat mendorong mahasiswa untuk

yang biasa digunakan oleh kebanyakan

mengembangkan

dosen matematika, seperti menjelaskan

kemampuan

matematikanya.

konsep dan contoh soal dilanjutkan

Di awal pertemuan, aktivitas

dengan

mengerjakan

latihan,

mahasiswa pada strategi pembelajaran

mahasiswa hanya mengikuti aturan-

kooperatif memposisikan peneliti untuk

aturan yang diberikan dosen. Dalam

lebih banyak memberikan bimbingan

kegiatan pembelajaran dengan strategi

dan

pembelajaran

arahan

ketika

mahasiswa

menyelesaikan

permasalahan

diberikan.

Sehingga

ekspositori

kadang-

yang

kadang dosen menjelaskan matematika

banyak

melalui tanya jawab dan terkadang

menghabiskan waktu dan ada beberapa

pula mahasiswa dikelompokkan untuk

masalah kontekstual yang tidak dapat

menyelesaikan masalah atau soal-soal

tersajikan. Hal ini dimaklumi

latihan yang diberikan. Dengan proses

karena
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pembelajaran seperti ini dosen bisa

pembelajaran kooperatif dibandingkan

mengontrol urutan dan keluasan materi

dengan mahasiswa yang diberi strategi

pembelajaran

pembelajaran

dengan

waktu

yang

ekspositori.

dimiliki untuk belajar terbatas. Namun

yang

demikian, pengetahuan yang diperoleh

kooperatif mengalami peningkatan hasil

mahasiswa lebih cepat lupa karena

belajar

pengetahuan tidak dibangun dari diri

dibandingkan dengan mahasiswa yang

siswa itu sendiri melainkan dari dosen.

diberi strategi pembelajaran ekspositori.

Pada kelas eksperimen dan

diberi

strategi

Mahasiswa

yang

lebih

pembelajaran

baik

jika

Daftar Pustaka

kelas kontrol, mahasiswa diajar oleh

Ansari,

B.I.

2009.

Komunikasi

peneliti. Pengalaman mengajar dengan

Matematik:

strategi pembelajaran kooperatif dan

Aplikasi. Banda Aceh: Yayasan

hasil belajar yang diperoleh mahasiswa

PeNA

setelah

Penerbitan.

proses

pembelajaran

ini

memberikan motivasi kepada peneliti
untuk

menggunakan

pembelajaran

Pendidikan.

dalam

ini

dikarenakan

pembelajaran

kooperatif

Aceh

Divisi

Jakarta:

Bumi

Aksara.

mengajarkan matematika ke depannya.
Hal

Banda

dan

Arikunto. 2009. Dasar-dasar Evaluasi

strategi

kooperatif

Konsep

Helmaheri.

strategi

2004.

Mengembangkan

Kemempuan Komunikasi dan

merupakan

Pemecahan

Masalah

salah satu faktor penentu keberhasilan

Matematis Siswa SLTP melalui

dalam

Strategi

meningkatkan

hasil

belajar

Think-Talk-Write

mahasiswa.

dalam Kelompok Kecil (Studi

4. Kesimpulan

Eksperimen di SMPN 3 Teluk

Pembelajaran matematika baik dengan

Kuantan Kabupaten Kuantan

strategi pembelajaran kooperatif maupun

Singingi Propinsi Riau). Tesis pada

ekspositori dapat meningkatkan

FPMIPA UPI Bandung: Tidak

hasil

diterbitkan.

belajar mahasiswa. Berdasarkan rumusan
masalah,

hasil

pembahasan

penelitian

seperti

yang

Karlimah.

dan

2010.

Kemampuan Komunikasi dan

telah

dikemukakan pada bab sebelumnya,

Pemecahan

diperoleh

Disposisi

simpulan

bahwa

perbedaan peningkatan

hasil

Pengembangan

terdapat

Mahasiswa

belajar

Pembelajaran

antara mahasiswa yang diberi strategi
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Masalah

Serta

Matematis
PGSD

Melalui
Berbasis

Masalah. Bandung: Pendidikan

Supinah. 2008.

Pembelajaran

Guru Sekolah Dasar Fakultas

Matematika

Ilmu Pendidikan UPI.

Pendekatan

SD

dengan

Kontekstual

Ruseffendi, E.T. 2005. Dasar-Dasar

dalam Melaksanakan KTSP.

Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-

Yogyakarta: Depdiknas.

Eksakta

Lainnya.

Bandung:

Turmudi. 2008. Landasan Filsafat dan

Tarsito.
Saragih,

S.

Teori

2007.

Mengembangkan

Pembelajaran

Matematika.

Jakarta:

PT.

Kemampuan Berpikir Logis dan

Leuser Cita Pustaka.

Komunikasi Matematik Siswa

Wardhani, S. dan Rumiati. 2011.

Sekolah

Instrumen Penelitian Hasil Belajar

Menengah

Melalui

Pertama

Pendekatan

Matematika

Matematika

Realistik.

Disertasi

tidak diterbitkan.

Bandung:

Sekolah Pasca

dari

Matematika.

Belajar

dalam

Pembelajaran Matematika di
Sekolah Dasar. Yogyakarta:
Pengembangan

dan

Pemberdayaan Pendidik dan
Kependidikan

Matematika.
Suherman, E., dkk. 2001. Strategi
Matematika

Kontemporer. UPI: Bandung
Sumarmo, U. 2005. Pengembangan
Berfikir

Matematik

Tingkat

tinggi Siswa SLTP dan SMU
serta Mahasiswa Strata Satu
(S1)

melalui

Pendekatan

Pusat
dan

Pemberdayaan Pendidik dan

Penerapan

Pembelajaran

TIMSS.

Pengembangan

Tenaga

Tenaga

dan

PISA

Shadiq, F. dan Mustajab, N. 2011.

Pusat

Belajar

Yogyakarta:

Sarjana UPI Bandung.

Teori

SMP:

Berbagai

Pembelajaran.

UPI: Bandung.
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ANALISIS KONSUMSI MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA
UTARA DENGAN MARSHALLIAN DEMAND FUNCTION
Suci Etri Jayanti S1)
Nina Hariyanti2)
1,2)

Universitas Al Washliyah Medan
SoewandiYaP@ymail.com
Abstrak

Pembangunan merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh suatu bangsa, dalam upaya
untuk meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan rakyat. Salah satu alat ukur untuk menilai
perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pola konsumsi yang dapat dipakai
sebagai indikatornya, dengan asumsi bahwa penurunan persentase pengeluaran untuk makanan
mencerminkan membaiknya kehidupan ekonomi penduduk, seperti yang dikemukakan oleh Engel
(BPS,1995:2) melalui hukum ekonominya yakni bila selera tak berbeda maka persentase
pengeluaran untuk makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa Konsumsi Masyarakat, PDRB provinsi Sumatera Utara,
Pajak Kendaraan Bermotor, dan Tingkat Suku Bunga Deposito. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis hal-hal yang mempengaruhi konsumsi masyarakat di provinsi
sumatera utara melalui model Marshallian demand function.Berdasarkan hasil penelitian
menggunakan Two-stage Least Squares Analysis diperoleh persamaan C = 305,912 + 0,559Y –
0,00912 T + 0,706 i. Berdasarkan uji t diketahui hanya variabel PDRB yang signifikan
mempengaruhi Konsumsi Masyarakat. Namun berdasarkan uji F diketahui terdapat hubungan
yang sangat signifikan antara PDRB, Suku Bunga Deposito dan Pajak Kendaraan Bermotor
dengan Konsumsi Masyarakat. Nilai R2 adalah 0.883, yang berarti variasi variabel Produk
Domestik Regional Bruto, Pajak kendaraan bermotor, dan Suku Bunga Deposito memiliki
kekuatan 88.3% dalam mengestimasi konsumsi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, ceteris
paribus.
Kata Kunci : Konsumsi Masyarakat, Marshallian Demand Function

1. Pendahuluan

persentase pengeluaran untuk makanan

1.1. Latar Belakang

mencerminkan membaiknya kehidupan

Pembangunan
terbaik

dapat

alternatif

penduduk,

seperti

yang

dikemukakan oleh Engel (BPS,1995:2)

untuk

melalui hukum ekonominya yakni bila

maupun

selera tak berbeda maka persentase

kesejahteraan rakyat. Salah satu alat ukur

pengeluaran untuk makanan menurun

untuk menilai perkembangan tingkat

dengan meningkatnya pendapatan.

kesejahteraan ekonomi penduduk adalah

Pajak daerah yang memiliki kontribusi

pola pengeluaran/konsumsi yang dapat

yang sangat penting dalam membiayai

dipakai sebagai salah satu indikatornya,

pemerintahan dan pembangunan daerah

dengan

karena pajak daerah bermanfaat dalam

bangsa,

meningkatkan

dalam
taraf

asumsi

dilakukan

ekonomi

oleh

suatu

yang

merupakan

upaya
hidup

bahwa

penurunan
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meningkatkan kemampuan penerimaan
PAD

dan

juga

mendorong

2.Untuk mengetahui dan menganalisis

laju

konsumsi

masyarakat

di

pertumbuhan ekonomi daerah sehingga

sumatera

utara

pajak daerah memiliki peran yang relatif

marshallian demand function.

provinsi

dengan

model

penting sebagai salah satu sumber utama

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

penerimaan keuangan daerah dalam

Fungsi permintaan yang diderivasi dari

komponen

fungsi utiliti disebut dengan fungsi

PAD

dan

membuatnya

menjadi bagian yang sangat vital.

permintaan

Konsumsi masyarakat juga dipengaruhi

demand function) atau disebut juga

oleh tingkat suku bunga. Jika tingkat

dengan

nama

konsumsi tersebut lebih besar dari

constant

demand

pada jumlah sumber daya ekonomi

menganggap

yang tersedia masa kini

akibatnya

konsumen konstan. Fungsi ini diperoleh

mampu

memenuhi

dari proses maksimisasi utiliti dengan

dan

jasanya,

kekangan fungsi anggaran konsumen.

melakukan

Fungsi ini pertama kali dikenalkan oleh

konsumen

tidak

kebutuhan barang
sehingga

mereka

harus

marshallian

(Marshallian

money-income-held
function

karena

penghasilan

uang

disssaving melalui lembaga keuangan.

ekonomi

Pinjaman

hal

Marshall pada tahun 1890. Fungsi

yang penting untuk mencapai konsumsi

permintaan Marshallian dapat diperoleh

yang diinginkan. Bagi

orang yang

dari derivasi maksimisasi utiliti dengan

merupakan

kekangan (constraint) penghasilan uang

akan

meminjam
denda

menjadi

uang
yang

suatu

bunga

dibayarkan

mengkonsumsi penghasilan

Inggris

bernama

Alfred

yang dimiliki oleh konsumen.

untuk
sebelum

2.

Metode

diterima. Bagi orang yang memberikan

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi

pinjaman,

Sumatera Utara

imbalankarena

bunga
menunda

merupakan

Jenis

konsumsi

data

yang

digunakan

dalam

sekarang hingga waktu dari piutang.

penelitian ini adalah data sekunder yang

1.2. Tujuan

diperoleh

Secara umum tujuan penelitian ini adalah

provinsi

sebagai berikut:

Bank Indonesia (BI) serta Data PDRB

1.Untuk mengetahui dan menganalisis

sektoral

dari

Biro

Sumatera

Provinsi

Pusat
Utara

Statistik
dan

Sumatera

dari

Utara

faktor-faktor konsumsi masyarakat di

berdasarkan harga konstan

tahun 2000

provinsi sumatera utara.

yang digunakan meliputi data konsumsi
masyarakat di Sumatera Utara, data
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penerimaan pajak daerah di Sumatera

Penyelesaian

Utara, data Produk Domestik Regional

dilakukan

Bruto

dengan persamaan langrange sebagai

Sumatera

penggunaan

Utara

atas

dasar

serta data suku bunga

maksimisasi

dengan

ini

metode

dapat

langrange

berikut :

deposito. Jenis data yang dikumpulkan

*(

(

)

(

)

berbentuk runtun waktu (time series)

Turunan pertama

dari tahun 2010 hingga tahun 2013.

terhadap C1, C2 dan terhadap

Metode analisis data dalam penelitian ini

sama

)

+

dengan nol
adalah

sebagai berikut :

menggunkan sistem persamaan simultan
dengan suatu model ekonomi mikro
tentang

perilaku

konsumen

yang

(

direduksi ke dalam model ekonomi

(

)

(

)

)

Persamaan (3 – 4a) disubstitusi ke

makro yang sederhana yang berkaitan

persamaan (3 – 4b) :

dengan sektor riil dari sisi aggregate

→

demand dalam perekonomian tertutup
yang dapat dikemukakan sebagai berikut
:
Y

C + I0 + G

C = f (Yd)

dimana
(

…

Yd= Y –YT

Persamaan

C = α0 + α1 Yd

konsumsi

konsumsi

(

dibedakan

jangka

pendek

antara

(C1)

dan

konsumsi jangka panjang (C2), maka
untuk memaksimumkan fungsi konsumsi
dapat

dicari

–

(3

6)

substitusi

ke

persamaan (3 – 4c) maka :

C = α0 + α1 Y – α2 T0
Jika

)

melalui

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Marshallian

–

(

)

(

)

(

)

(

)
(

)

(

)

(

)

(

)

)

Demand Fungction sebagai berikut :
Dari persamaan di atas dapat diketahui
Maksimumkan: U = U (C1,C2)

fungsi konsumsi sebagai berikut :

Kekangan

C1 = f (Y, T, i )

(

:
)

(

)

α
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Persamaan

–

(3

5)

substitusi

α

ke

persamaan (3 – 4c) maka :
(

(

)

(

(

)

(α
(

)
(

)(

–

(

)

(

)

adalah :

)

Dimana :

)
)(

–

)

Reduced form dari

(

–
(

(

)

)

)

(

α

)

)

(

(

(

)

–

α

)

(

–

)

α

)

α

Persamaan (3.8) substitusi ke persamaan
(3.1)
Dari persamaan (3.11) diperoleh fungsi
α

konsumsi sebagai berikut :

α
(

)

C = f ( T0, i, I0,G0 )

α

α

α

(

)

α

(

)

(

)

(

Persamaan

)

(3.1)

persamaan
(

)

dan

(3.2)

identity

disebut

sedangkan

persamaan(3.3), (3.7) dan (3.8) disebut

Reduced form / bentuk sederhana dari

persamaan

adalah :

behaviorial

menunjukkan fungsi

yang

konsumsi. Dari

persamaan behaviorial dapat kita lihat

Dimana :
α
(

bahwa :
)

α

α
(

)

Secara makro pendapatan nasional (Y)

α
(

berpengaruh positif terhadap konsumsi
)

tetapi berhubungan negatif dengan pajak
(

(

(T0).

)

α

)

Dalam

jangka

pendek

pendapatan

Untuk mendapatkan persamaan konsumsi

nasional (Y) berhubungan positif dengan

yang optimal / equilibrium maka

konsumsi tetapi berhubungan negative

persamaan (3.10) substitusi ke persamaan
(3.3)
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dengan tingkat suku bunga (i) dan pajak

bunga

(T0).

menunjukkan bahwa fungsi konsumsi
α

Dalam

angka

tersebut

dalam penelitian ini bersifat konsumsi
jangka

panjang

otonom

pendapatan

(autonomous

consumption),

artinya tingkat konsumsi tersebut harus

nasional (Y) dan tingkat suku bunga (i)

dipenuhi walaupun tingkat pendapatan

berhubungan positif tetapi berhubungan

sama dengan nol. Konsumsi otonom ini

negative dengan pajak (T0).

bisa saja berasal dari pemerintah, berasal

Persamaan yang akan diregres dalam

dari tabungan, kekayaan masa lalu dan

penelitian ini adalah adalah persamaan

lain sebagainya.

behaviorial nomor 3.

Produk

Reduced form C = f ( Y, T0, i, I0,G0 )

domestik

mengestimasi

2SLS C Y T i (T0, i, I0,G0 )

masyarakat

regional

positif

bruto

konsumsi

dengan koefisien regresi

sebesar 0.559, artinya dapat disebutkan

Dimana :

bahwa

C : Konsumsi masyarakat Sumatera Utara

setiap

pertambahan

produk

domestik regional bruto sebesar Rp 1

Y : PDRB Sumatera Utara

trilyun

menurut penggunaan

maka

akan

meningkatkan

konsumsi masyarakat sebesar Rp 0.559

berdasarkan harga konstan

trilyun. Dalam uji statistik dengan uji t

tahun 2000

variabel produk domestik regional bruto

T :Pendapatan Pajak Daerah Sumatera

signifikan

Utara

mempengaruhi

konsumsi

masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

i : Tingkat suku bunga deposito

Penelitian ini berhasil membuktikan teori

3. Hasil dan Pembahasan

Keynes

Berdasarkan perhitungan menggunakan

sebesar

nilai

305,912

artinya

tanpa

adanya

membuktikan

bahwa

masyarakat di Provinsi Sumatera Utara

konsumsi

cukup rendah karena besarnya perubahan

masyarakat sebesar Rp 305,912 trilyun
triwulan

0.559

kecenderungan mengkonsumsi marginal

konstanta konsumsi masyarakat adalah
sebesar

bahwa

dituliskan sebagai 0 < MPC < 1. MPC

Model estimasi dalam penelitian ini
bahwa

menyatakan

(MPC) adalah antara nol dan satu atau

C = 305,912 + 0,559Y –0,00912 T + 0,706 i

menginterpretasikan

yang

kecenderungan mengkonsumsi marginal

software maka diperoleh persamaan :

per

deposito.

konsumsi hanya sebesar 55.9 % dari

produk

besarnya perubahan pendapatan.

domestik regional bruto, Pajak dan suku
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Pajak kendaraan bermotor mengestimasi

dari nilai standar signifikansi

negatif konsumsi masyarakat dengan

ditetapkan, sehingga keputusan yang

–0,00912,

dapat diambil adalah menolak pernyataan

artinya dapat disebutkan bahwa setiap

H0 dan menerima pernyataan H1, dengan

pertambahan Pajak kendaraan bermotor

demikian dapat disimpulkan “terdapat

sebesar

akan

hubungan yang sangat signifikan antara

masyarakat

PDRB, Suku Bunga Deposito dan Pajak

sebesar Rp 0.00912 trilyun. Namun

Kendaraan Bermotor dengan Konsumsi

berdasarkan pengujian statistik dengan

Masyarakat”

uji t, variabel pajak kendaraan bermotor

kebenarannya.

tidak signifikan mempengaruhi konsumsi

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai

masyarakat di Provinsi Sumatera Utara

R2 adalah 0.883, yang berarti variasi

Suku

variabel

koefisien

regresi

Rp

sebesar

1

menurunkan

trilyun

maka

konsumsi

bunga

deposito

mengestimasi

dapat

yang

diterima

Produk Domestik Regional

positif konsumsi masyarakat sebesar

Bruto, Pajak kendaraan bermotor, dan

0.706, artinya setiap pertambahan 1%

Suku Bunga Deposito memiliki kekuatan

suku bunga

88.3% dalam mengestimasi konsumsi

deposito dalam jangka

panjang

akan

kecenderungan
meningkatkan
jangka

mengakibatkan
masyarakat

tabungan

panjang

akan

yang

masyarakat di Provinsi Sumatera Utara,

untuk

ceteris

dalam

sebesar 11.7% dijelaskan oleh variabel

meningkatkan

lain

paribus.

yang

tidak

pendapatan dari bunga tabungan dan pada

penelitian ini.

akhirnya

4.

akan

menaikan

konsumsi

masyarakat sebesar Rp 0.706 trilyun.

Sedangkan

sisanya

dianalisis

dalam

Kesimpulan

1. Ada

tiga

variabel

bebas

yang

Namun berdasarkan pengujian statistik

digunakan dalam penelitian ini untuk

dengan uji t, variabel suku bunga

menganalisis konsumsi masyarakat di

deposito tidak signifikan mempengaruhi

Provinsi

konsumsi

produk

masyarakat

di

Provinsi

Sumatera
domestik

Utara,

yaitu

regional

bruto,

Sumatera Utara

Pajak kendaraan bermotor, dan suku

Berasarkan uji F, nilai signifikasi yang

bunga deposito. Hasil penelitian ini

diperoleh

nilai

menyatakan bahwa variabel pajak

signifikansi penolakan dan penerimaan

kendaraan bermotor dan suku bunga

hipotesis yang ditetapkan adalah 0,005.

deposito

Berdasarkan nilai sig dari tabel diatas

mempengaruhi konsumsi masyarakat

dapat dilihat bahwa nilai sig F lebih kecil

di

0,000

sedangkan
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Provinsi

tidak

Sumatera

signifikan

Utara,

sedangkan variabel produk domestik

Pajak kendaraan bermotor sebesar Rp

regional

signifikan

1 trilyun maka akan menurunkan

mempengaruhi konsumsi masyarakat

konsumsi masyarakat sebesar Rp

di Provinsi Sumatera Utara.

0.00912 trilyun. Namun berdasarkan

2. Produk

bruto

domestik

mengestimasi

regional

positif

bruto

pengujian statistik dengan uji t,

konsumsi

variabel pajak kendaraan bermotor

masyarakat dengan koefisien regresi

tidak

sebesar

konsumsi masyarakat di Provinsi

0.559,

artinya

dapat

disebutkan bahwa setiap pertambahan
produk

domestik

mempengaruhi

Sumatera Utara.

bruto

4. Suku bunga deposito mengestimasi

sebesar Rp 1 trilyun maka akan

positif konsumsi masyarakat sebesar

meningkatkan konsumsi masyarakat

0.706, artinya setiap pertambahan 1%

sebesar Rp 0.559 trilyun. Dalam uji

suku bunga deposito dalam jangka

statistik dengan uji t variabel produk

panjang

domestik regional bruto signifikan

kecenderungan

mempengaruhikonsumsi masyarakat

meningkatkan tabungan yang dalam

di

Utara.

jangka panjang akan meningkatkan

Penelitian ini berhasil membuktikan

pendapatan dari bunga tabungan dan

teori Keynes yang menyatakan bahwa

pada

kecenderungan

mengkonsumsi

konsumsi masyarakat sebesar Rp

marginal (MPC) adalah antara nol

0.706 trilyun. Namun berdasarkan

dan satu atau dituliskan sebagai 0 <

pengujian statistik dengan uji t,

MPC < 1. MPC sebesar 0.559

variabel suku bunga deposito tidak

membuktikan bahwa kecenderungan

signifikan mempengaruhi konsumsi

mengkonsumsi marginal masyarakat

masyarakat di Provinsi Sumatera

di Provinsi Sumatera Utara cukup

Utara.

Provinsi

rendah karena

regional

signifikan

Sumatera

besarnya perubahan

besarnya perubahan pendapatan.
kendaraan

mengestimasi

bermotor

negatif

konsumsi

masyarakat dengan koefisien regresi
sebesar

–0,00912,

artinya

akhirnya

mengakibatkan
masyarakat

akan

untuk

menaikan
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PENGEMBANGAN E-BOOK DALAM PEMBELAJARAN ENGLISH
FOR COMPUTER DI STT HARAPAN MEDAN
Dharmawati1)
Rismayanti2)
1,2)

Sekolah Tinggi Teknik Harapan Medan
E-mail : dharmawati66@yahoo.com 2 )
Abstrak

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran pendidik tidak hanya mentransfer ilmu
kepada peserta didik tetapi juga membimbing atau memfasilitasi siswa dalam menemukan
pengetahuan dan pengalaman belajar, termasuk di dalam proses pembelajaran bahasa inggris.
Pembelajaran bahasa inggris di bidang teknik berbeda dengan pembelajaran bahasa inggris
secara umum, akan tetapi bahasa inggris yang berhubungan dengan komputer disebut sebagai
english for computer. Dengan adanya teknologi dan informasi yang berkembang membuat proses
pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dengan berbagai media. Kenyataannya, saat ini
penggunaan media e-book dalam kegiatan pembelajaran bahasa inggris di STT Harapan masih
belum maksimal, disebabkan masih banyaknya proses belajar dan mengajar yang masih manual
dengan menggunakan buku atau diktat. Hal ini membuat mahasiswa kurang berkembang
pengetahuan dan kompetensinya. Diperlukan media baru yang menarik bagi mahasiswa tentang
pembelajaran english for computer, salah satunya melalui perancangan aplikasi buku elektronik(ebook) dalam pembelajaran english for computer. Perancangan aplikasi e-book ini meliputi proses
pengumpulan data, analisis data, perancangan aplikasi serta pengujian aplikasi. E-book ini
dirancang menggunakan software dreamweaver dengan bahasa html, di mana format e-book yang
dihasilkan adalah CHM. Dengan memanfaatkan e-book dalam pembelajaran english for computer,
diharapkan proses penyampaian materi dapat tersampaikan secara maksimal dan interaktif. Selain
itu mahasiswa diharapkan dapat lebih termotivasi dalam pembelajaran bahasa inggris sehingga
dapat meningkatkan prestasi dan kompetensi.
Kata Kunci: E-Book, Pembelajaran, English for Computer, Web

1. Pendahuluan

instruksional

yang

meliputi

tujuan

1.1 Latar Belakang

instruksional

yang

diawali

dengan

Keberhasilan suatu proses belajar

analisis instruksional, analisis peserta

dan mengajar didalam kelas sangat

didik dan konteks, merumuskan sasaran

ditentukan

kinerja,

oleh

perencanaan

yang

pengembangan

dilakukan oleh dosen sebagai tenaga

penilaian,

pengajar. Perencanaan pembelajaran yang

pembelajaran,

dilakukan bukan hanya untuk melengkapi

memilih materi ajar, dan melakukan

kebutuhan administrasi dan kurikulum,

evaluasi. Salah satu perencanaan yang

tetapi juga harus dirancang dengan

harus

melibatkan

komponen

perancangan

mengembangkan

instrumen
strategi

mengembangkan

diperhatikan

dalam

dan

proses

pembelajaran adalah media pembelajaran.
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Oleh karena itu, sebagai pengajar,

Inggris dengan menggunakan e-book

dosen diharapkan dapat menyajikan dan

sebagai

mentransfer materi ilmu pengetahuan

menyajikan

dengan kreatifitas yang dimiliki dan terus

interaktif, manarik dan informatif dalam

memperbaharui materi ajar sesuai dengan

proses

kebutuhan mahasiswa. Untuk mencapai

demikian diharapkan penyampaian materi

tujuan

hal-hal

english for computer lebih maksimal

tertentu media dapat mewakili pendidik

dalam memberikan informasi tentang

menyampaikan informasi secara lebih

materi ajar dan juga semakin mudah

teliti, jelas, dan sistematis serta menarik.

dipahami

pembelajaran,

Dengan

adanya

dalam

teknologi

dan

sumber

dengan

yang

kreatif,

e-book

belajar

mereka

belajar

oleh
tidak

mengajar.

Dengan

mahasiswa
merasa

sehingga

bosan

dalam

informasi yang berkembang membuat

menerima pelajaran, termotivasi untuk

proses pembelajaran dapat dilakukan

mempelajari materi kuliah.

dimana saja dengan berbagai media salah

1.2 Tujuan

satunya e-book. Kenyataannya, saat ini

Dari penelitian yang dilakukan maka

penggunaan media e-book dalam kegiatan

tujuan penelitian ini adalah:

pembelajaran bahasa Inggris di STT
Harapan

masih

belum

a. Mengembangkan aplikasi e-book

maksimal.

dalam pembelajaran English for

Disebabkan masih banyaknya proses

Computer untuk jurusan teknik di

belajar dan mengajar yang masih manual

STT Harapan Medan.

dengan menggunakan buku, diktat atau

b. Menghasilkan produk yang dapat

bahan foto copy yang disajikan dengan

memberikan

metode ceramah.

bahasa inggris khususnya English

Hal ini membuat mahasiswa kurang

motivasi

for Computer.

berkembang pengetahuannya khususnya

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah

pada mata kuliah bahasa Inggris dan

Adapun

pendekatan

secara otomatis berefek negatif pada

masalah

kompetensi yang dimiliki mahasiswa

bagaimana merancang

tersebut.

dalam

Berdasarkan permasalahan tersebut,
di

lingkungan

khususnya
dikembangkan

perguruan

tinggi

Harapan

perlu

pembelajaran

bahasa

STT

belajar

yang

dilakukan

pembelajaran

Computer,

pemecahan
adalah

aplikasi e-book
English

kemudian

for

melakukan

penerapan aplikasi e-book tersebut di
STT

Harapan

terakhir
781

adalah

Medan

dan

langkah

melakukan

evaluasi

apakah dengan menggunakan e-book

Proses

perancangan

mahasiswa di STT Harapan termotivasi

mengolah data-data yang digunakan

dalam belajar English for Computer.

oleh

aplikasi,

meliputi

merancang

objek

pendukung e-book seperti desain

2. Metode

sistem yaitu merancang antar muka

Metode penelitian yang digunakan
berdasarkan kerangka kerja yang terdiri

pengguna(user

interface

dari langkah-langkah berikut ini:

yang

1) Identifikasi Masalah

dimengerti oleh pemula nantinya,

mudah

system)

digunakan

dan

Merumuskan masalah yang dihadapi

serta merancang activity dan use case

oleh mahasiswa dalam mempelajari

diagram pada aplikasi.
6) Implementasi

bahasa inggris.

Membuat

e-book

Langkah untuk dapat memahami

Computer

berbasis

masalah yang telah ditentukan ruang

dengan desain yang telah dibuat.

lingkup dan batasannya.

Pada

2) Analisa Permasalahan

tahap

ini

English
web

juga

for
sesuai

dilakukan

pengkajian kembali kelayakan dari

3) Mengumpulkan Data
yang

aplikasi yang telah dirancang, apakah

diperlukan dalam pembuatan e-book

sistem tersebut sudah sesuai atau

seperti materi tentang English for

masih perlu dilakukan peninjauan

Computer yang meliputi reading,

kembali atau penyempurnaan.

Mengumpulkan

tenses,

data-data

examination

dan

7) Pengujian

lain

Tahap ini

sebagainya.
4) Analisa

Aplikasi

E-Book

pengujian

dalam

dilakukan mekanisme
dengan

cara

memilih

Pembelajaran English for Computer

contents atau index pada e-book

Melakukan analisa mengenai apa

untuk mengakses materi dan latihan

saja

yang berhubungan dengan English

yang

pembuatan

diperlukan
e-book

dalam

English

Computer.

Menentukan

menganalisa

target

yang

for

for

Computer.

Selain

itu

juga

dan

dilakukan pengujian terhadap tombol

ingin

search pada beranda e-book English
for Computer.

dicapai pada aplikasi e-book tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

5) Merancang Aplikasi E-Book dalam

3.1 Activity Diagram

Pembelajaran English for Computer
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Activity Diagram pada gambar 1

book dalam pembelajaran english for

menggambarkan alir aktivitas user mulai

computer, pada gambar 2.

dari masuk ke menu utama, mencari
berkas e-book dan mengakses materi
yang disajikan dalam e-book.

Gambar 2. Use Case Diagram User
Berdasarkan gambar 2 diatas dapat
dijelaskan bahwa aktor yang berperan
aktif pada e-book dalam pembelajaran
english for computer adalah pengguna, di

Gambar 1. Activity Diagram User

mana

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat

utama(Home).

contents untuk melihat page dari e-book.

3.3 Perancangan Pencarian (Search)

Setelah itu pilih page maka sistem akan

Berkas pada E-Book

pembelajaran

Pada e-book ini proses pencarian

english for computer berdasarkan page

dapat dilakukan dengan memilih content

yang dipilih oleh user. Selajutnya pilih

e-book

menu print jika user ingin memperoleh

akan

menampilkan

berdasarkan

index.

Hasil

pencarian yang dilakukan berdasarkan

materi dalam bentuk hardcopy, kemudian
sistem

mengakses

options, print melalui tampilan halaman

menu utama(home), kemudian pilih menu

materi

dapat

contents, index, tampil materi, search,

dijelaskan bahwa user akan masuk ke

menampilkan

pengguna

input keyword dapat dihasilkan dalam

jendela

bentuk

aplikasi ‘print topic’, di mana terdapat 2

list

topic.

Pada

gambar

3

menunjukan diagram urutan pencarian

pilihan yaitu print selected topic dan

berkas

print all subtopics.

e-book

dalam

english for computer.

3.2 Use Case Diagram
Menggambarkan fungsionalitas yang
diharapkan dari perancangan aplikasi e783

pembelajaran

Gambar 4. Tampilan Utama E-Book
English for Computer
Tampilan e-book pada gambar 4 di atas
adalah tampilan yang terlihat pada waktu
aplikasi pertama kali diakses. Pada
tampilan ini, pengguna dapat mengakses
materi e-book melalui tab menu contents
dan juga dapat di akses melalui link
index, seperti terlihat pada gambar 5 di
Gambar 3. Activity Diagram User dalam

bawah ini.

Pencarian Berkas E-Book

User akan masuk ke tampilan halaman
utama, kemudian pilih tab menu search
untuk melihat mencari materi e-book
berdasarkan

katakunci(keyword)

yang

diinginkan. Setelah itu input keyword lalu
klik tombol list topic. Tombol list topic
pada sistem berfungsi sebagai search,
dimana proses search yang dilakukan
adalah

mencari

materi

Gambar 5.Akses Materi pada E-Book

e-book

berdasarkan keyword secara list. Setelah

English for Computer

itu sistem akan menampilkan materi

Selain mengakses materi juga dapat

pembelajaran

melakukan pencarian berkas berdasarkan

english

for

computer

berdasarkan secara list topic.

kata kunci(keyword) yang dapat di input

3.4 Tampilan Aplikasi E-Book English

pada tab menu search, pada gambar 6.

for Computer

Gambar 6. Tampilan Tab Menu Search
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4. Kesimpulan
Dalam penelitian ini telah dibuat
aplikasi

e-book

dalam

pembelajaran

English for Computer untuk memotivasi
mahasiswa teknik STT Harapan Medan
dalam proses belajar bahasa Inggris.
Berdasarkan
dilakukan,

penelitian
maka

yang

telah

di

ambil

dapat

kesimpulan sebagai berikut, yaitu:
a. Aplikasi mudah digunakan dan
materi pembelajaran English for
Computer juga mudah di akses
oleh pengguna.
b. Aplikasi e-book ini mempermudah
dalam

memahami

pembelajaran

English

materi
for

Computer.
c. Aplikasi e-book yang telah dibuat
lebih

menyenangkan

untuk

dipelajari dari pada menggunakan
buku fisik.
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MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM
TRANSFER KONSEP-KONSEP KONKRIT KE KONSEP-KONSEP ABSTRAK
MELALUI INQUIRY DISCOVERY PADA TERMODINAMIKA
Muhammad Gade1), Rita Destini2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
Jalan Garu II No 93 Medan
Abstrak

Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui peranan
metode Inquiry discovery dalam
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa pada Termodinamika terhadap 36 orang
mahasiswa program studi pendidikan fisika jurusan PMIPA FKIP niversitas Muslim
Nusantara Al-Washliyah Medan semester genap tahun ajaran 2014/2015. Prosedur penelitian
terdiri dari tahapan perencanan, membuat rencana perkuliahan, lembar observasi dan
mendesain alat evaluasi. Bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry discovery
dapat meningkatkan aktivitas dan dipermudah dalam kemampuan memahami konsep-konsep
dan prinsip-prinsip gejala alam, sehingga hasil belajar Termodinamika mahasiswa meningkat,
dapat dilihat secara klasikal diperoleh peningkatan aktivitas belajar mahsiswa pada siklus I
dan II sebesar 28,43% (siklus I = 55,50% ; siklus II = 83.93%). Artinya, ketuntasan
hasil belajar termodinamika mahasiswa meningkat sebesar 33,33% dengan persentase
ketuntasan hasil belajar termodinamika mahasiswa pada siklus II sebesar 88,88%. Hal ini
dikarenakan metode inquiry discovery dapat membuat mahasiswa memahami transfer
konsep-konsep konkrit ke konsep-konsep abstrak pada materi termodinamika.
Kata kunci : Inquiry Discovery, Gejala Alam Mudah dipahami

1. Pendahuluan

dan menyelidiki secara sistematis, kritis,

1.1. Latar Belakang

logis, analitis.

Discovery merupakan bagian
dari

inquiry,

atau

Hasyim

inquiry

discovery

(2010:

inquiry

24)

metode

ini

bisa

merupakan perluasan proses discovery

dikelompokkan

yang

mendalam.

inquiry termodifikasi dan discovery

Inquiry yang dalam bahasa Inggris

inquiry terbimbing. Metode discovery

Inquiry,

inquiry

digunakan

berarti

pemeriksaan,
sebagai

suatu

lebih

pertanyaan,

penyelidikan.
proses

umum

atau
Inquiry

menjadi

sangatlah

pembelajaran

cocok

Fisika.

discovery

dengan

Pembelajaran

yang

Fisika sangat erat dengan penemuan-

dilakukan manusia untuk mencari tahu

penemuan hal yang baru, terlebih lagi

memahami informasi.

Trianto (2011:

pembelajaran sekarang yang menuntut

166), menyatakan stategi inquiry berarti

mahasiswa lebih aktif dalam mengikuti

suatu rangkaian kegiatan belajar yang

perkuliahan,

melibatkan secara maksimal seluruh

mahasiswa untuk mencari pengalaman

kemampuan peserta didik untuk mencari

di

luar

melakukan
786

jam

sehingga

perkuliahan
penemuan

menuntut

seperti
di

Laboratorium.

Di

sisi

lain

lebih meningkatkan krearifitas

untuk

yaitu, (1) Planning (Perencanaan), (2)

dan

Acting (Pelaksanaan), (3) Observing

kemampuan ilmiah mahasiswa, karena

(Pengamatan), (4) Reflecting (Refleksi).

sangat

Dalam

erat

dengan

penemuan-

pelaksanaan

peneliti

metode

untuk

penelitian yang terdiri dari dua siklus.

kognitif

Dalam setiap siklus terdiri dari tiga kali

meningkatkan

discovery

kemampuan

melakukan

ini,

penemuan maka peneliti menggunakan
inquiry

akan

penelitian

siklus

mahasiswa. dalam perkuliahan. Selain

pertemuan,

itu juga dibutuhkan kreativitas belajar

dengan

fisika mahasiswa. karena semua aspek

peningkatan

dalam metode ini dibutuhkan untuk

dalam

meningkatkan aktivitas dan kreatifitas

tercapai. Jika dari jumlah mahasiswa

dalam kemampuan transfer konsep-

85% telah mencapai kriteria kelulusan

konsep

konsep-konsep

minimum maka media metode inquiry

abstrak pada perkuliahan termodinamika

discovery dapat dikatakan mengalami

2. Metode

peningkatan atau ada perubahan jadi

konkrit

Jenis

ke

penelitian

(3x45)

pertemuan
menit,

aktivitas

setara

sehingga
mahasiswa

pembelajaran termodinamika

adalah

hasil refleksi yang telah diperoleh

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

digunakan sebagai dasar peningkatan

merupakan suatu pendekatan

hasil

meningkatkan

ini

sekali

hasil

untuk

pembelajaran

belajar

melakukan

mahasiswa
rancangan

untuk
tindakan

dengan melakukan perubahan ke arah

selanjutnya.

perbaikan terhadap proses dan hasil

penjelasan untuk masing-masing siklus

pembelajaran. Penelitian tindakan kelas

(tahap) adalah sebagai berikut:

dilakukan

dua

siklus

tindakan

berurutan. Tiap siklus dilaksanakan
sesuai dengan perubahan yang ingin
dicapai

dalam

aktivitas

upaya

dan

termodinamika.

meningkatkan

hasil
Pada

setiap

belajar
siklus

diakhiri dengan diadakannya tes hasil
belajar dan observasi terhadap aktivitas
belajar mahasiswa. Secara garis besar
dalam

satu

siklus

terdapat

empat

tahapan yang lazim dilalui
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Adapun

model

dan

3. Hasil dan Pembahasan

siklus II = 83.93%). Jika dilihat dari

Setelah dilaksanakan penelitian tindakan

hasil observasi aktivitas mahasiswa,

pada siklus satu dan dua dengan

terjadi peningkatan secara klasikal untuk

menggunakan metode inqury discovery

aktivitas mahasiswa selama mengikuti

pada

perkuliahan

termodinaamika

mengalami

dengan

peningkatan aktivitas belajar mahasiswa

metode

pada setiap siklusnya. Secara klasikal

mencakup dalam tujuh jenis aktivitas

diperoleh peningkatan aktivitas belajar

mahasiswa dari pertemuan I, II, IV dan

mahasiswa

V.

pada

siklus

I dan

II

sebesar 28,43% (siklus I = 55,50% ;

inquiry

menggunakan

discovery

yang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada gambar diagram batang berikut ini.
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Gambar 8. Diagram Batang Untuk Peningkatan Aktivitas Belajar Mahasiswa

Berdasarkan

hasil

penelitian,

dari 55,5% pada siklus I menjadi

setelah diberikan tindakan pada siklus I

83,93% pada siklus II hal ini bisa

dan II dengan menggunakan metode

dilihat melalui gambar diagram batang

inquiy

di bawah ini.

discovery

dapat

peningkatan hasil belajar

Berdasarkan

penelitian

diperoleh

dilihat

mahasiswa

I

mengikuti proses perkuliahan

simpulan

bahwa

dengan menggunakan metode

metode

inquiry

inquiry discovery dan peneliti

dilakukan

belum mampu menguasai kelas

dapat

secara merata. Hal ini dapat

belajar

terlihat dari persentase aktivitas

penggunaan

siklus

discovery

yang

peneliti

belum

meningkatkan

hasil

mahasiswa dengan lebih baik,

belajar

hal

mencapai

ini

terbiasanya

mungkin

belum

mahasiswa
789

mahasiswa hanya
55,50%

dan

persentase ketuntasan

belajar

termodinamika

mahasiswa

sebesar

55,55%

peneliti

perlu

Artinya,

sehingga

belajar

melakukan

perbaikan-perbaikan
pengembangan

dan

termodinamika

33,33%

perkuliahan

dengan

ketuntasan

yang

ini

Pada siklus II ini, aktivitas

membuat

peneliti

memahami

meningkat

menjadi 83,93%. Dan selama

konsep

pertemuan

konsep

kelima

peneliti

lebih

banyak

contoh

dan

agar

metode

discovery

dapat

mahasiswa
transfer

konkrit

konsep-

ke

konsep-

abstrak pada materi

termodinamika.

contoh-

Berdasarkan

dari hasil penelitian di atas,

latihan-latihan

mahasiswa

memahami

dan

memberikan
lagi

belajar

dikarenakan

inquiry

keeempat

hasil

siklus II sebesar 88,88%. Hal

dilaksanakan pada siklus I.

sudah

persentase

termodinamika mahasiswa pada

Pada tindakan siklus II, merupakan
perkuliahan

hasil

mahasiswa meningkat sebesar

yang lebih jelas pada siklus II.

perbaikan

ketuntasan

teruji

mampu

bahwa

penggunaan

metode inquiry discovery dapat
meningkatkan

aktivitas

konsep termodinamika dalam

hasil

termodinamika

transfer konsep-konsep konkrit

mahasiswa.

ke

dan menguasai

konsep-

melalui

konsep

abstrak

4.

pendekatan

inquiry

Berdasarkan

discovery.

Berdasarkan

pengamatan pada

siklus

Kesimpulan
temuan-temuan

ilmiah,

dapat

diambil

maka

II

beberapa kesimpulan bahwa :

diperoleh peningkatan aktivitas
dan hasil belajar

belajar

dan

1.

Penggunaan

metode

inquiry

mahasiswa

discovery dapat meningkatkan

sebesar 83,93% dari 36 siswa

aktivitas belajar termodinamika

sudah mengalami peningkatan

pada mahasiswa program studi

aktivitas belajar. Dari 36 orang

pendidikan

mahasiswa, 32 orang

pendidikan

berhasil

sudah

menyelesaikan

saja

4
yang

orang
belum

jurusan

matematika

dan

ilmu pengetahuan alam FKIP

persoalan termodinamika dan
hanya

fisika

UMN Al Washliyah Medan;

mahasiswa

2.

berhasil.

Metode
dapat
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inquiry

discovery

meningkatkan

hasil

belajar
materi
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DESAIN ALAT MENENTUKAN TINGKAT KESUBURAN TANAH
William Ramdhan
AMIK ROYAL KISARAN,
william.ramdhan052@gmail.com
Abstrak
Negara Indonesia merupakan negara yang sebagaian sendi kehidupan perekonomian berasal
dari pertanian dan perkebunan. Dimana modal dasar yang dibutuhkan pada sektor pertanian
maupun perkebunan adalah lahan. Akan tetapi muncul sebuah pertanyaan besar bagaimana
menentukan tingkat kesuburan tanah dari lahan tersebut. Petani biasanya menerapan metode
pengalaman dan perkiraan, sehingga menyebabkan para petani tidak bisa meningkatkan
kualitas tanah bahkan dapat menyebabkan lahan pertanian menjadi tidak subur. Untuk hal
tersebut dirancanglah sebuah alat dalam menentukan tingkat kesuburan tanah dengan
menggunakan sensor resivitas tanah. Prinsip kerja dari desain alat menentukan tingkat
kesuburan tanah dimana setiap perubahan kandungan tanah, sensor kelembapan tanah
memberikan ouput tegangan yang berbeda, kemudian diinput-kan ke mikrokontroler dan
selanjutnya mikrokontroler Arduino Uno R3 akan menghasilkan ouput berupa tampilan angka
ke LCD. Tentu dengan desain alat tersebut memberikan kemudahan kepada petani dalam
menentukan tingkat kesuburan tanah lahan pertanian maupun perkebunan mereka, sehingga
hasil produktivitas pertanian bisa meningkat.
Kata Kunci : Pertanian, Perkebunan, Tingkat Kesuburan Tanah, Sensor Kelembapan Tanah
1.Pendahuluan

menggunakan

1.1 Latar Belakang

pengalaman dalam melakukan proses

Semakin

tahun

kebutuhan

hasil

ini

Penerapan metode pengalaman dan

oleh

perkiraan, menyebabkan para petani

meningkatnya jumlah penduduk. Untuk

tidak bisa meningkatkan kualitas tanah

memenuhi kebutuhan beras tersebut,

bahkan

para petani kita melakukan berbagai

menjadi

cara baik melalui panca usaha tani

dipasaran telah ada alat yang dipakai

maupun

untuk

sapta

disebabkan

dan

pemupukan lahan pertaniannya.

produksi pertanian di Indonesia semakin
meningkat,

perkiraan,

usaha

tani

untuk

meningkatkan

produksi.

Namun

permasalahan

sekarang

adalah

bagaimana

para

mengetahui

kualitas

dapat

menyebabkan

tidak

subur.

mengetahui

tanah

Sebenarnya

tingkat

kualitas

tanah, yaitu pHmeter. Namun dari segi
harga

masih

terlalu

petani.

mahal

petani

dapat

kalangan

tanah

dalam

terdapat metode mengetahui tingkat

juga

kualitas

saat ini para petani kita belum memiliki

sample tanah sawah kemudian diteliti di

indikator yang akurat untuk mengetahui

laboratorium. Akan tetapi cara ini

kualitas

membutuhkan waktu yang lama, tidak

para

petani

hanya
792

dengan

itu,

meningkatkan produksi hasil pertanian,

tanah,

tanah

Selain

untuk

mengambil

semua orang bisa melakukan, dan juga

Dalam

dinas pertanian tiap kabupaten tidak

dikemukakan

mempunyai

menjadi rumusan masalahnya yaitu

laboratorium

penguji

kualitas tanah sendiri.

latar

belakang

diatas,

maka

yang
yang

adalah

Sehubungan dengan hal diatas maka

1. Bagaimana cara mendesain alat

dibuat alat yang dapat mengetahui

penentu tingkat kesuburan tanah

indikator tingkat kualitas tanah dengan

dan menampilkan hasil tingkat

menggunakan

kesuburan tanah pada LCD ?

tanah.

parameter

Untuk

resistivitas

mengetahui

nilai

2. Bagaimana cara membuat program

resistivitas tanah, menggunakan sensor

(software)

resistivitas tanah dan sensor pH tanah.

sensor kelembapan tanah yang

Alat

digunakan

ini

mempunyai

kelebihan

dibandingkan alat yang telah ada yaitu

untuk

suatu

untuk

model

mendeteksi

tingkat kesuburan tanah ?

lebih murah, lebih lengkap dalam hal

1.2 Tujuan Penelitian

memberikan informasi mengenai agar

Maksud dari penelitian ini adalah

nilai beda potensial yang diperoleh

mendesain

alat

dalam

dapat dibaca oleh mikrokontroler maka

tingkat kesuburan tanah. Adapun tujuan

dimasukkan ke rangkaian amplifier

dari perancangan alat ini adalah:

instrumentasi yang berfungsi sebagai

1. Untuk

mendisain

menentukan

alat

pengukur

buffer. Sedangkan untuk mengubah data

tingkat kesuburan tanah yang data

dari sensor berupa data analog menjadi

nilainya

data digital digunakan ADC (Analog

LCD.

Digital

Converter)

internal

yang

dapat

ditampilkan pada

2. Untuk mengetahui cara membuat

terdapat didalam Arduino Uno R3.

program

pada

model

Selanjutnya data digital tersebut diolah

sensor kelembapan tanah

yang

oleh mikrokontroler Arduino Uno R3.

digunakan untuk mendeteksi tingkat

Setelah

kesuburan tanah.

diolah

di

mikrokontroler

Arduino Uno R3, data akan ditampilkan
di

layar

LCD

2X16.

Data

(software)

2. Konsep Dasar Sistem

yang

Sistem adalah elemen-elemen yang

ditampilkan berupa nilai resistivitas

saling berhubungan membentuk suatu

tanah (Ώ m), jenis tanah, tingkat

kesatuan

kualitas tanah (bagus, sedang, dan

merupakan suatu jaringan kerja dari

jelek).

prosedur yang saling berhubungan,
berkumpul
793

atau

organisasi.sistem

bersama-sama

untuk

melakukan suatu kegiatan atau untuk

bersama-sama

menyelesaikan

suatu

suatu

sasaran

yang

tertentu.

untuk

kegiatan

melakukan

atau

untuk

menyelesaikan suatu sasaran yang

Dari pengertian diatas dapat diambil

tertentu.

suatu kesimpulan bahwa suatu sistem
merupakan

elemen

yang

2). Sistem yang menekankan pada

saling

komponen atau elemen

berkaitan dan saling mempengaruhi

Suatu

dalam melakukan kegiatan bersama

elemen-elemen

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

berinteraksi untuk mencapai suatu

2.1.1 Pengertian Sistem

tujuan.

Istilah sistem berasal dari bahasa
Yunani

yaitu

mengandung

“Systema”

arti

“kesatuan

keseluruhan”. Berarti

adalah

kumpulan

yang

saling

Menurut Jogiyanto (2008, hal : 34)

yang

“Suatu

sistem

atau

sebagai

kumpulan

dapat

didefenisikan

komponen

yang

adalah

saling berhubungan yang membentuk

sekumpulan objek-objek yang bekerja

satu kesatuan untuk mencapai tujuan

sama

tertentu”. Sedangkan Pengertian sistem

untuk

kelompok,

sistem

sistem

menghasilkan

prosedur,

teknik

satu
yang

menurut

Andri

(2008:1)

berikut

”Sistem

digunakan dan diatur sedemikian rupa

adalah

satu kesatuan yang berfungsi untuk

merupakan kumpulan elemen-elemen

mencapai

Sistem

yang saling terkait dan bekerja sama

merupakan salah satu yang terpenting

untuk memproses masukan (input) yang

dalam

ditujukan kepada sistem tersebut dan

tujuan

sebuah

tertentu.

perusahaan

yang

mengolah masukan tersebut sampai

dapat membentuk
kegiatan usaha

sebagai

Kristanto

menghasilkan keluaran (output) yang di
untuk

inginkan”.

mencapai

kemajuan dan target yang dibutuhkan.

Berdasarkan

dari

kedua

definisi di atas maka dapat disimpulkan

Konsep dasar yang menjelaskan

bahwa sistem adalah sekelompok unsur

definisi sistem memiliki dua pendekatan

atau

(Jogiyanto, HM.2008:2), yaitu:

hubungannya antara satu dengan yang

1). Sistem yang menekankan pada

lainnya dan saling berinteraksi untuk

prosedur

elemen-elemen

2.2 Mikrokontroller

kerja dari prosedur-prosedur yang

Mikrokontroler

berhubungan,

erat

mencapai suatu tujuan tertentu.

Suatu sistem adalah suatu jaringan

saling

yang

berkumpul

sistem
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komputer

adalah

sebuah

fungsional

dalam

sebuah chip. Di dalamnya terkandung

output

sebuah inti prosesor, memori (sejumlah

mikrokontroler

kecil RAM, memori program, atau

elektrik untuk berbagai proses menjadi

keduanya), dan perlengkapan input

lebih ekonomis. Dengan penggunaan

output.

lain,

mikrokontroler ini maka:

alat

a.

Dengan

mikrokontroler

kata

adalah

suatu

elektronika digital yang mempunyai

yang

terpisah,

kehadiran

membuat

kontrol

Sistem elektronik akan menjadi
lebih ringkas.

masukan dan keluaran serta kendali

b.

Rancang bangun sistem elektronik

dengan program yang bisa ditulis dan

akan lebih cepat karena sebagian

dihapus dengan cara khusus, cara kerja

besar dari sistem adalah perangkat

mikrokontroler sebenarnya membaca

lunak yang mudah dimodifikasi.

dan menulis data.

c.

Mikrokontroler

merupakan

Pencarian gangguan lebih mudah
ditelusuri karena sistemnya yang

komputer didalam chip yang digunakan

kompak

untuk mengontrol peralatan elektronik,

mikrokontroler

yang

maka

menekankan

efisiensi

dan

Agar

sebuah

dapat

berfungsi,

mikrokontroler

tersebut

efektifitas biaya. Secara harfiahnya bisa

memerlukan komponen eksternal

disebut

dimana

yang kemudian disebut dengan

yang

sistem minimum. Untuk membuat

sebuah

“pengendali
sistem

sebelumnya

kecil”

elektronik

banyak

memerlukan

komponen-komponen

sistem

pendukung

minimal

paling

tidak

dibutuhkan sistem clock dan reset,

seperti IC TTL dan CMOS dapat

walaupun

direduksi/diperkecil

mikrokontroler sudah menyediakan

terpusat

serta

mikrokontroler

dan

akhirnya

dikendalikan
ini.

oleh

pada

beberapa

sistem clock internal, sehingga

Mikrokontroler

tanpa

digunakan dalam produk dan alat yang

rangkaian

eksternal

pun

mikrokontroler sudah beroperasi.

dikendalikan secara automatis, seperti

Yang dimaksud dengan sistem minimal

sistem kontrol mesin, remote controls,

adalah sebuah rangkaian mikrokontroler

mesin kantor, peralatan rumah tangga,

yang sudah dapat digunakan untuk

alat berat, dan mainan.

menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC

Dengan mengurangi ukuran, biaya,

mikrokontroler tidakakan berarti bila

dan konsumsi tenaga dibandingkan

hanya berdiri sendiri. Pada dasarnya

dengan

sebuah sistem minimal mikrokontroler

mendesain

menggunakan

mikroprosesor memori, dan alat input

AVR memiliki prinsip yang sama.
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16 karakter. Parameter: Layar hijau:

2.3 Downloader
Downloader

adalah

merupakan

Kontras dan tampilan dan tampilan

antarmuka antara komputer dengan

karate warna (hitam sampai dengan

mikrokontroler,

abu-abu), Layar Biru : Kontras dan

melalui

downloader

program yang telah dibuat di komputer

tampilan Karater putih

anda

2.5 Sensor Kelembapan Tanah

bisa

ditanamkan

mikrokontroler,

ke

sehingga

Modul

pendeteksi

mikrokontroler dapat bekerja seperti

kelembaban/kadar air dalam tanah (soil

yang kita harapkan. Sebenarnya ada

moisture sensor), atau sering disebut

banyak jenis downloader mulai dari

"soil hygrometer sensor" atau "soil

yang menggunakan port serial, port

humidity sensor/detector" (sebenarnya

paralel, hingga yang paling populer

secara linguistik kedua sebutan terakhir

sekarang menggunakan USB. Seperti

kurang tepat) ini menggunakan moisture

pada gambar di atas.

probe tipe YL-69 yang diproses IC

Downloader adalah sebuah device,

pembanding offset rendah LM393 (low

dimana digunakan untuk memasukkan

offset voltage comparator dengan offset

program yang 3telah kita buat di

masukan lebih rendah dari 5mV) yang

komputer ke dalam chipmikrokontroler

sangat stabil dan presisi.

agar dapat menjalankan perintah pada

Sensor ini juga untuk mendeteksi

satu alat melalui suatu pemrograman.

kadar air dalam tanah, yang kemudian

2.4 LCD

bisa

Mikrokontroler

sebagai

menjadi

acuan dalam

sistem

chip

pengairan/penyiraman tanaman secara

miniatur dari sistem komputer, tentunya

otomatis. Cukup tancapkan lempeng

membutuhkan media penampil output

pendeteksi

layaknya sebuah monitor. Kita dapat

sensing

mengkonfigurasi I/O dari chip micro

(isolasikan koneksi pin header dengan

pada kit rangkaian elektronik melalui

kabel dengan lilitan selotip kedap air

berbagai bahasa pemrograman yang

selain

mampu mengkompiler menjadi file

menggunakan

berekstensi HEX agar dapat di flashing

Sensitivitas pendeteksian dapat diatur

ke chipmicro.

dengan memutar potensiometer yang

Alat display yang dibuat pabrik yang
sudah

standar

dapat

kelembapan

probe)

itu

akan

ke

lebih

(moisture

dalam

bagus

heat-shrink

terpasang di modul pemroses.

menampilkan

karater dua baris, dengan tiap-tiap baris
796

tanah

bila
tube).
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keluarannya stabil. Dengan tegangan

3.1 Sensor Kelembapan Tanah

keluaran 5 volt, maka tegangan keluaran

Sensor resivitas tanah adalah sensor

pada catu daya harus 5 volt atau

kelembaban yang dapat mendeteksi

berkisar

kelembaban dalam tanah. Sensor ini

keluaran benar-benar sesuai tegangan

sangat sederhana, tetapi ideal untuk

yang

mendeteksi tingkat kesuburan tanah.

Arduino Uno R3, digunakan rangkaian

Sensor ini terdiri dua probe untuk

power supply yang dibuat dengan

melewatkan

menggunakan voltage regulator.

arus

melalui

tanah,

kemudian membaca resistansinya untuk

5

volt.

Untuk

dibutuhkan

tegangan

sistem

minimum

3.3 Contex Diagram

mendapatkan nilai tingkat kelembaban.

Pada Context Diagram di atas terdiri

Semakin banyak air membuat tanah

dari suatu program yang disebut dengan

lebih mudah menghantarkan listrik

sistem perancangan alat pengecekan

(resistansi kecil), sedangkan tanah yang

kesuburan tanah. Sistem ini berinteraksi

kering

sangat

dengan beberapa entity yaitu sensor,

listrik

(resistansi

sulit

menghantarkan
besar).

Untuk

Ardunino Uno R3, Modul Program, dan

memasang sensor soil moisture ini di

LCD

tanamkan kedalam tanah yang akan

Selanjutnya, entity-entity tersebut akan

diuji.

dibahas seperti pada gambar 1:

Kemudian

sensor

akan

mendeteksi kadar air dalam kandungan

(Liquid

a. Sensor

Crystal

Soil

Moisture

tanah tersebut, sehingga nilai output

berfungsi

dari sensor akan berbentuk tegangan

kesuburan tanah.

yang di-input-kan ke mikrokontroler

Display).

sebagai

Sensor

pendeteksi

b. Ardunino Uno R3 berfungsi sebagai

pada port A.0.

pengontrol data yang masuk melalui

3.2 Trafo dengan Mikrokontroler

sensor.

Dalam sebuah perancangan dan

c. LCD berfungsi untuk menampilkan

pembuatan alat, haruslah membutuhkan

hasil data yang telah dideteksi

sebuah

melalui sensor.

sumber

tenaga

untuk

menjalankan sebuah alat elektronika

d. Modul program adalah berfungsi

agar alat yang dirancang dapat bekerja

sebagai

sebagai mana mestinya, sesuai dengan

mengendalikan

apa

keseluruhan.

yang

telah

dirancang

dalam

pemrograman. Catu daya yang dipakai
adalah

catu

daya

yang

Agar

tegangan

program

yang

alat

secara

mikrokontroler

dapat

mengirimkan data nilai kesuburan tanah
797

ke tampilan LCD dibutuhkan perangkat

daya, sensor, mikrokontroler dan LCD,

lunak/program, maka disisipkan sebuah

rangkaian mikrokontroler dan rangkaian

program pada mikrokontroler dengan

LCD

menggunakan

menyeluruh.

bahasa

pemrograman

Bahasa C.

yang

dihubungkan

secara

Setelah sensor bekerja mendeteksi
tingkat kelembapan tanah maka sensor
memberikan

inputan

kemikrokontroler

tegangan

yang

akan

ditampilkan ke lcd. Untuk lebih jelasnya
dapat
Gambar 1 Contex Diagram

kita

lihat

pada

rangkaian

keseluruhan alat pada gambar di bawah
ini.

3.4 Data Flow Diagram
Data

flow

diagram

yang

merupakan uraian lebih terperinci dari
sistem yang dirancang. Pada gambar 2
berikut adalah data flow diagram level 0
yang

diuraikan

berdasarkan

Gambar 3 Rangkaian Keseluruhan

pada

Alat

context diagram sebelumnya.

4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dari desain alat
menentukan tingkat kesuburan tanah,
maka

penulis

dapat

menyimpulkan

sebagai berikut :
4.1 Simpulan
Dari pembahasan pada bab-bab
sebelumnya dapat diambil kesimpulan
yaitu:
Gambar 2 Data Flow Diagram

1. Kenaikan nilai kelembapan tanah
mengakibatkan tegangan inputan ke

3.5 Mekanisme Keseluruhan

mikrokontroler

Pada perancangan alat menentukan

semakin

tingkat kesuburan tanah ini secara

sehingga

keseluruhan terdiri dari rangkaian catu

tahanan tanah semakin turun juga.
798

tampilan

angka

tinggi
nilai

2. Semakin banyak kandungan air
dalam tanah maka nilai resistivitas
tanah semakin kecil.
3. Dengan

menggunakan

kelembapan

tanah

sensor

nilai

tingkat

kesuburan tanah dapat dideteksi
dengan mudah.
4. Tampilan nilai tingkat kesuburan
tanah yang telah di input diproses
melalui

MC

dan

kemudian

ditampilkan melalui media penampil
yaitu LCD.
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KARAKTER PEREMPUAN DALAM NOVEL CINTA ITU LUKA
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Universitas Al Washliyah Labuhan Batu
Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan komparasi peran perempuan dalam novel Cinta Itu
Luka karya Eka Kurniawan dan novel Existere karya Sinta Yudisia dilihat dari pengarang laki-laki
maupun pengarang perempuan. Analisis dilakukan berdasarkan sisi kekerabatan (keluarga)
maupun berdasarkan masyarakat. Eksistensi perempuan sudah seolah-olah sudah menjadi
kebiasaan yang plural dan majemuk. Dilihat dari sudut hierarki peradaban, pengarang perempuan
sudah banyak yang menyimpang dari sudut olah rasa, yakni menjamurnya ketidakseimbangan
antara imajinasi dengan emosional. Hal ini mengakibatkan pengarang perempuan tidak
mementingkan kulmulasi dalam mengimajinasikan kata-kata sebagai energi. Pengarang
perempuan bergelimut pada kekuatan perasaan yang ingin digoreskan secara indefendensial
antara apa yang dirasakan dan imajinasinya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif
deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan bagaimana karakter perempuan dalam novel
Cinta Itu Luka karya Eka Kurniawan dan novel Existere karya Sinta Yudisia. Novel itu
dideskripsikan ditinjau dari aspek karakter perempuan berdasarkan keluarga dan karakter
perempuan berdasarkan masyarakat. Artinya, mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul
dengan analisis triangulasi data.
Kata Kunci: Karakter, Perempuan, dan Novel

1.

persoalan perempuan menjadi pokok

Pendahuluan

permasalahan yang selalu dibahas oleh

1.1. Latar Belakang
Novel memegang peranan penting
dalam

memerikan

pengarang.

Fenomena

perempuan

kemungkinan-

menjadi bahan pergolakan pengarang

kemungkinan untuk menyikapi hidup

dengan menghadirkan beberapa masalah,

dalam

Novel

seperti masalah gender, emansipasi, dan

menggunakan bahasa sebagai mediumnya

citra perempuan hingga saat sekarang.

untuk

Salah satunya novel yang bergelimut citra

kehidupan

manusia.

menyampaikan

kehidupan

yang

perempuan terdapat dalam novel Cantik

disampaikan oleh pengarang. Melalui

Itu Luka karya Eka Kurniawan dan

novel, pengarang dapat menggambarkan

Existere karya Sinta Yudisia.

masalah

dalam

nilai-nilai

kehidupan

masyarakat

seperti

masalah

Permasalahan

budaya, pandangan hidup, dan persoalan

merupakan

masyarakat. Ttema novel Indonesia telah

karya sastra. Di samping itu, pengarang

mengalami

perempuan

kulturalisasi,

terutama
800

objek

perempuan

juga

penceritaan

secara

dalam

eksis

memperjuangkan karakter perempuan di

memperebutkan

dalam karya-karyanya. Penokohan yang

perempuan cantik yang menjadi tokoh

dilakukan

pengarang

utama. Selain itu, ada juga perebutan

perempuan dapat dideskripsikan sebagai

dalam konteks pemenuhan nafsu seksual

perspektif perempuan yang memberikan

semata.

kekuatan pada karakter tokoh seorang

digambarkan oleh pengarang dalam novel

perempuan. Dalam hal ini, perempuan

Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan

dapat terpresentasikan secara lebih baik

dan Existere karya Sinta Yudisia.

oleh

seorang

melalui imajinasi para penulis/pengarang

seorang

Permasalahan

tokoh

tersebut

juga

Permasalahan pokok dalam novel

perempuan. Novel Existere karya Sinta

sering

Yudisia termasuk sastra populer, karena

dalam karya-karyanya. Misalnya, peran

banyak diminati oleh pembaca yang pada

perempuan tidak hanya sebagai ibu,

umumnya oleh kaum perempuan, baik

tetapi juga berperan sebagai anak, adik,

sebagai

pembaca.

istri, dan sebagai warga masyarakat di

pengarang

dalam kehidupan. Artinya, permasalahan

penulis

Esensinya,

maupun

munculnya

digambarkan

oleh

pengarang

perempuan Indonesia dalam sebuah karya

perempuan

sastra, seperti novel, cerpen, mitos, dan

seringkali diungkapkan oleh pengarang

sebagainya saat ini dapat meningkatkan

dalam

kualitas pengarang perempuan dalam

maupun cerpen. Perempuan dianggap

bidang

atau dipersepsikan sama kedudukannya

kesustraan.

membuktikan

Hal

bahwa

ini

dapat

pengaruh

dengan

perempuan sangat besar dalam kesustraan

yang

multifungsi

karya-karyanya, seperti

laki-laki,

meskipun

ini

novel

secara

biologis berbeda.

Indonesia.
Perempuan di masa sekarang telah
Permasalahan

perempuan

dapat

banyak mengenyam pendidikan tinggi,

terjadi di dalam dunia sastra, seperti

maka lahir tokoh-tokoh perempuan yang

novel maupun cerpen. Dalam novel,

termapil dalam kehidupan bermasyarakat,

biasanya

berbangsa,

pengarang

laki-laki

atau

bernegara,

dan

menjadi

perempuan menggambarkan kecantikan

pemimpin masa depan. Perempuan dalam

seseorang tokoh perempuan merupakan

masyarakat modern juga mempunyai hak,

pokok permasalahan yang penting untuk

dan

menggambarkan

perempuan.

kesempatan yang sama dengan laki-laki

Sebagian pengarang sengaja membuat

untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

gambaran seksual, seperti tokoh laki-laki

Salah satu fenomena yang terjadi dalam

citra

801

kewajiban,

serta

mempunyai

karya sastra adalah penggambaran atau

berdasarkan

pencitraan seorang tokoh perempuan.

mendeskripsikan

Tokoh perempuan dalam karya sastra

kemudian

biasanya memiliki hubungan langsung

triangulasi data dan reduksi data.

dalam

3. Hasil dan Pembahasan

kehidupan

perempuan

yang

sesungguhnya.

masyarakat.

Artinya,

fakta-fakta

disusul

yang

dengan

analisis

3.1 Hasil Penelitian
Luka

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang

permasalahan

yang

dikemukakan pada pendahuluan, maka

perempuan

yang

hasil penelitian disajikan dua bagian.

bersumber dari kehidupan kenyataan

Pertama, komparasi karakter perempuan

dalam masyarakat. Eka Kurniawan dalam

oleh pengarang laki-laki dan perempuan

Cinta

potret

berdasarkan kedudukan dan peran dalam

kehidupan melalui bahasa. Pengarang

kekerabatan/keluarga pada novel Cantik

menggambarkan adanya citra perempuan

Itu Luka (CIL) karya Eka Kurniawan dan

dilihat dari sisi seorang tokoh perempuan

novel Existere karya Sinta Yudisia.

yang dipaksa menjadi pelacur oleh

Kedua, komparasi karakter perempuan

prajurit Belanda dan Jepang, dianggap

oleh pengarang laki-laki dan perempuan

sebagai objek perilaku seksual. Artinya,

berdasarkan kedudukan dan peran dalam

perempuan

hanya

masyarakat pada novel Cantik Itu Luka

menerima perlakuan yang tidak baik dan

(CIL) karya Eka Kurniawan dan novel

cenderung

Existere karya Sinta Yudisia.

Novel

Cinta

menggambarkan
dihadapi

kaum

Itu

Luka

dalam

Itu

menyajikan

novel

sebagai

ini

bawahan

atau

2.1

diperintah saja.

Komparasi

Karakter

Perempuan oleh Pengarang Laki-laki
2. Metode

dan

Penelitian ini termasuk penelitian
kualitatif deskriptif,
yang

Kedudukan

yaitu penelitian

mendeskripsikan

bagaimana

perbandingan karakter perempuan dalam
novel Cinta Itu Luka karya

Yudisia.

dideskripsikan
karakter
keluarga

Novel

itu

dari

aspek

ditinjau

perempuan
dan

karakter

Berdasarkan

dan

Peran

dalam

Kekerabatan/Keluarga

pada

Cantik

karya

Itu

Luka

Novel
Eka

Kurniawan

Eka

Karakter

Kurniawan dan novel Existere karya
Sinta

Perempuan

pengarang
berdasarkan

laki-laki

dan

kedudukan

kekerabatan/keluarga

berdasarkan

perempuan

oleh

perempuan
dan

terdiri

peran

atas

(a)

karakter perempuan berperan sebagai

perempuan

anak, (b) karakter perempuan berperan
802

sebagai istri, (c) karakter perempuan
berperan

sebagai

ibu,

(d)

karakter

Kutipan di atas, menjelaskan bahwa

perempuan berperan sebagai nenek.

Maya Dewi merupakan anak yang baik

a. Perempuan Berperan sebagai Anak

dan penurut serta patuh kepada Ibu

Dalam novel Cinta Itu Luka (CIL)

dengan

cara

mengerjakan
rumah

segala

karya Eka Kurniawan, ada empat tokoh

pekerjaan

memasak,

yang berperan sebagai anak, yaitu Maya

membersihkan rumah agar Ibu dan

Dewi, Alamanda, Adinda, dan Cantik.

kakak-kakaknya senang berada di rumah.

1. Maya Dewi

Kutipan berikut ini juga menunjukkan

Maya dewi merupakan anak yang baik

sikap Dewi Ayu yang penurut dan patuh

dan penurut serta patuh terhadap Ibu

terhadap Dewi Ayu (Ibunya) tentang

(Dewi Ayu) dengan sangat rajin

calon pendamping hidupnya.
(2) “Nak, kau segera akan

mengerjakan pekerjaan rumah agar ibu
dan kakaknya selalu senang berada di

kawin

dalam

kakakmu

rumahnya,

seperti

kutipan

berikut ini.

sebagaimana
Alamanda,

kata Dewi Ayu ibunya.

(1) “Maya Dewi anak yang baik

Terdengar seolah kawin

dan tak menampakkan sikap

merupakan

badungnya. Tangannya jauh

mudah,

lebih

Dewi” (CIL, hal 253,

banyak

bergerak

daripada tangan siapa pun di
rumah

untuk

hal
kata

yang
Maya

kode 013).

membuat

segalanya menyenangkan. Ia

Di

sini

pengarang

memetik bunga mawar dan

menggambarkan

anggrek untuk dipajang di vas

berperan sebagai anak, yakni anak yang

bunga dan diletakkan di meja

baik dan patuh terhadap ibunya, terbukti

tamu

ketika tokoh Dewi Ayu selalu rajin

setiap

minggu

pagi.

Maya

Setiap
Dewi

mengerjakan

tokoh

laki-laki

pekerjaan

perempuan

rumah

serta

membasmi sarang laba-laba di

mempunyai sifat yang penurut ketika

langit-langit

ibunya memilihkan calon pendamping

rumah.

Guru-

guru di sekolah melaporkan

hidupnya.

perilaku baiknya, mengerjakan

2. Alamanda

semua pekerjaan rumah” (CIL,

Tokoh Alamanda merupakan anak

hal 249, kode 012)

pertama dari Dewi Ayu. Dalam cerita ini,
803

Alamanda seorang gadis muda yang

Kamerad

Kliwon

kekasih

kakak

cantik dan berumur enam belas tahun.

kandungnya yang pada akhirnya menjadi

Rambutnya diikat dalam satu ikatan pita

suaminya. Adinda tidak suka dengan

warna hijau tua, bahkan Alamanda

sifat dan tingkah laku Alamanda yang

mengeluarkan sigaret dari saku gaunnya

selalu mempermainkan laki-laki, hal ini

dan dengan ketenangan ia merokok yang

dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

manis.

(4) “Katakan saja kau cemburu,

Alamanda bisa dikategorikan anak yang

gadis kecil, katanya. Jika ada

kurang baik dari perilakunya yang sering

perempuan yang harus aku

keluar

cemburui,

bertengger

dibibirnya

malam

dan

yang

mempermainkan

maka

itu

adalah

banyak lelaki yang suka kecantikannya.

Mama yang telah tidur dengan

Hal tersebut tampak pada kutipan di

ratusan lelaki, kata Adinda. Kau

bawah ini saat malam hari Alamanda

pikir aku tidak bisa tidur dengan

pergi melihat suatu pertunjukan di daerah

lelaki? Kau bisa tidur dengan

tempat tinggalnya di malam hari sambil

semua lelaki sehebat Mama,

merokok.

tapi kau tidak bisa mencintai

(3) “Tak

baik

seorang

gadis

semua lelaki, kata Adinda”

berkeliaran sendiri di malam
hari,
membuka

kata

(CIL, hal 187, kode 021).

Shodancho
basa

Pengarang laki-laki menggambarkan

basi.

bahwa tokoh Adinda seorang anak yang

Alamanda menatap lurus ke

baik, lemah lembut, dan tidak suka

Shodancho, aku berkeliaran

dengan perilaku kakanya yang suka

dengan ratusan orang malam

mempermainkan

ini” (CTL, hal 157, kode 011).

kecantikannya.

Pengarang laki-laki menggambarkan

laki-laki
Ini

terbukti

dengan
dengan

pertengkaran Adinda dengan Alamanda

tokoh Alamanda sebagai anak yang

tentang lelaki yang dicintai.

berperilaku kurang baik yang sering

4.

keluar

dan

Tokoh cantik merupakan anak keempat

dengan

dari Dewi Ayu. Cantik adalah seorang

malam,

mempermainkan

merokok,
lelaki

Cantik

kecantikan yang dimilikinya.

anak perempuan baik yang memiliki

3. Adinda

wajah buruk rupa. Kesehariannya hanya

Adinda merupakan anak kedua dari

berada di lingkungan rumahnya dengan

Dewi Ayu. Adinda seorang perempuan

mengerjakan seluruh pekerjaan rumah.

baik dan lemah lembut yang mencintai
804

Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan

baik dan selalu mengerjakan pekerjaan

di bawah ini.

rumah

tangga,

seperti

memasak,

(5) “Aku bahkan bisa mengajarimu

membersihkan rumah, menjahit, dan

masak, meskipun aku tak pernah

sebagainya. Namun, ada sebagian kecil

belajar masak. Maka ia pun belajar

tokoh perempuan yang berperan sebagai

masak dan segera meramu bumbu

anak yang berperilaku kurang baik,

untuk jenis makanan apa pun.

seperti selalu keluar malam, merokok,

Tidak sampai di sana, ia mulai bisa

yang

merajut, menjahit, menyulam, dan

Alamanda.

mungkin bisa memperbaiki mobil

b.

dan membajak sawah. Semua itu ia

Istri

Di

digambarkan

pada

tokoh

Perempuan Berperan sebagai

pelajari dari malaikatnya. Jika kau

Perempuan berperan sebagai istri

tak pernah belajar semua itu,

mencakup sikap hidup yang mantap,bisa

darimana

bisa

mendampingi suami dalam situasi yang

mengajariku? Tanya si Cantik.

bagaimanapun disertai rasa kasih sayang

Kucuri dari orang-orang yang bisa.

terhadap suami dan anaknya, cinta kasih,

Apa yang bisa kau lakukan tanpa

loyalitas, dan kesetiaan pada teman

mencurinya

lain?

hidupnya. Ia juga mendorong suaminya

Menarik tikar” (CIL, hal 463, kode

untuk berkarir dengan cara-cara yang

03).

sehat.

sini

kau

tau

dari

dan

orang

penagarang

menggambarkan

tokoh

laki-laki

1. Alamanda

perempuan

Dalam novel Cinta Itu

bernama Cantik merupakan seorang anak

Luka (CIL), tokoh Alamanda

yang memiliki wajah buruk rupa yang

berperan sebagai istri Shodancho.

berperilaku baik dengan selalu rajin

Alamanda

melakukan

tangga

kurang baik, kasar, dan tidak bisa

seperti memasak, membersihkan rumah,

melayani serta tidak mencintai

menjahit, bahkan membajak sawah.

suaminya. Hal ini disebabkan

pekerjaan

rumah

Berdasarkan uraian di atas, maka
dapat

disimpulkan

umumnya

bahwa

penagarang

adalah

istri

yang

oleh Alamanda tidak mencintai

pada

suaminya sejak pertama kali ia

laki-laki

menikah. Ia menikah dengan

menggambarkan tokoh perempuan yang

Shodancho

berperan sebagai anak adalah anak yang

telah memperkosanya. Sebagai
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karena

suaminya

istri baik, Alamanda seharusnya

disebabkan bahwa Alamanda tidak ingin

melayani suami dengan baik dan

melahirkan bayi dari lelaki yang tidak

menjadi istri yang soleha, tetapi

pernah ia cintai (Shodansho) dengan

hal tersebut tidak terjadi pada

berkata bahwa meskipun kelak ia hamil

Alamanda. Hal ini tampak pada

tujuh

kutipan di bawah ini.

Alamanda akan tetap menggugurkan

(6) “Tak ada kekuatan setan

bayinya, jika suaminya memaksa untuk

bulan

sembilan

nafsunya.

bulan,

macam apapun yang bisa

melayani

meluluhkan kekuatan hati

tergambar pada kutipan berikut ini.

Hal

tersebut

yang

(7) “Alamanda bahkan berkata,

teraniaya. Jika kau tak tahan

meskipun kelak ia telah hamil

untuk

isi

tujuh bulan atau delapan bulan

pelirmu, pergilah ke rumah

atau sembilan, ia tetap akan

pelacuran. Aku tak akan

menggugurkan bayinya apa

marah

pun yang terjadi, jika Sang

seorang

perempuan

menumpahkan

karena

sebaliknya
bersenang

itu,

dan

aku
hati

akan

Shodancho

untukmu”

sini

kembali

memaksanya melayani nafsu
birahinya” (CIL, hal 234, kode

(CIL, hal 222, kode 07).
Di

atau

pengarang

laki-laki

bahwa

tokoh

Kutipan di atas, menjelaskan bahwa

Alamanda adalah seorang istri yang

Alamanda kelak hamil tujuh bulan atau

kurang baik dengan cara tidak melayani

delapan bulan akan tetap menggugurkan

dan merawat suaminya. Alamanda juga

bayinya

berkata kasar terhadap suaminya seperti

memaksa melayani nafsunya.

mengagambarkan

08).

jika

(8) “Kedua

mengeluarkan sumpah serapah terhadap

suaminya
tangan

Shondancho
dan

kedua

suaminya “jika kau tak tahan dengan isi

kakinya terikat keempat sudut

pelirmu, pergilah ke rumah pelacuran”.

tempat

Penagarang

juga

mencoba bangun dan menarik

mengambarkan bahwa tokoh Alamanda

tali pengikat, namun rupanya

seorang istri yang selalu dijadikan objek

ikatan

perilaku seksual dalam keluarga dan

sehingga apa yang terjadi hanya

seorang istri yang kurang baik, serta

membuat pergelangan tangan

tidak pernah bersyukur dengan kehadiran

maupun kakinya terasa sakit”

calon bayi dlam kandungannya. Hal ini

(CIL, hal 255, kode 09).

laki-laki
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tidur.

itu

begitu

Alamanda

kencang

Pengarang laki-laki menggambarkan

menikah kalau sudah baliq dan

tokoh perempuan sebagai istri yang

berumur minimal tujuh belas

selalu dijadikan objek seksual dalam

tahun.

keluarga. Alamanda seorang istri yang

Maya Dewi seorang istri

selalu diperlakukan kasar dan dipaksa

yang baik dan perhatian pada

melayani

suaminya,

nafsu

birahi

suaminya

dengan cara yang tidak terpuji.

walaupun umurnya

masih dua belas tahun dan masih

2. Maya Dewi

bersekolah.

Maya Dewi berperan

Ia

senantiasa

melayani dan merawat suaminya

sebagai istri Maman Gendeng

dengan

baik

seorang panglima perang dan

berikut ini.

seperti

(9) “Perkawinannya

penguasa di Halimunda. Maya

kutipan
berjalan

Dewi menikah dengan Maman

damai

Gendeng berumur dua belas

sebelumnya. Di pagi hari,

tahun. Pernikahan ini terjadi

Maman Gendeng dibangunkan

karena permintaan Dewi Ayu

Maya Dewi dengan secangkir

(Ibu)

kopi dengan keharuman kopi

dari

Maya

Dewi,

sebagaimana

alasannya karena Dewi Ayu

Lampung

takut dan cemas suatu saat

Perbedaannya,

kini

anak gadisnya menjadi binal

Dewi

mengenakan

karena

dan

seragam sekolahnya. Di meja

Perkawinan

makan, mereka akan sarapan

Maya Dewi dengan Maman

pagi. Pada pukul tujuh kurang

Gendeng dilakukan dalam satu

seperempat, Maya Dewi telah

upacara

bersiap dengan tas sekolahnya

kecantikan

keluguannya.

singkat

sederhana,

yang
namun

dimeriahkan

oleh

pergunjingan
sekota

tentang

dan

yang

telah

ditumbuk.

Maman

Maya

Gendeng

mencium

kening

orang-orang

sebelum

berangkat

perkawinan

sekolah” (CIL, hal 256-257,

aneh, mengapa gadis semuda

istrinya
ke

kode 014).

itu harus menikah dengan laki-

Kutipan berikut ini menunjukkan

laki berumur tiga puluh tahun.

bahwa Maya Dewi adalah seorang istri

Dalam agama islam, seorang

yang baik, setiap harinya ia selalu

anak

melayani suaminya dengan baik, seperti

perempuan

boleh
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memasak

makanan,

menyediakan

pada suami dan anak gadisnya.

pakaian yang rapi setelah distrika untuk

Banyak

dipakai oleh suaminya. Semua kegiatan

terjadi

rumah tangga selalu dikerjakan dengan

seringnya sehingga itu tak lagi

baik

menghawatirkan.

oleh

umurnya

Maya
masih

Dewi,

dan

atas

kecil

mereka,

yang
begitu

Namun,

ia

masih

selalu merasa cepat atau lambat

sekolah. Hal ini terbukti pada kutipan di

sesuatu akan terjadi. Dan ia tak

bawah ini.

tahu. Ia hanya bisa cemas”

(10)

muda

walaupun

hal-hal

“Siapa yang memasak ini

semua?

tanya

(CIL, hal 378-379, kode 016).

kebingungan.

Kutipan di atas, menjelaskan

Aku. Tak lama setelah itu, ia

bahwa Maya Dewi sebagai seorang

baru menyadari bakat luar biasa

istri

istrinya

mencemaskan sesuatu terjadi pada

sebagai

ibu

rumah

sekaligus

suami

pakaian yang rapi distrika dan

menyayangi

bahkan wangi untuk dikenakan,

keberadaan suami dan anaknya.

memasak

semua

anaknya.

yang

tangga. Tak hanya menyediakan

bahkan

dan

ibu

dan

Ia

selalu

sangat

memeperhatikan

Di sini pada umumnya pengarang

masakan yang dimakan dan

laki-laki

menggambarkan

enak di lidah Maya Dewi

perempuan berperan sebagai istri adalah

sanggup melakukannya. Maya

seorang

Dewi bahkan pandai membuat

mengerjakan seluruh kegiatan rumah

roti dan kue-kue kering” (CIL,

tangga tokoh Maya Dewi dan melakukan

hal 265, kode 015).

kewajibannya sebagai istri yang selalu

istri

yang

baik.

tokoh

Dengan

memberikan kasih sayang dan perhatian
Selanjutnya,

kutipan

ini

terhadap suaminya, seperti memasak

Maya

Dewi

makanan, menyediakan pakaian yang

sangat mencintai dan menyayangi suami

rapi setelah disetrika untuk dipakai

dan anaknya. Hal ini terbukti ketika ia

suaminya. Semua kegiatan rumah tangga

duduk diberanda

dan mencemaskan

selalu dikerjakan dengan baik oleh Maya

suami dan anaknya, kalau sesuatu akan

Dewi walaupun umurnya masih kecil

terjadi.

dan masih bersekolah.

memperlihatkan bahwa

Kutipannya

adalah

sebagai

berikut.

2.2

(11)

“Ia duduk diberanda dan

Perbandingan Citra Perempuan

oleh Pengarang Laki-laki Berdasarkan

mencemaskan sesuatu terjadi

Kedudukan
808

dan

Peran

dalam

Masyarakat/Orang Lain pada Novel

Hal ini tentu berlawanan dengan laki-laki

CIL karya Eka Kurniawan

yang lebih mengedepankan pikiran dalam
bertindak dan mengambil

Dalam novel CIL karya Eka

dibandingkan perasaan.

Kurniawan, citra perempuan berdasarkan

1. Dewi Ayu

kedudukan dan peran dalam masyarakat
yang

terdiri

dari

keputusan

Terlahir

sebagai

perempuan

citra

perempuan

hubungan

dengan

cantik dan tidak diperhatikan oleh kedua

masyarakat/orang lain akan diuraikan

orang tuanya menjadi dampak buruk bagi

sebagai berikut ini.

kehidupan Dewi Ayu yang akhirnya di

a. Citra Perempuan Berdasarkan

paksa menjadi seorang pelacur oleh

Hubungan dengan Masyarakat/orang

tentara Belanda dan Jepang pada masa

lain

kolonial.

berdasarkan

Setelah

kemerdekaan

itu

Manusia adalah makhluk sosial

berlangsung pada akhir masa kolonial,

yang saling membutuhkan antara yang

kehidupan Dewi Ayu jauh dari hal-hal

satu dengan yang lainnya. Tidak ada

yang bersifat positif terhadap lingkungan

seorang manusia pun yang dapat hidup

di sekitar tempat tinggalnya. Dewi Ayu

sendiri. Untuk dapat berhubungan dengan

merupakan

orang lain dan berinteraksi secara baik

mempertahankan

adalah keinginan setiap orang, agar hidup

seorang

pun dapat berjalan dengan baik. Namun,

dengan prilaku yang tidak menunjukkan

tidak semua orang dapat melakukan

seorang perempuan sopan dan anggun

hubungan tersebut dengan lancar. Hal itu

dalam

dapat disebabkan faktor dari dalam diri

perempuan.

orang

merupakan seorang perempuan yang

itu

sendiri

maupun

dari

sosok

kodratnya

perempuan

menjaga

yang

sebagai

pada

umumnya

kehormatan

Selain

itu,

gagal

sebagai

Dewi

Ayu

tidak patut dicontoh prilakunya oleh

lingkungannya.

masyarakat karena seorang pelacur tetapi
Perempuan

sesuai

dengan

ia

kodratnya diberikan Tuhan perasaan yang
peka

daripada

laki-laki.

merupakan

ibu

yang

baik

dan

penyayang terhadap anak-anaknya.

Kepekaan
Sebagai manusia normal Dewi

perasaan itulah yang membuat seorang

Ayu sangat merindukan untuk bisa peduli

perempuan lebih mudah tersentuh akan

terhadap lingkungan/orang lain dengan

penderitaan orang lain. Ia akan merasa

baik. Walaupun ia menghidupi anaknya

bahwa setiap orang adalah orang yang

dengan uang sebagai pelacur sehingga

perlu dikasihi, dilindungi, dan disayangi.
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masyarakat di sekitar tempat tinggalnya

tetapi ia tetap berusaha menemukan cara

beranggapan buruk. Hal ini terbukti

untuk

dengan kepedulian Dewi Ayu terhadap

terhadap anak perempuannya kepada

anaknya bernama Maya Dewi untuk

orang lain. Ia berusaha untuk peduli

mencarikan

yang

dengan keadaan rumah tangga anaknya

dianggapnya lebih baik, padahal Maya

dan menantunya saat meninggal dan

Dewi baru berumur dua belas tahun

ditahan oleh prajurit Jepang dan dimakan

seperti kutipan berikut ini.

ajak/anjing seperti tampak kutipan di

pedamping

hidup

(25)”Nak, aku membawa tulang-

pernah dicintai jauh lebih buruk
hidup

kepeduliannya

bawah ini.

(24)”Kawin dengan orang yang tak

dri

menyampaikan

sebagai

pelacur,

tulang lelakimu, katanya, Ia

kepada

anak

mati dimakan ajak. Itu sudah

bungsunya. Dewi Ayu berpikir

kuduga, Mama semenjak ia

untuk mengawinkan anaknya

datang dengan sembilan puluh

Maya

enam ekor ajak untuk berburu

katanya

Dewi

secepatnya,

sebelum ia tumbuh dewasa dan

babi,

menjadi binal. Ia tak ingin

tampak

melihat

Bersedihlah sedikit, katanya,

menjadi

anaknya
gadis

tumbuh

dewasa

dan

kata

Alamanda,

sedih

sama

tak

sekali.

Paling tidak karena ia tak

menerima nasib yang tragis

mewariskan

sebagaimana di alami kedua

kepadamu” (CIL, hal. 456, kode

anaknya yaitu Alamanda dan

025).

Adinda.

Kawinlah

kalian

laki-laki

Gendeng. Siapa? Tanya Maman

perempuan

Gendeng. Aku dan siapa?. Kau

terhadap

hubungan

lingkungan/orang

novel ini hanya berhubungan baik dengan

ada perempuan yang ingin aku
itu

menggambarkan

lain terbatas. Tokoh perempuan dalam

dan Maya Dewi. Kau gila, jika

maka

pun

Di sini pada umumnya pengarang

berdua, katanya kepada Maman

kawini,

apa

anggota

adalah

keluarganya

memperdulikan

dirimu.”(CIL, hal. 250, kode

disekitar

024).

tempat

tanpa

lingkunga/masyarakat
tinggal.

Tokoh

perempuan dalam CIL hanya peduli

Meskipun Dewi Ayu kesulitan dalam

terhadap

menyesuaikan diri dengan lingkungannya,

anggota

keluarga

seperti

kepedulian tokoh Dewi Ayu terhadap
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anaknya. Jadi, hubungan dan kepedulian

menjadi

tokoh perempuan dalam novel CIL yaitu

membayar hutangku.”(CIL, hal.

bentuk kepedulian terhadap keluarga saja

101, kode 026).

tanpa

memperdulikan

untuk

2.3. Perbandingan Citra Perempuan

lingkungan/masyarakat tidak seimbang.

oleh

2) Mama Kalong

Pengarang

Perempuan

Berdasarkan Kedudukan dan Peran
dalam

Mama Kalong seorang mucikari
kepercayaan

pelacur,

tentara

Belanda.

Kekerabatan/keluarga

pada

Novel Existere Karya Sinta Yudisia

Mama

Kalong sangat perhatian dan peduli

Dalam novel Existere karya Sinta

kepada perempuan pelacurnya sehingga

Yudisia, citra perempuan berdasarkan

tak satu pun orang menyakiti perempuan

kekerabatan/keluarga yang terdiri atas

pelacur Mama Kalong. Namun, tokoh

perempuan berperan sebagai anak, istri,

Mama

ibu, dan nenek yang akan diuraikan

Kalong

kesulitan

menyesuaikan

diri

lingkungannya/orang

dalam
dengan

lain

sebagai berikut ini.

yang

a. Perempuan Berperan sebagai Anak

disebabkan karena ia seorang mucikari

1) Milla

kepercayaan Belanda. Mama Kalong
berusaha untuk peduli terhadap Dewi Ayu

Milla berperan sebagai anak yang

yang mengalami suatu permasalahan. Hal

mandiri dan ingin berbakti kepada kedua

ini dapat terbukti pada kutipan berikut ini.

orang tuanya. Walaupun kemiskinan dan
kemelaratan

(26)”Mama, pinjami aku uang.

yang

diderita

oleh

keluarganya namun, ia selalu berusaha

Aku mau membeli rumahku

untuk membantu kedua orang tua dan

kembali, katanya. Dari mana

adiknya. Jalan pintas diambil Milla

kau

sebagai

bisa

membayarnya?

pelacur

semata-mata

untuk

tanyanya. Aku punya

harta

membantu ibu dan adiknya agar tidak lagi

karun,

Ayu.

kesusahan untuk hidup. Hati Milla miris

jawab

Dewi

Sebelum perang aku menimbun

saat

seluruh perhiasan nenekku di

bapaknya hanya karena uang. Ia sangat

tempat yang tak seorang pun

mengasihi ibunya yang selalu berjuang

tahu kecuali aku dan Tuhan.

mat-matian

Jika Tuhan mencurinya?. Aku

keluarganya. Hal ini dapat terlihat pada

akan

kutipan berikut ini.

kembali

kepadamu
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melihat

pertengkaran

demi

ibu

dan

menghidupi

(1)”Jamilah menggosok pantat panci

dideritanya seperti terlihat pada kutipan

dan diam. Pembelaannya pada

di bawah ini.

bapaknya bisa disalahkan artikan

(2)”Jamilah berharap, ia mampu

oleh ibunya. Gadis itu ingin
melerai

pertengkaran

orangtuanya.

Jauh

di

lubuk

yang

Sardjo

dan

Kapsoh.

rakyat

yang selalu berjuang mati-matian

diinginkan
Bukan

kebanyakkan.

Sekolah

sampai selesai, yang dimaksud

agar tujuh mulut di bawah atap

sekolah di sini bukan perguruan

rumahnya dapat terus mengunyah

tinggi tetapi sekolah hingga taraf

nasi. Bapak? Bapak memilih
dalam

apa

impian muluk, impian lazim

hatinya, ia mengasihi ibunya

bertahan

meraih

mampu membaca, menulis, dn

kubah

berhitung.”(Existere, hal, 073,

kesederhanaannya, keprihatinan,

kode 010).

kemiskinan, dan mengajak semua
Kutipan

anggota keluarganya untuk ikut

ini

serta. Entah Bapak benar-benar

memperlihatkan bahwa kepedulian Milla

mengikuti

Takin

seorang anak yang ingin berbakti kepada

ataukah sebetulnya Bapak hanya

kedua orang tuanya namun, ia mengambil

mengambil mana yang paling

jalan pintas sebagai seorang pelacur.

sabda

Kiai

enak, sekedar berjuang dengan

(3)”Buat apa berpura-pura tak

berdalih gona’ah, tak mau mati-

butuh uang sementara keluarga

matian berusaha dengan dalih di

di

sana haram di sini haram, demi
kelemahannya.”(Eixtere,

orang lain adalah pilihan yang
harus diputuskan Milla sesegera

berikut

ini

mungkin.”(Existere, hal. 133,

juga

kode 011).

menunjukkan kasih sayang Milla sebagai
anak terhadap kedua orang tuanya. Ia
berharap

mampu

meraih

apa

Jadi,

yang

tokoh

perempuan
perempuan

sebagai seorang anak adalah anak yang

kebahagian dalam menjalani kehidupan
dan

pengarang

menggambarkan

diinginkan oleh kedua orang tuanya, yaitu

kemiskinan

sangat

diri sendiri demi kehidupan

hal.

006, kode 09).
Kutipan

kampung

membutuhkan? Menghancurkan

menutupi

bukan

berikut

mandiri

kemelaratan

dan

ingin

berbakti

kepada

keluarganya. Hal ini tampak pada tokoh
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Milla yng berharap mampu meraih apa

ikatan apa pun pada teman-

yang diinginkan oleh kedua orang tuanya,

temannya yang berniat kursus

yaitu

atau masuk perguruan tinggi.

kebahagiaan

kehidupan

bukan

dalam

menjalani

kemiskinan

dan

Ochi

bukanlah

anak

kemelaratan dideritanya. Apa pun akan

pembangkang, ia hanya anak

dilakukan Milla sebagai seorang anak,

ayam yang sedang mencari-cari

termasuk menjadi seorang pelacur.

mana

di

mana

seharusnya

menggali tanah gembuh untuk

2) Ochi

mendapatkan cacing gemuk yang

Ochi berperan sebagai anak baik,

dapat

ditelan

mandiri, dan santun kepada orang tuanya.

tenggorokkannya.”(Exixtere, hal.

Walaupun ia berasal dari keluarga mapan

037, kode 023).

namun, Ochi tetap ramah dan ingin

Kutipan di atas memperlihatkan

berbakti kepada kedua orang tuanya. Ochi

bahwa tokoh Ochi yang memiliki sikap

adalah anak yang santun dan dermawan

dermawan, dan baik sebagai seorang

sesuai dengan sifat ayahnya yang terlihat

anak.

pada kutipan berikut ini.
(4)”Zaman
sesuatu

sekarang
yang

tak

gratis,

Mintalah pada

ada

Ini

terbukti

ketika

Ochi

memberikan

bantuan

beasiswa

pada

teman-temannya yang kurang mampu

bukan?

untuk

Ochi, dengan

melanjutkan

menurun

Sejak sakit Bu Suryo, Ochi mulai

dari

belajar

Papa,”kilahnya, ketika Pak Suryo

untuk

ini dibuktikan pada kutipan berikut ini.

diberikan putrinya. Aku nggak

(5)”Sakitnya Bu Suryo meluluhkan

tega lihat temanku buka usaha
sama

sikap Ochi yang selama ini

kliennya pula. Ochi berpedoman

memutuskan segala sesuatu dari

bahwa setiap nilai sedekah akan

sudut

berlipat ganda pengembaliannya.

Selama satu bulan berada di alam

Ia

memberikan

liar sepanjang Jawa Timur, Ochi

bantuan berupa beasiswa tanpa

pun banyak belajar memahami

juga

dibohongi

kehidupan

berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal

lima belas juta yang terakhir yang

Pa,

memahami

menjadi manusia bertanggung jawab dan

menanyakan ke mana tabungan

kafe,

dan

kuliahnya.

mudah akan diberikannya. Sifat
dermawanku

sekolah

banyak
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pandangnya

sendiri.

kedudukannya sebagai manusia

orang tua yang dibuang anaknya

yang tidak mungkin melarikan

tak

tanggung jawab. Cobalah kuliah,

raya.”(Existere, hal. 126, kode

chi, saran Mama. Pikirkan masa

025).

depanmu. Kau boleh mencoba

tersia-sia

Berdasarkan

fakultas mana pun yang kau suka,

di

kutipan

jalan

di

atas,

pengarang perempuan menggambarkan

yang pasti, berusahalah untuk

tokoh perempuan berperan sebagai anak

tekun. Di luar sana banyak orang

yaitu tokoh Ochi berperan sebagai anak

yang tak seberuntung dirimu.

yang baik, mandiri, dan memiliki sifat

Akhirnya Ochi mau juga kuliah.

dermawan. Hal ini tampak ketika Ochi

Jika kemudian dia mengambil

ingin

Fakultas Psikologi di salah satu

mendirikan

sebuah

tempat

penampungan untuk anak-anak terlantar,

Universitas swasta di Surabaya,

anak-anak pelacur, anak-anak cacat, panti

Ochi memilih atas berbakti pada

jumpo, narkoba dan lainnya.

orang tua.”(Existere, hal. 038,

3) Almaida

kode 024).

Almaida berperan sebagai seorang

Disini tokoh Ochi dapat belajar
sebagai

anak baik, lemah lembut, dan penurut.

manusia yang tidak mungkin melahirkan

Almaida terlahir sebagai seorang gadis

tanggung jawab sejak Bu Suryo sakit.

dengan kecerdasan di bawah rata-rata,

Ochi mulai menuruti kemauan Bu Suryo

walaupun

sebagai ibunya yang menginginkan Ochi

kecerdasan yang lebih. Ini terbukti pada

kuliah

kutipan di bawah ini.

memahami

kedudukannya

agar

masa

depannya

kelak

terjamin.
(6)”Aku

ibunya

Hepi

memiliki

(7)”Perih tiap kali tak mampu
ingin

membuat

memenuhi ambisi Hepi. Ia hafal

penampungan buat pelacur yang

rasa perih yang mendera-dera,

mau meninggalkan profesinya,

hingga

termasuk

buat

dengan Hepi terbiasa menunduk

anak-anak mereka. Penampungan

seraya merapatkan dagu ke dada.

itu juga tempat pelatihan, sarana

Pada akhirnya, ada rasa perih

belajar, sekaligus advokasi. Panti

yang

jompo, Ochi mulai menyusun

melolong. Ya Tuhan! Aku tak

proposal

dilahirkan

penampungan

berikutnya,

supaya
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tiap

kali

membuat

berhadapan

gadis

berdosa,

itu

begitu

pendapat

guru

maksiat

agama.

apa

Atas

3.2 Saran

engkau

Berdasarkan kesimpulan di atas,

memberikanku ibu yang baku

maka

hatinya laksana gletser lautan

saran

a. Novel Cinta Itu Luka karya Eka

037).

Kurniawan dan novel Existere

Di sini tokoh Almaida merasa

karya Sinta Yudisia mengisahkan

sedih dan terkekang saat ia tak mampu
ambisi

Hepi

pengalaman perempuan sebagai

yang

tulang punggung rumah tangga

menginginkan Almaida lulus di sekolah

sekaligus pekerjaannya yang tidak

yang bermutu sementara itu tidak mampu
untuk

mengemukakan

sebagai berikut.

Artik?”(Existere, hal. 081, kode

memenuhi

penulis

melakukan

itu

dari

layak, memberikan kontemplasi

segi

(renungan) kepada pembaca.

kemampuannya yang di bawah rata-rata.

b. Kedua novel ini sangat baik

3

Kesimpulan dan Saran

diinterpretasi

3.1

Kesimpulan

agar mendapatkan sari daripada

a. Analisis

perbandingan

lebih

mendalam

apa yang disampaikan pengarang.

karakter

perempuan dalam novel Cinta Itu
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IMPLEMENTASI STRATEGI SURVEY, QUESTION, READING,
RECITE ANDREVIEW (SQ3R) DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN DAN MOTIVASI MENULIS
TEXT DESKRIPTIF MAHASISWA
Mariati Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
mariatisiregar2@gmail.com
Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan dan motivasi dengan
implementasi strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review (SQ3R) pada text
deskriptif mahasiswa, hal ini sebabkan karena saat ini mahasiswa masih mengalami dalam
proses menulis, padahal menulis adalah mata kuliah wajib mahasiswa Pendidikan Bahasa
Inggris. Penelitian adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, dengan demikian
sampel akan diambil random purposive, maka dapat diambil dua kelas, masing-masing diambil
sebanyak 30 mahasiswa. Dengan metode eksperimen (kuantitatif) dan design true experimental,
maka analisis dengan SPSS akan menggunakan teknik analisa general linier models (Anova 2
x 2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan menulis dengan
syarat terima 0,001 < 0,05 dan motivasi menulis dengan syarat teima 0,000 < 0,05, namun
tidak ada interaksi yang terjalin antara SQ3R dengan motivasi dengan syarat tolak 0,473 >
0,05. Hal ini menjelaskan bahwa SQ3R dapat menciptakan suasana belajar yang baik lebih
teratur dan menantang penyelesaian tulisan dengan ide-ide yang telah diperoleh.
Kata Kunci: SQ3R, Kemampuan Menulis, Motivasi Menulis

1. Pendahuluan

kritis dan ingin tahu. Dengan proses

1.1. Latar Belakang

kegiatan tersebut ini akan membantu

Dalam

menunjang

kegiatan

mahasiswa

dalam

mengembangkan

dalam proses pembelajaran, dibutuhkan

diri dengan cara yang baik, tanpa

kreativitas dosen atau guru dalam

ada

membangkitkan kegiatan yang menarik,

pengetahuan dari materi yang disajikan.

menyengkan,

menantang

Pembelajaran yang menyenangkan akan

disesuaikan

dengan

bahkan
kebutuhan

rasa tekanan untuk memperoleh

membentuk

motivasi

dan

kognitif

mahasiswa dan materi yang akan

mahasiswa dengan maksimal dan baik.

disampaikan di dalam kelas. Tujuan

Namun, tidak jarang pembelajaran yang

membentuk

pembelajaran

monoton yang fokus hanya pada proses

tersebut agar mahasiswa dapat berperan

mendengarkan dan menyimak saja,

langsung dalam setiap kegiatan atau

akan membentuk hasil belajar tidak

juga menciptakan kegiatan students

masksimal dan

centered, sehingga mahasiswa dapat

yang

mengaktifkan pola pikir yang aktif,

maksimalkan

kegiatan

817

menjadi

baik,

mata

perhatian
oleh

kuliah

untuk

dosen

di

adalah

writing skill I, mata kuliah yang

mahasiswa tidak kurang berani dalam

diperuntukkan

untuk

mengungkapkan tulisan di depan kelas.

Program

Studi

Pendidikan

Inggris,

dalam

mahasiswa

mata

mahasiswa
Bahasa

kuliah

diharapkan

Mahasiswa

ini

kemampuan

dapat

menulis,

meningkatkan

dan

motivasi

dibutuhkan

dalam

strategi

memaparkan semua kegiatan dalam

menyenangkan,

menantang

proses

menarik

strategi

menulis.

Dalam

berarti mahasiswa
mampu

dituntut

membaca

akan

menulis

masalah

dituliskan,

yaitu

yang
dan
Survey,

sudah

Question, Reading, Recite and Review

yang

atau lebih dikenal dengan strategi

menguasai

SQ3R.

Strategi

SQ3R

vocabulary ataupun grammar yang baik

mahasiwa

dan benar. Dengan tulisan mahasiswa

melalui proses mencari tahu apa yang

juga

kesempatakan

akan dituliskan dalam sebuah kertas

mempresentasikan hasil tulisan dengan

hingga mengulang apa yang mahasiswa

membaca tulisan di depan kelas.

dapat

akan

diberi

Berdasarkan
didalam

kondisi

kelas,

mengalami
maksimalan

lapangan

mahasiswa

kesulitan

dan

dalam

dalam

menyiapkan

dalam

membaca

menulis,

proses

dan

dengan

pertanyaan,

mengulang

kembali

masih

dalam menggambarkan permasalahan

ketidak

secara terperinci. Dengan demikian

proses

akan

membantu

mahasiswa

dalam

pembelajaran, dengan hasil yang tidak

menuliskan text deskriptif dengan baik

memuaskan ketika ujian berlangsung,

dan maksimal, dosen akan menyiapkan

bahkan mahasiswa belum percaya diri

tema tulisan dan bahan bacaan sebagai

dalam proses menulis padahal diketahui

media untuk menulis text deskriptif

mahasiswa yang duduk di Program

dengan

Studi Pendidikan Bahasa Inggris adalah

Masalah dalam penelitian ini adalah

mahasiswa sudah pernah belajar bahasa

a.

baik dan benar. Rumusan

Apakah

dengan

implementasi

inggris, bahkan ada mahasiswa yang

Strategi Survey, Question, Reading,

kurang menguasai

Recite

vocabulary

dan

and

Review

(SQ3R)

grammar. Dengan demikian, pada mata

dapatmeningkatkan

kuliah membuat mahasiswa mengalami

menulis text deskriptif mahasiswa?

kesulitan dalam proses pemahaman dan

b.

motivasi dalam proses menulis serta

Apakah
Strategi

dengan
Survey,

Reading, Recite and
818

kemampuan

implementasi
Question,

Review (SQ3R) dapatmeningkatkan

Desain

motivasi menulis text deskriptif

desain

mahasiswa?

modifikasai

c. Apakah ada interaksi pendekatan
pembelajaran
Question,

Strategi

Reading,

faktorial

yang

dari

and

mempengaruhi

true

perlakuan

menulis text deskriptif mahasiswa?

kemampuan
variable).

3. Metode

terhadap

menulis
Dimana

(dependent

penelitian

ini

FKIP

terdapat tiga variabel penelitian yaitu

Universitas Muslim Nusantara (UMN)

satu independent variabel dan dua

Al-Wasliyah

dependent

Jurusan

di

merupakan

kemungkinan variabel moderator yang

(independentvariabel)

penelitian

adalah

design

Review (SQ3R) terhadap motivasi

Tempat

ini

experimental dimana memperhatikan

Survey,

Recite

penelitian

Pendidikan

variabel.

Sebagai

Matematika. Waktu kegiatan penelitian

independent

dimulai dari April – Desember 2015.

pembelajaran

Populasi

dalam

variabel (output) yaitu kemampuan

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa

menulis (O) dibagi menjadi dua yaitu

jurusan matematika FKIP Universitas

kemampuan menulis kelas eksperimen

Muslim

Al-

I (O1) dan kemampuan menulis kelas

Wasliyah semester I, sehingga sampel

eksperimen II (O2), kemudian motivasi

diambil secara random purposive, maka

menulis

dapat diambildua kelas dimana satu

dijadikan sebagai variabel perlakuan

kelas menjadi kelas eksperimen I

dan variabel moderator (Sugiyono,

dengan menggunakan strategi

2009:113).

dan

yang

dijadikan

Nusantara

satu

kelas

(UMN)

menjadi

SQ3R
kelas

variabel
dan

(Y).

dua

strategi
dependent

Independent

variabel

Instrumen yang digunakan dalam

eksperimen II dengan menggunakan

penelitian

strategi konvensional, masing-masing

memberikan

diambil

Instrumen yang akan nilai adalah aspek

Metode

sebanyak
penelitian

30

mahasiswa.
ini

adalah

kognitif

eksperimen (kuantitatif) yaitu metode
penelitian

yang

berlandaskan

ini

dan

berfungsi

informasi

instrumen

untuk

penelitian.

motivasi

mahasiswa.

pada

Berdasarkan

desain

penelitian

filsafat positivisme, digunakan untuk

diatas,

meneliti pada populasi atau sampel

melalukan uji normalitas (one sample

tertentu.

Kolmogorov Smirnov) dan homogenitas
819

maka

penelitian

ini

akan

data (One way Anova), setelah itu akan

4. Hasil dan Pembahasan

dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan

Hasil penelitian ini berhubungan

menggunakan menggunakan analisis

dengan

kemampuan

varians dua jalur (General Linier

motivasi

menulis

Models), dengan menggunakan analisis

diberikan Strategi Survey, Question,

ini maka dapat menunjukkan adanya

Reading, Recite and Review (SQ3R) di

interaksi sesuai hipotesis deskriptif

Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMN

dengan menggunakan SPSS 22 for

AW, berikut adalah penjelasan hasil

Windows

perhitungan penelitian ini:

maka

analisis dilanjutkan

dengan uji Tukey.

Hasil

Teknik yang dilakukan dalam
menyimpulkan

hasil

penelitian

menulis

mahasiswa

dan
yang

yang ditunjukkan pada

gambar 1., tidak begitu tajam atau

ini

mencolok,

namun

secara

langsung

adalah membandingkan harga Sig hasil

dengan menggunakan strategi SQ3R,

perhitungan dengan IBM SPSS 22 for

akan

Windows,

memaparkan

dengan

cara

untuk

uji

membantu

mahasiswa
segala

dalam

kebiasaan,

normalitas dan homogenitas diterima

pengalaman dan kenikmatan terhadap

jika sig> 0,05 maka data dinyatakan

sesuatu dalam sebuah tulisan, dengan

berdistribusi normal dan homogen,

tahapan awal dengan mengidentifikasi

sedangkan uji hipotesis diterima jika

(survey) bagian yang dapat dituliskan

sig < 0,05 dan mendeskripsikan hasil

dalam

data sesuai dengan kuantitas rumusan

membuat gambaran dan menuliskan

masalah.

semua yang telah dipilih topik dengan

text

deskriptif,

Gambar 1. Grafik Batang Kemampuan Menulis Mahasiswa
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kemudian

diketahui dengan jelas, bahwa
dengan

SQ3R

benar-benar

diingat

mampu

kembali

bahwa

motivasi

bagian terpenting dalam menghasilkan

meningkatkan setiap indikator yang

mahasiswa-mahasiswa

dinilai. Dengan kata lain, SQ3R bukan

menerima resiko dan menghasilkan

hanya

hasil

meningkatkan

menulis,

namun

meningkatkan

kemampuan
juga

motivasi

dapat

yang

yang

maksimal

siap

dalam

menyelesaikan tugas yang diberikan

mahasiswa

oleh dosen.

dalam menulis text deskriptif, perlu

Dengan

analisis

10,5% dari mean) dan 68,061 sehingga

SPSS, diketahui bahwa data melalui

dapat diartikan ada perbedaan yang

statistik deskriptif,

cukup

diatas,

menggunakan

diketahui

mahasiswa

dari

output

untuk

sebagian

besar

mahasiswa

dengan kemampuan

SQ3R

dan

kemampuan

yang diberikan
strategi

menulis
strategi

konvensional.

menulis berada pada mean sebesar

Selanjutnya diketahui bahwa hal yang

78,20

sama juga menghasilkan

dengan

kata

lain

dalam

mean

kemampuan menulis mahasiswa berada

sebesar

66,9833

dapat

berkategori kemampuan menulis tinggi

bahwa

sebagian

besar mahasiswa

untuk penggunaan

berada pada motivasi menulis tingkat

strategi

SQ3R,

dengan standar deviasi dan variance

diartikan

sedang, dengan standar deviasi dan

yang besar yaitu 8,24991 (lebih dari
821

variance yang cukup yaitu 6,36860

disimpulkan bahwa sig > 0,05 (0,095 >

(9,51% dari mean) dan 40,559 dapat

0,05 dan 0,200 > 0,05) artinya

diartikan memiliki perbedaan yang

semua data dan sampel berdistribusi

cukup dalam motivasi menulis baik

normal. Setelah melewati uji awal,

yang diberikan strategi SQ3R dan

maka akan dilakukan uji berikutnya

strategi konvensional. Dengan kata lain,

yaitu uji homogenitas, bagian Sig maka

dari hasil ini diketahui bahwa cukup

hasilnya dapat disimpulkan bahwa sig >

besar perbedaan kemampuan menulis

0,05 (0,837 > 0,05 dan 0,451 > 0,05)

yang diberikan

artinya

SQ3R

dan

perlakuaan

strategi

strategi

semua

data

dan

sampel

konvensional,

homogen. Dengan demikian, analisis

namun pada motivasi menulis hanya

dapat dialnjutkan dengan pengujian

memiliki

hipotesis

hanya

perbedaan

sedikit

dengan

mahasiswa

yang

diberikan

strategi

SQ3R

dan

strategi

Untuk
Terdapat

konvensional.

mengetahui

meningkatkan

terdapat
kemampuan

menulis dan motivasi menulis dengan

Diketahui bahwa data yang diteliti

implementasi

Strategi

Survey,

berdistribusi normal dengan

Question, Reading, Recite and Review

memenuhi

(SQ3R) pada text deskriptif mahasiswa,

syarat

ketentuan,

kemampuan

menulis

menulis,

maka

baik
dan

hasil

maka dilakukan dengan menggunakan

motivasi

hasilnya

uji

dapat

general

linier

models,

maka

diperoleh hasil pada tabel 1., berikut:

Tabel 1. Tests of Between-Subjects Effects
Source
Dependent Variable
Corrected Model Kemampuan Menulis
Mahasiswa
Motivasi Belajar
Mahasiswa
Intercept
Kemampuan Menulis
Mahasiswa
Motivasi Belajar
Mahasiswa
Strategi
Kemampuan Menulis
Mahasiswa
Motivasi Belajar
Mahasiswa
Error
Kemampuan Menulis
Mahasiswa

Type III Sum
of Squares

Mean
Square

df

F

Sig.

666.667a

1

666.667

11.546

.001

546.017b

1

546.017

17.146

.000

366914.400

1

366914.400

6354.571

.000

269206.017

1

269206.017

8453.834

.000

666.667

1

666.667

11.546

.001

546.017

1

546.017

17.146

.000

3348.933

58

57.740
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Motivasi Belajar
1846.967
Mahasiswa
Total
Kemampuan Menulis
370930.000
Mahasiswa
Motivasi Belajar
271599.000
Mahasiswa
Corrected Total Kemampuan Menulis
4015.600
Mahasiswa
Motivasi Belajar
2392.983
Mahasiswa
a. R Squared = .166 (Adjusted R Squared = .152)
b. R Squared = .228 (Adjusted R Squared = .215)

Untuk mengetahui hipotesis diterima
atau

ditolak,

jika

58

31.844

60
60
59
59

Untuk

memenuhi syarat

dilihat

hipotesis

pada

kolom

kedua
sig

dapat
strategi

penerimaan yaitu sig lebih kecil dari

(motivasi menulis), diketahui dengan

0,05 (sig < 0,05).

jelas sig bernilai 0,000, dengan hal

Hasil

pengujian

dapat

dilihat

strategi

hipotesis
pada

pertama

kolom

(kemampuan

sama dengan hipotesis pertama bahwa

sig

sig < 0,05 atau 0,000 < 0,05 artinya

menulis),

terdapat

meningkatkan

motivasi

diketahui bahwa sig bernilai 0,001,

menulis dengan implementasi Strategi

dengan kata lain sig <

Survey, Question, Reading, Recite and

0,05 atau 0,001 < 0,05 artinya terdapat

Review (SQ3R) pada text deskriptif

meningkatkan

mahasiswa. Untuk hipotesis ketiga,

kemampuan

menulis

dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

dengan implementasi Strategi Survey,
Question, Reading, Recite and Review
(SQ3R) pada text deskriptif mahasiswa
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Masih

dengan

syarat

penerimaan

mengutamakan nalar dalam menemukan

hipotesis pertama dan kedua, untuk

masalah

hipotesis ketiga dapat dilihat pada kolom

hingga memaparkan tulisan didepan

sig Strategi * Motivasi dengan hasil

kelas.

sebesar 0,473, dengan kata lain bahwa

deskriptif yang bersifat pemaran sebuah

sig lebih besar 0,05 (sig > 0,05) yaitu

gambaran umum dan khusus sesuai

0,473 > 0,05 artinya tidak terdapat

dengan pengalaman si penulis, sehingga

interaksi

mahasiswa dapat menyelesaikan tulisan

pendekatan

pembelajaran

dan

menyelesaikan

Sesuai

dengan

materi

dengan

Recite and Review (SQ3R) terhadap

menulis baik pemilihan kata ataupun

motivasi

grammar, hingga tulisan tersbut dapat

mahasiswa

dan

text
uji

deskriptif

tidak

dapat

aturan

text

Strategi Survey, Question, Reading,

menulis

menggunakan

tulisan

dalam

dikomunikasikan dengan teman sejawat.

dilanjutkan.

Dengan strategi ini dapat memberikan

Dari hasil diatas, maka dapat diketahui

kesempatan

bahwa diketahui dengan teori belajar

menggunakan

konstruktivisme dalam membangkitkan

menyelesaikan

kemampuan menulis dan motivasi dalam

menjadi lebih kreatif melalui proses

pembelajaran menulis (writing) terlihat

pencarian masalah, menemukan cara

jelas bahwa mahasiswa yang sangat

yang

memiliki peran sangat penting dalam

mengkomunikasikanya

proses

mahasiswa

sendirinya mahasiswa telah berhasil

menulis

membangun pemahaman konsep dan

pembelajaran,

membangun
dengan

kemampuan

tanggung

menghasilkan

jawab

kemampuan

dan

tepat,

dalam

untuk

penalaran

dalam

masalah

penulisan,

memaparkannya

mengkonstruk

pribadi.

mahasiswa

baik,

sendiri

proses

dengan

pengetahuan

pembelajaran

mahasiswa

ketelitian dalam proses analisis dan

melakukan hal ini pada mata kuliah apa

kemampuan

saja

berpikir

dan

hingga

akan

serta

Dalam materi text deskriptif dibutuhkan

dalam

juga

dan

kemampuan

terbiasa

menulis

mahasiswa juga dapat menjadi pemeran

meningkat dengan baik.

utama

pembelajaran.

Selain kemampuan menulis yang dapat

Proses pembelajaran yang seperti ini

dicapai, namun dapat meningkatkan

disebut dengan student centered.

motivasi

menulis

Strategi Survey, Question, Reading,

teori

konstruktivisme

Recite

pembelajaran strategi Survey, Question,

dalam

and

proses

Review

(SQ3R)

yang
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mahasiswa.

Pada
melalui

Reading, Recite and Review (SQ3R)

Strategi Survey, Question, Reading,

juga mengharapkan dapat membantu

Recite and Review (SQ3R) pada text

membangun dan meningkatkan motivasi

deskriptif mahasiswa;

dalam menyelesaikan tulisan. Dengan

c. Tidak terdapat ada Strategi Survey,

strategi ini motivasi menulis mahasiswa

Question,

dapat dibangun mulai dari berusaha

Review (SQ3R) terhadap motivasi

unggul, menyelesaikan tugas dengan

menulis mahasiswa.

baik,

rasional

keberhasilan,
situasi

dan

dalam

meyukai
resiko

meraih

menerima

tanggung jawab pribadi. Namun, perlu
diketahui
interaksi

bahwa

tidak

terdapat

dalam memenuhi motivasi

mahasiswa, hal bisa disebabkan karena
kedua kelas eksperimen menggunakan
keiniginan yang hampir sama, sehingga
mereka lebih memahami persoalan dan
sudah

dewasa

dalam

melaksanakan

pembelajaran, sehingga pembelajaran
kedua kelas berjalan dengan baik,
mahasiswa

mengutamakan

peningkatan

kemampuan

hasil
menulis,

mereka melupakan bahwa setiap proses
pembelajaran diikuti motivasi (faktor
internal).
4. Kesimpulan
a. Terdapat meningkatkan kemampuan
menulis

dengan

implementasi

Strategi Survey, Question, Reading,
Recite and Review (SQ3R) pada text
deskriptif mahasiswa;
b. Terdapat
menulis

meningkatkan
dengan

Recite

and
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APLIKASI DYNAMIC PORT KNOCKING PADA AUTENTIKASI
SERVICE CLIENT SERVER
Tengku Mohd. Diansyah1)
Tommy2)
1,2)

Sekolah Tinggi Teknik Harapan Medan
dian_22_88@yahoo.co.id
Abstrak

Jaringan Internet memungkinkan komunikasi secara luas antara beberapa perangkat komputer di
seluruh dunia. Layanan atau service saat ini telah tersedia secara luas baik layanan publik
maupun layanan yang bersifat private. Layanan atau service yang bersifat private hanya dapat
dimanfaatkan oleh pengguna – pengguna terbatas yang membutuhkan mekanisme autentikasi
untuk membatasi akses dari pengguna yang tidak valid. Port Knocking merupakan salah satu
mekanisme autentikasi client sebagai pengguna layanan dengan menggunakan koneksi pada
sekumpulan port yang telah ditentukan. Penelitian ini membahas aplikasi dynamic port knocking
dimana sekumpulan port yang digunakan selalu berubah – ubah sehingga menambah tingkat
kesulitan bagi penyerang untuk dapat menyusup sebagai pengguna yang valid.
Kata Kunci: client server, service, autentikasi, port knocking.

1. Pendahuluan
1.1.

dua perangkat komputer yang biasanya

Latar Belakang

Services atau layanan yang memiliki

dalam bentuk client dan server yang

akses terbatas bagi pengguna tertentu

mana informasi di enkripsikan kedalam

menjadi sasaran dari serangan – serangan

nomor – nomor port secara berurutan [2].
Port

pengguna yang tidak bertanggung jawab

Knocking

secara

mekanisme

yang mencoba untuk melakukan akses

membuka port pada firewall berdasarkan

terhadap services atau layanan – layanan

koneksi pada sekumpulan port yang telah

tersebut secara ilegal.

ditentukan [3].
Port Knocking pada dasarnya bekerja

Masalah muncul dengan kebutuhan
terhadap

dengan menggunakan urutan port sebagai

services yang tersedia. Untuk melengkapi

validasi terhadap user. Implementasi port

kekurangan yang dimiliki oleh firewall

knocking

yang terletak pada sisi autentikasi maka

kebanykan menggunakan static knocks

di kembangkanlah mekanisme keamanan

atau static ports sehingga pihak lain

tambahan yang disebut Port Knocking

dapat melakukan sniffing pada port yang

akan

pengendalian

akses

selalu

[1]. Port Knocking mengacu kepada

pada

saat

digunakan

sekarang

dan

ini

memiliki

kelemahan dimana sangat bergantung

sebuah metode dari komunikasi antara
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pada sampainya paket pada urutan yang

1.2.

benar sehingga memerlukan koneksi

Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini

synchronous antara client dan server [4].

adalah sebagai berikut :

Serangan – serangan yang terjadi pada
port

knocking

1. Mengaplikasikan

konvensional menjadi

Beberapa

penelitian

layanan client server.

seperti

2. Menganalisa

pengembangan Hybrid Port Knocking [5]

dalam

dan

seperti

knocking.

implementasi kriptografi yang kuat pada

3. Mengkaji

pengembangan

lainnya

port

knocking pada simulasi komunikasi

perhatian para peneliti pada saat sekarang
ini.

dynamic

tahapan

aplikasi

–

dynamic

hasil

tahapan
port

pengaplikasian

proses autentikasinya [6]. Namun kedua

dynamic port knocking dari segi

pengembangan

tingkat

diatas

menggunakan

keberhasilan

komunikasi

static port sehingga masih mungkin

client server menggunakan dynamic

terjadinya serangan sniffing dan DOS

port knocking.

terhadap mekanisme tersebut sehingga
dibutuhkan
dynamic

mekanisme

port

penyadap

sehingga

untuk

lain

1.3.

seperti

Pemecahan

Masalah

menyulitkan

melakukan

Pendekatan

Penelitian ini melakukan aplikasi

sniffing

terhadap dynamic port knocking pada

terhadap komunikasi yang terjadi.

komunikasi client server dalam simulasi

Konsep dari dynamic port sendiri

pemberian layanan kepada client. Sistem

merupakan konsep penggunaan port yang

dynamic

berbeda pada setiap sesi koneksi antara

dikembangkan

client yang berbeda. Setiap kali client

keamanan tambahan pada beberapa jenis

melakukan koneksi terhadap server untuk

serangan seperti sniffing dan serangan

meminta layanan tertentu, client akan

spesifik terhadap port tertentu. Penelitian

diberikan urutan port yang berbeda –

ini menggunakan beberapa pendekatan

beda yang mana client akan menerima

sebagai langkah pemecahan masalah

urutan port yang tidak sama setiap kali

sebagai berikut :

melakukan

1. Menganalisa tahapan dan cara kerja

tersebut

koneksi.

dapat

Implementasi

mengurangi

port

knocking
untuk

yang

memberikan

ancaman

dari dynamic port knocking sehingga

keamanan terhadap kegiatan sniffing

mampu menerapkan komunikasi port

dimana penyadap akan kesulitan untuk

knocking dengan urutan port yang

menentukan port tujuan yang akan di –

tidak tetap.

sniffing.
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2. Mengembangkan aplikasi dynamic
port

knocking

dapat

Setelah terbuka, maka kita dapat bebas

mengautentikasi komunikasi client

mengakses apa yang ada dalam jaringan

terhadap server.

tersebut melalui port komunikasi yang

3. Menganalisa

yang

diinginkan akan terbuka untuk pengguna.

tingkat

keberhasilan

baru terbuka tadi.

aplikasi dari dynamic port knocking

Adapun Salah satu upaya yang

dalam mengautentikasi komunikasi

dilakukan untuk mengamankan sebuah

client terhadap server.

server

adalah

dengan

menggunakan

firewall. Penggunaan firewall saat ini

2. Metode
Port Knocking adalah suatu bentuk
komunikasi

host-to-host

masih memiliki kelemahan. Sehingga

dimana

dicari suatu cara atau metode untuk

informasi tersalur melalui port yang

mengurangi

tertutup. Pada dasarnya port knocking

Perluasan dari penggunaan firewall ini

dapat didefinisikan sebagai suatu metode

salah

komunikasi antara dua komputer, dimana

metode port knocking. Pada penelitian

informasi yang dikirimkan di-encode

sebelumnya

dalam bentuk usaha koneksi ke port-port

iptables

dalam

Usaha

digunakan untuk melakukan telnet ke

membangun koneksi ini bisa disebut juga

port yang tertutup pada server dengan

ketukan-ketukan (knocks). Dengan kata

tujuan untuk membuka port yang dituju,

lain,

penerapan port knocking dapat dilihat

urutan

perangkat

tertentu

.

computer

ini

tidak

memiliki port komunikasi yang terbuka

kelemahan

satunya

dengan

membahas

pada

firewall

yang

ada.

menggunakan

implementasi
cara

yang

pada skema dibawah ini.

bebas untuk dimasuki, tetapi perangkat
ini masih tetap dapat diakses dari luar. Ini
dapat terjadi jika menggunakan metode
Port Knocking. Koneksi dapat terjadi
dengan menggunakan metode pengetukan
port-port

komunikasi

Pengetukan
dengan

port-port

kombinasi

yang
ini

ada.

dilakukan

tertentu

Gambar 1. Server yang Diamankan

secara

Menggunakan Port Knocking

berurutan dalam satu waktu tertentu. Jika
kombinasi

dari

pengetukan

tersebut

Gambar diatas menjelaskan bahwa

sesuai dengan yang telah ditentukan,

komputer

maka sebuah port komunikasi yang
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A

memiliki

IP

address

192.168.1.202 dan fungsi pada komputer

khusus

A adalah sebagai Server, dimana server A

dynamically assigned port. Dynamically

bertugas

yang

Assigned port merupakan port-port yang

knocking

ditetapkan oleh system operasi atau

sementara komputer B yang memiliki IP

aplikasi yang digunakan untuk melayani

address 192.168.1.101 adalah sebagai

request dari pengguna sesuai dengan

klien yang bertugas untuk melakukan

kebutuhan. Dynamically Assigned Port

ketukan kepada komputer server.

ini nilai nya dapat berubah-ubah sehingga

sebagai

memberikan

pelayan

layanan

port

atau

sering

disebut

dengan

Jika dilihat sesaat, Port Knocking

pengguna dapat menggunakan port ini

memang tidak terlalu banyak gunanya

secara berbeda-beda dan pengguna tidak

dan

dapat

tidak

terlalu

istimewa.

Hanya

menetapkan

port

yang

melakukan buka tutup port komunikasi

diinginkannya. Dynamically Assigned

saja

Port berikisar dari 1024 hingga 65536

tentu

tidaklah

terlalu

banyak

gunanya bagi pengguna jaringan lokal.

dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Namun bagi para pekerja telekomuter,

Dynamic

Port

Knocking

pada

para pengguna komputer yang sering

dasarnya menggunakan alur proses yang

bekerja

sama dengan port knocking konvensional.

di

luar

kantor

atau

para

administrator jaringan dan server yang

Perbedaan

mendasar

pada

proses

harus mengurusi server-server mereka 24

dynamic port knocking adalah penentuan

jam dari mana saja.

urutan port yang harus diakses oleh client

Port Knocking merupakan metode

dalam proses autentikasi. Secara garis

yang luar biasa sebagai sebuah jalan

besar berikut tahapan proses autentikasi

penghubung

dynamic port yang diaplikasikan pada

ke

perangkat-perangkat

komputer mereka. Port knocking cocok

penelitian ini :

untuk

1. Client

mereka

yang

masih

ingin

mengirimkan

request

memperkuat sistem keamanan komputer

komunikasi kepada server melalui

dan perangkat jaringannya, sementara

port awal yang selalu terbuka untuk

tetap pula ingin memiliki koneksi pribadi

menerima request awal. Port yang

ke dalamnya secara kontinyu dan dapat

digunakan merupakan port bebas

dilakukan dari mana saja.

seperti port 3000.

Penelitian ini mengimplementasikan
dynamic

port

knocking

yang mana

menggunakan port yang berbeda – beda
sehingga port tersebut bukanlah port
830

Port

Port

Challenge Response

Inisial Request
`

3000

`

3000
Client

Client

xxx

xxx

Server
xxx

Server
xxx

Gambar 4. Respon Challenge dari Client
Gambar 2. Inisial Request
4. Server memeriksa hasil dekripsi dan
2. Server kemudian mengirimkan hash

jika

valid

maka

server

akan

kunci enkripsi kepada client yang

membangkitkan urutan port secara

akan digunakan selama komunikasi

acak dan mengirimkannya kembali

berlangsung

kepada client dalam keadaan ter-

serta

mengirimkan

challenge berupa pesan ter-enkripsi

enkripsi.

kepada client.
Port
Port Terenkripsi
`

3000
Port
Client
Challenge

xxx
`

3000

Server
Client

xxx

xxx
Server

Gambar 5. Server mengirim urutan port

xxx

Gambar 3. Challenge Kepada Client

5. Client menerima urutan port terenkripsi

3. Client menerima challenge dan hash

yang

kemudian

dekripsi urutan port tersebut untuk

kunci yang kemudian mendekripsi

memulai

hash kunci menggunakan informasi

dengan

login pengguna dan kemudian meng-

terhadap port yang ditentukan.

dekripsi

challenge

men-

menggunakan

kunci tersebut dan mengirimkannya
kembali kepada server.
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proses

port

melakukan

knocking
komunikasi

digunakan pada saat proses autentikasi

Port

port

`
3000

Port Knocking

knocking.

Penelitian

ini

mengaplikasikan algoritma kriptografi

Client

simetris seperti Triple Des namun pada

xxx
Port Knocking

pengaplikasian secara luas, baik port

Server
xxx

knocking konvensional maupun dynamic
port knocking yang dikembangkan pada

Gambar 6. Client melakukan komunikasi

penelitian

terhadap urutan port yang ditentukan

ini

dapat

menggunakan

algoritma kriptografi lain sesuai dengan
6. Server

secara

aktif

kebutuhan keamanannya.

memantau

3. Hasil dan Pembahasan

komunikasi yang dilakukan oleh

Pengaplikasian

client dimana jika urutan komunikasi

dynamic

port

yang dilakukan oleh client telah valid

knocking yang dilakukan pada penelitian

maka server akan memberikan akses

ini menghasilkan aplikasi yang bertindak

kepada

melakukan

sebagai pengelola autentikasi terhadap

komunikasi terhadap port layanan

akses client kepada layanan yang dimiliki

yang diminta oleh client.

server. Aplikasi dynamic port knocking

client

untuk

yang

kemudian

di-

implementasikan menggunakan sebuah

Port

simulasi komunikasi client server.

`
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Aplikasi atau perangkat lunak yang

Client

xxx

dikembangkan

dikembangkan pada penelitian ini terdiri

Akses Layanan

dari dua aplikasi yaitu aplikasi server dan

Server
xxx

aplikasi
Service

client.

Aplikasi

merupakan aplikasi autentikasi

server
yang

mengelola akses yang datang dari client.
Gambar 7. Client terautentikasi dan dapat

Aplikasi client merupakan aplikasi yang

mengakses layanan server.

dikembangkan

Komunikasi port knocking secara

untuk

melakukan

komunikasi kepada server yang sengaja

umum menggunakan metode enkripsi

dikembangkan untuk melakukan simulasi

dalam proses komunikasinya. Hal ini

komunikasi menggunakan dynamic port

dilakukan untuk mencegah penyerang

knocking.

melakukan packet sniffing sehingga dapat
mengetahui informasi – informasi yang
832

Gambar 10. Aplikasi Client
Gambar 8. Aplikasi Server
Aplikasi
Aplikasi server memiliki dua modul

komunikasi

utama yaitu modul yang menangani
komunikasi

dynamic

port

client
port

melakukan

knocking

kepada

aplikasi server menggunakan informasi

knocking

yang diberikan oleh pengguna pada sisi

kepada client dan modul yang menangani

client.

manajemen port pada firewall router.

Server

IP

dan

inisial

port

digunakan oleh aplikasi client untuk
mengirimkan request kepada server,
sedangkan informasi login digunakan
untuk autentikasi pengguna dan proses
enkripsi

–

dekripsi

pesan

selama

komunikasi berlangsung.
Implementasi yang telah dilakukan
pada penelitian ini memberikan hasil
dimana

implementasi

dynamic

port

knocking dapat dengan mudah dilakukan
Gambar 9. Modul Dynamic Port

dimana aplikasi client sebagai pengguna

Knocking

layanan dapat dengan mudah melakukan

Modul dynamic port knocking pada
aplikasi

server

secara

aktif

mekanisme

terus

autentikasi

menggunakan

urutan port yang berbeda – beda tanpa

melakukan pembacaan terhadap port

mengalami

yang digunakan dalam komunikasi, baik

autentikasi multi client sekaligus juga

itu port yang digunakana pada saat inisial

tidak mengakibatkan congestion atau

request maupun port yang digunakan

tabrakan dimana aplikasi server telah

dalam proses port knocking.

mendata dengan lengkap informasi client
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kendala

berarti.
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dan urutan port yang digunakan oleh
masing – masing client.
4.

Kesimpulan
Dynamic

Port

Knocking

yang

dikembangkan pada penelitian ini dapat
di-implementasikan

pada

komunikasi

client server dengan baik dimana proses
autentikasi dapat berjalan dengan baik
tanpa adanya kendala serius seperti
congestion dan lost handling pada saat
proses autentikasi. Proses dynamic port
knocking yang menggunakan berbagai
elemen

seperti

kriptografi

dan

pembangkitan acak urutan port membuat
dynamic

port

dikembangkan

knocking
terbuka

yang
terhadap

pengembangan yang akan datang baik
dari sisi keamanan datanya maupun dari
sisi pembangkitan acaknya. Dynamic
Port Knocking sangat bergantung pada
ketersediaan akses terhadap firewall yang
digunakan. Pembatasan akses terhadap
fungsi

firewall

dapat

menyebabkan

operasi dynamic port knocking tidak
dapat berjalan dengan baik.
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Al-Bahadili & Hadi, 2010 Network
Security Using Hybrid Port
Knocking. International Journal
of Computer Science and
Network Security, VOL.10
No.8.
Boroumand, Shiraz, Abdullah, &
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IDENTIFIKASI PRONUNCIATION ERRORS DALAM
MENYANYIKAN LAGU BERBAHASA INGGRIS
Ratna Sari Dewi
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
Dunia globalisasi saat ini, komunikasi di butuhkan dalam kehidupan sehari hari, bahasa yang saat
ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari hari adalah Bahasa Inggris, Bahasa Inggris juga di
jadikan mata plajaran dari PAUD sampai perguruan tingkat tinggi, Bahasa Inggris di perguruan
tinggi terdapat di setiap jurusan perguruan tinggi, Bahasa Inggris juga menjadi bahasa gaul untuk
saat ini, bahkan banyak di gunakan dalam kehidupan formal di sekolah, namun juga dalam dunia
sosial. Bahkan banyak saat ini terkontaminasi dengan lagu-lagu berbahasa Inggris, walaupun
cara pelafalannya tidak sempurna. Pelafalan atau pronunciation sangat penting dalam Bahasa
Inggis, padahal sudah di ajarkan dalam proses pemblajaran, dengan kesalahan pelafalan atau
pronunciation error dapat membedakan atau salah makna dalam sebuah kalimat. Banyak
kesalahan di lakukan oleh non-narative. Kesalahan dalam Bahasa Inggris di sebut dengan “error
“. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi pronunciation errors dalam
menyanyikan lagu berbahasa Inggris dan mengapa terjadi pronunciation errors dalam
menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
karena penulis ingin menjelaskan secara tepat tentang kesalahan yang dihasilkan oleh penyanyi.
Penulis akan menjelaskan data dalam kata-kata, frase atau kalimat untuk mendapatkan
kesimpulan umum dari subjek penelitian.
Kata Kunci: lagu, pronunciation, error

1. Pendahuluan

berbahasa

Inggris,

walaupun

cara

1.1. Latar Belakang

pelafalannya tidak sempurna. Pelafalan
ini,

atau pronunciation sangat penting dalam

komunikasi di butuhkan dalam kehidupan

Bahasa Inggis, padahal sudah di ajarkan

sehari hari, bahasa yang saat ini banyak

dalam

digunakan dalam kehidupan sehari hari

kesalahan pelafalan atau pronunciation

adalah Bahasa Inggris, Bahasa Inggris

error dapat membedakan atau salah

juga di jadikan mata pelajaran dari AUD

makna dalam sebuah kalimat. Banyak

sampai perguruan tingkat tinggi, Bahasa

kesalahan di lakukan oleh non-narative.

Inggris di perguruan tinggi terdapat di

Kesalahan dalam Bahasa Inggris di sebut

setiap jurusan perguruan tinggi, Bahasa

dengan

Inggris juga menjadi bahasa gaul untuk

pronunciation

saat ini, bahkan banyak di gunakan dalam

dalam

kehidupan formal di sekolah, namun juga

terutama juga dalam bernyanyi, sebagai

dalam dunia sosial. Bahkan banyak saat

contoh banyak masyarakat Indonesia

ini

bernyanyi

Dunia

globalisasi

terkontaminasi

dengan

saat

lagu-lagu

proses

pemblajaran,

“error

“.

dengan

Error

dalam

menghilangkan

proses

memaknai

Bahasa

sebuah

kalimat,

Inggris

di

lingkungannya ataupun di tempat hiburan
835

seperti

karaoke

keluarga,

karena

2. Mengapa terjadi pronunciation

globalisasi tadi membuat lagu Bahasa

error dalam menyanyikan lagu

Inggris lebih di sukai di Indonesia.

berbahasa Inggris?
2. Metode

Error dalam pronunciation dapat

Penelitian

terjadi karena perbedaan yang sangat

di

lakukan

di

antara

masterpiece karaoke keluarga, Jalan Setia

Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris,

Budi No 93 Medan. Kegiatan ini di mulai

apalagi Bahasa Indonesia sudah banyak

dari Mei – Desember 2015. Desain

terkontaminasi dengan bahasa daerah,

penelitian ini adalah penelitian deskriptif

seperti Batak Mandailing atau Bahasa

kualitatif. Penelitian ini menggunakan

Jawa, sehingga terjadi kesalahan dalam

metode

setiap pengucapan dalam Bahasa Inggris.

penulis ingin menjelaskan secara tepat

Sesuai pengalaman dilapangan Mr. X

tentang kesalahan yang dihasilkan oleh

yang menyanyikan lagu Bahasa Inggris

penyanyi. Penulis akan menjelaskan data

namun apa yang terjadi, pengucapan yang

dalam kata-kata, frase atau kalimat untuk

dilakukan terdapat kesalahan, dengan

mendapatkan kesimpulan umum dari

menyanyikan

subjek penelitian. Studi ini berfokus

mencolok

antara

pengucapan

lagu

berjudul

Night

deskriptif

kualitatif

Changes yang dinyanyikan oleh One

untuk

Direction, Mr.X melafalkan “Chance”

pengucapan

yang artinya kesempatan, padahal yang

konsonana ataupun diftong. Oleh karena

dimaksudkan Mr.X adalah “Changes”

itu, seluruh kondisi tidak di lakukan,

yang artinya perubahan. Hal tersebut

sehingga

adalah kesalahan kecil yang diperoleh

pengaturan

dari Mr.X. Padahal Mr.X merupakan

Kegiatan yang penulis lakukan adalah

mahasiswa

observasi.

sastra

mempelajari
demikian

yang

phonology.

dapat

dirumuskan

sudah

saja

pronunciation

peneliti

rekaman

masalah

membuat
yang

baik

studi

Dari

Dengan

sebagai berikut
1. Apa

menguraikan

karena

data

lagu,

itu

kesalahan
pada

hanya

mengamati

dengan

yang
kemudian

transkripsi

vokal,

cara

itu.

mencakup
penulis

menggunakan

menjadi

simbol-simbol fonetik . Setelah itu ,

dalam

penulis menulis dan membuat daftar

error

menyanyikan lagu berbahasa

penyanyi kata-kata dan menempatkan

Inggris?

semua penyanyi ' kata berdampingan
dengan bentuk nyata yang dinyanyikan
oleh kata-kata samping penyanyi asli
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atau nyata, Dari perbandingan antara

sepuluh mahasiswa fakultas sastra UMN

bentuk

Al-washliyah

aktual

dinyanyikan

dan

oleh

bentuk

Medan.

Sepuluh

lagu

penulis

terdiri dari 2.569 kata-kata dan dari kata-

menemukan kesalahan yang dilakukan

kata terhitung bahwa ada 506 kesalahan

oleh penyanyi Indonesia . Kemudian,

pengucapan

dengan mengumpulkan kesalahan dalam

mahasiswa fakultas sastra UMN Al-

beberapa kategori, penulis menemukan

washliyah Medan dalam menyanyikan

apa

diftong

lagu-lagu bahasa Inggris. Kesalahan

kesalahan yang muncul . Setelah itu yang

terdiri dari tiga kategori yaitu kesalahan

terakhir

konsonan,

konsonan,

pribumi,

nyata

vokal

adalah

atau

penulis

menarik

kesimpulan dari penelitian.

yang

dilakukan

kesalahan

oleh

vokal

dan

ada

226

kesalahan pada diftong.

Populasi penelitian ini adalah

Ditemukan

bahwa

seluruh mahasiswa semester VI fakultas

kesalahan dalam pengucapan konsonan,

sastra Universitas Muslim Nusantara AL-

186 kesalahan vokal dan yang terakhir

Washliyah Medan, dan dengan sampel di

adalah

ambil secara acak dengan mengundi

dibuat oleh mahasiswa fakultas sastra

mahasiswa yang akan di jadikan sampel

UMN Al-washliyah Medan

dalam

penelitian sebanyak 10 orang. Sesuai

menyanyikan

bahasa

dengan

maka

Inggris.

untuk

menemukan 506 kesalahan pengucapan

lembar

yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas

observasi yang digunakan sesuai dengan

sastra UMN Al-washliyah Medan. 506

indikator, vokal, diftong dan konsonan

kesalahan tersebut ditemukan dari 10

yang benar, yang kemudian dijadikan

lagu berbahasa Inggris yang mereka

instrumen

nyanyikan.

judul

instrumen

penelitian

yang

mengumpulkan

baku

ini

digunakan

data

adalah

dalam

menganalisis

kesalahan dalam sebuah lagu. Analisa

94

kesalahan

Dari

diftong

lagu-lagu

ber

penelitian

ini

yang

saya

1. Kesalahan pada Konsonan

data yang di gunakan adalah menghitung

Kesalahan pertama ditemukan

indikator observasi dengan menggunakan

dalam pengucapan konsonan. Dalam

Ms.Excel dan mendeskripsikan dalam

pengucapan konsonan saya menemukan

grafik.

226

3. Hasil dan Pembahasan

menunjukkan

kesalahan.
bahwa

Hasil
ada

analisis
sebelas

Hasil penelitian yang didapatkan

konsonan yang diucapkan tidak benar

dari 10 lagu yang dinyanyikan oleh

oleh mahasiswa. Mereka / t /,/ d /, / k /, /
837

v / / θ /, / ð /, / s /, / z /, / ʃ /, / m /, / r /

konsonan. Hasil kesalahan dapat dilihat

dan sisanya adalah kesalahan aneka di

pada tabel dibawah ini:

10
11
12

M
R
miscellaneous
Total Error
Dari tabel diatas dapat kita

2
16
3
226

0.8
7.2
1.4
100
Yang

berikutnya

lihat bahwa kesalahan terbanyak

adalah kesalahan vokal. Terdapat

pada

konsonan

186 kesalahan dari mahasiswa

terletak pada konsonan T, yaitu

fakultas sastra UMN Al-washliyah

sebanyak 48 kali yaitu 21,3 %.

dalam mengucapkan vokal. Posisi

Sedangkan kesalahan yang paling

kedua setelah konsonan. Hasil

sedikit

pengucapan

analisis

menunjukkan

dalam konsonan adalah M, yaitu

mereka

membuat

sebanyak 2 kali, yakni 0,8 %.

pengucapan dalam sebelas vokal, /

2. Kesalahan pada Pengucapan

ɪ /, / ʌ /, / ɜ /, / ə /, / ɔː /, / æ /, / e /,

Vokal

/ ʊ /, / u: /, / i: / dan / a: /. Hasil nya

pengucapan

mengalami

bahwa
kesalahan

bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabel 2.Kesalahan pada Pengucapan Vokal
Vokal
Frekuensi
%
(banyak)kesalaha
ɪ
134
72.1
ʌ
9
4.8
ɜ
4
2.2
ə
13
6.9
ɔː
3
1.6
Æ
5
2.7
E
1
0.5
ʊ
1
0.5
838

9
10
11

u:
i:
a:
Total Error
Dari tabel diatas dapat kita lihat

4
2.2
11
5.9
1
0.5
186
100
adalah perbedaan sistem fonologi antara

pada

bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama

pengucapan vokal terletak pada vokal I,

dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua.

yaitu 134 kali kesalahan yakni 72,1 %.

Penyebab potensi kedua kesalahan adalah

Sedangkan

paling

profiency Inggris terbatas dari mahasiswa

sedikit terjadi terlihat dalam beberapa

fakultas sastra UMN Al-Washliyah. Hal

bahwa

kesalahan

vokal yaitu,

terbanyak

kesalahan

yang

E, ʊ, a:, ketiga vokal

ini

karena

keterbatasan pengetahuan

tersebut masing2 mengalami 1 kali

kosakata. Oleh karena itu, mereka harus

kesalahan yakni 0,5%.

lebih

3. Kesalahan pada pengucapan diftong

Inggris.

sering

menggunakan

bahasa

Yang berikutnya adalah kesalahan

Kesalahan dalam konsonan, vokal dan

dalam pengucapan diftong yang terjadi

diftong yaitu beberapa kesalahan yang

94 kali. Ada empat diftong yang salah

meliputi penghapusan, penambahan atau

diucapkan oleh mereka, yaitu / aɪ /, / oʊ /,

penyisipan, trilling, konsonan atau vokal

/ eɪ / dan / aʊ/. Hasilnya bisa dilihat pada

perubahan,

tabel dibawah ini:

monophthongisasi. Penghapusan adalah

diphthongization

dan

proses dalam menghapus suara. Hal ini
dapat ditemukan dalam kasus bentuk
jamak dalam konsonan / z / dan / s /.
Mahasiswa cenderung menghilangkan
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa

suara

kesalahan terbanyak pada pengucapan

Penambahan

diftong terletak pada diftong aɪ, yaitu 79

suatu

kali kesalahan yakni 84%. Sedangkan

menambahkan suara. Hal ini dapat

kesalahan yang paling sedikit terjadi

ditemukan dalam kasus mengucapkan

terlihat dalam pengucapan diftong eɪ

kata setiap. Perlu diucapkan / evri: /

yaitu sekali kesalahan

mereka cenderung untuk menambahkan

Dari

data

yakni 0,5%.
yang

ditemukan

akhir

dalam
atau

proses

di

bentuk

jamak.

penyisipan

adalah

mana

mahasiswa

suara / e / sehingga menjadi / everi: /.

bahwa sebagian besar kesalahan terjadi

Konsonan

karena pengaruh bahasa pertama yaitu

substitusi adalah proses di mana mereka

bahasa Indonesia. Kemungkinan pertama

pengganti suara bahwa mereka tidak
839

atau

perubahan

vokal

terbiasa dengan suara yang mereka kenal.

Mahasiswa

Berikutnya adalah aspirasi, itu adalah

kesalahan dalam pengucapan vokal /

proses di mana mereka tidak aspirasi

ɪ /. Ini terjadi 134 kali dari 186

suara. Hal ini dapat ditemukan dalam

kesalahan dalam kesalahan vocal dan

kasus

/.

kesalahan pada diftong Ada 4 jenis

Kesalahan diftong dapat ditemukan dalam

kesalahan diftong diantaranya / aɪ /, /

kasus mengucapkan kata hitam. Itu harus

oʊ /, / eɪ / dan / aʊ /. Dalam

diucapkan sebagai / blæk /, namun

kesalahan

mereka

mereka membuat kesalahan dalam

mengucapkan

mengucapkan

suara

/

k

menggunakan

cenderung

pengucapan

membuat

diftong,

diftong / ei / kemudian menjadi /Bleik/.

diftong / aɪ /. Ini terjadi 79 kali dari 94

4. Kesimpulan

kesalahan pada pengucapan diftong.

a. Peneliti menghitung bahwa ada 506
kesalahan

pengucapan

b. Dari analisis data, ditemukan bahwa

yang

kesalahan terjadi

dilakukan oleh mahasiswa UMN Al-

bahasa

yakni

bahasa

Washliyah dalam menyanyikan lagu-

Indonesia. Kemungkinan

pertama

lagu

itu

adalah perbedaan sistem fonologi

terungkap bahwa ada tiga jenis

antara bahasa Indonesia sebagai

kesalahan pengucapan. Kesalahan

bahasa pertama dan bahasa Inggris

terdiri

sebagai bahasa kedua. Peneliti telah

bahasa

dari

Inggris.

tiga

Hal

kategori

yaitu

pertama

karena pengaruh

kesalahan pada konsonan sebanyak

memberikan

sebelas

tentang

konsonan

yang

salah

penjelasan

cara

yang

lengkap
berbeda

diucapkan diantaranya / t /, / s /,/ z /,

mengucapkan konsonan, vokal, dan

/ θ /, / d /, / ʃ /, / r /, / ð /, / v /, / k /, /

diftong dalam bahasa Inggris dan

m / dan sisanya adalah kesalahan

bahasa

aneka

kesalahan

Indonesia.

di

konsonan.

Mahasiswa

cenderung

membuat

kesalahan

pengetahuan bahasa Inggris dari

pengucapan konsonan / z /, hal ini

mahasiswa fakultas sastra UMN Al-

karena sistem fonologis berbeda

washliyah.

terutama dalam bentuk jamak dari

keterbatasan pengetahuan kosakata.

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,

Oleh karena itu, mereka lebih sering

kesalahan pada vokal Kesalahan

melafalkan

pengucapan dalam vokal ada sebelas

bernyanyi bahasa Inggris. Misalnya

diantaranya / ɪ /, / ʌ /, / ɜ /,/ ə /, / ɔː /,

dalam

/ æ /, / e /, / ʊ /, / u: /, / i: / dan / a: /.

yang

Penyebab

kasus

Hal

kedua

ini

kata-kata

mengucapkan

adalah

karena

dalam

kata

dalam lagu 'Girl on Fire' oleh Alicia
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STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA JAMUR TIRAM
PUTIH (Pleurotus ostreatus) DI KOTA MEDAN DAN
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Abstrak
Komitmen pemerintah dalam membangun pertanian melalui agribisnis dituangkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian maka Direktorat Jenderal Hortikultura
mengupayakan strategi dalam penyerapan tenaga kerja dan aspek lain yang sangat mendukung
bagi perkembangan dan perbaikan perekonomian nasional. Jamur tiram putih merupakan salah
satu dari produk hortikultura mempunyai peluang bisnis yang menguntungkan. Selain lezat,
jamur tiram mempunyai 2.8% flovastatin yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan manfaat
yang baik untuk kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor produksi
terhadap pendapatan usaha jamur tiram, tingkat kelayakan usaha dan untuk mengetahui
bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan usaha jamur tiram yang dilakukan di Kota
Medan dan sekitarnya pada bulan Maret sampai Mei 2016. Dari hasil penelitian diketahui bahwa
bisnis jamur tiram di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai masih
mengalami kendala dalam pengadaan dan ketersediaan jamur tiram segar yang umumnya
dipengaruhi faktor iklim yang kurang mendukung karena cenderung panas sehingga kontinuitas
ketersediaan jamur tiram segar yang dibutuhkan sebagai bahan baku untuk produk olahan
menjadi sangat fluktuatif. Meskipun peluang dan potensi usaha makanan olahan sangat
menjanjikan, namun karena ketersediaan bahan baku berupa jamur tiram segar yang tidak stabil
menyebabkan usaha tersebut sulit berkembang. Dari regresi dengan menggunakan Eviews 8,
diperoleh bahwa faktor produksi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan
petani pengusaha jamur tiram putih. Analisis R/C ratio >1 menunjukkan bahwa usaha budidaya
jamur segar, pembuatan baglog dan makanan olahan layak untuk diusahakan. Analisis SWOT
menunjukkan beberapa strategi yang layak untuk dilakukan demi pengembangan usaha jamur
tiram putih.
Kata Kunci : jamur tiram putih, hortikultura, agribisnis, analisis SWOT

1. Pendahuluan

sektor

1.1. Latar Belakang

dalam perekonomian nasional. Hal ini

Sektor pertanian adalah

yang mempunyai potensi besar

salah

dapat dilihat dalam data Sakernas antara

sektor yang selama ini masih

bulan Agustus 1997 hingga Agustus

diandalkan karena mampu memberikan

1998 sektor pertanian masih dapat

pemulihan dalam mengatasi krisis yang

menciptakan

pernah terjadi di Indonesia, hal ini

kesempatan

mencirikan bahwa pertanian merupakan

memperlihatkan pertumbuhan ekonomi

satu
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sekitar
kerja

lima
baru,

juta
dengan

yang positif

sebesar

0.26%

dalam

nilai strategis dan ekonomis

rentang waktu krisis ekonomi tersebut,

layak

dimana sektor lain seperti industri

memiliki keunggulan

pengolahan,

perdagangan

potensial

bertumbuh

negatif

sebesar

dan

jasa

untuk

dikembangkan

dalam

yang
sebab

yang cukup

pengembangannya

masing-masing

sebagai komoditas agribisnis. Dalam

-12.0%, -21.4% dan -5.7%

rangka upaya pengembangan agribisnis

(Husodo, dkk, 2004).

jamur

Hortikultura merupakan salah satu

yang

berdaya

berkerakyatan,

saing,

berkelanjutan

dan

sub sektor penting dalam pembangunan

berbasis penelitian, diadakan

pertanian. Secara garis besar, komoditas

Raya Tani, Festival Jamur Indonesia,

hortikultura

kelompok

Indonesia Tropical Fruits Festival dan

tanaman sayuran (vegetables), buah

Pertemuan Nasional Pasar Tani yang

(fruits),

terdiri

dari

tanaman

(medicinal

berkhasiat

obat

dibuka secara resmi oleh Menteri

tanaman

hias

Pertanian Republik Indonesia pada

termasuk

tanggal 10 September 2012 dimana

plants),

(ornamental

Pekan

plants)

didalamnya tanaman air, lumut dan

dirumuskan bahwa

jamur yang dapat berfungsi sebagai

membetuk “Kelompok Kerja Nasional

sayuran, tanaman obat atau

Jamur

hias.

Secara

umum,

tanaman
komoditas

Indonesia”

Working

Group

dipandang perlu

(The
on

National
Indonesian

hortikultura memiliki nilai ekonomi

Mushrooms) yang disingkat menjadi

yang tinggi

Pokjanas Jamindo, yang berazaskan

dan

pembudidayaannya

memerlukan curahan
dengan

keterampilan

tenaga intensif

Pancasila

yang tinggi.

dan

Undang-Undang

Dasar 1945. Pembentukan Pokjanas

Oleh karena itu tanaman hortikultura

Jamindo

bertujuan

untuk

meng

sangat cocok untuk diusahakan pada

koordinasikan

kondisi kepemilikan lahan yang sempit

kegiatan

seperti di Indonesia. Di berbagai negara

dan pembinaan jamur serta kegiatan

hortikultura telah berperan nyata dalam

terkait antar pemangku kepentingan.

dan

mensinergikan

penelitian,

pengembangan

mempercepat pengentasan masyarakat

Salah satu jamur yang sangat

petani dari kemiskinan, menciptakan

mudah ditemui di pasaran dan menjadi

lapangan kerja dan mendorong invetasi

peluang usaha yang cukup menjanjikan

di pedesaan.

adalah jamur tiram putih (Pleurotus

Jamur

merupakan

produk

ostreatus) karena memiliki rasa yang

hortikultura sayuran yang memiliki

lezat dan memiliki kandungan gizi
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dan manfaat yang cukup baik bagi

Kemudian fungsi Cobb D ouglas

kesehatan

tiram

logaritmakan dalam bentuk persamaan

merupakan salah satu jenis jamur yang

regresi linier berganda (multiple linear

cukup mudah dibudidayakan, dimana

regression) sebagai berikut :

penyesuaian

Log Y = Log a + Log b1X1 + Log b2X2 +
Log b3 X3+ Log b4X4 + Log b5X5 + e

tubuh.

Jamur

terhadap kondisi lokasi

budidaya tidaklah terlalu sulit. Oleh

Keterangan :

karena itu usaha budidaya ini mudah
dijumpai di berbagai lokasi dan dapat
dilakukan dalam skala rumah tangga
(Saparinto, 2011).
1.2. Tujuan

= Pendapatan Petani (Rp)

a

= Konstanta

b1-b5

= Koefisien Regresi

Log X1.. X5

= Variabel bebas

dikurangi dengan

kemukakan sebagai berikut :

total

biaya

produksi (Soekartawi, 1995).

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-

Untuk

faktor produksi terhadap pendapatan

pngujian

hipótesis

kelayakan

usaha, dengan kreteria :

petani pengusaha dalam usaha jamur

Apabila R/C ratio > 1, maka hipótesis
diterima, dikatakan layak diusahakan

tiram di Kota Medan dan sekitarnya.
2. Untuk megetahui tingkat kelayakan

Apabila R/C ratio < 1, maka hipótesis
ditolak, dikatakan tidak layak

usaha jamur tiram di Kota Medan
dan sekitarnya.

paling tepat dalam

Log Y

Keuntungan adalah Total penerimaan

Secara umum tujuan penelitian ini dapat

3. Untuk mengetahui strategi

di

Faktor-faktor

yang

berpengaruh

mengembangkan

usaha jamur tiram di Kota Medan dan

usaha

sekitarnya.

pengujiannya

produksi
terhadap

yang
pendapatan

jamur tiram

putih,

dilakukan

dengan

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

menggunakan uji F (simultan) dan uji t

Metoda Analisis dan Data

(parsial). Adapun pengujian hipotesis

Analisis

Pendapatan,

untuk

dilakukan sebagai berikut :

pengaruh

faktor

Kriteria pengujian : Ho : b1 = b2 = b3

mengetahui
produksi

= b4 = 0

terhadap pendapatan usaha

jamur tiram dalam

H1 : paling tidak salah satu

nilai bi tidak sama dengan 0 Jika Fhitung >

penelitian ini

menggunakan model Cobb- Douglas

Ftabel (k : n – k – 1), maka Ho ditolak.

dengan rumus:

Jika Fhitung < Ftabel (k : n – k – 1),

Y1 = a.X1b1 X2

b2

. X3

b3

. X4

b4

. X5

b5

maka Ho diterima. Keterangan : k

+e

.

adalah jumlah variabel bebas n adalah
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jumlah sampel Apabila Ho ditolak,

serta faktor apa saja yang menjadi

artinya secara simultan, faktor-faktor

kekuatan

produksi berpengaruh secara signifikan

lingkungan internal dibandingkan secara

terhadap

sistematis dengan peluang dan ancaman

produksi

jamur

tiram.

dan

dari

secara simultan, faktor-faktor produksi

terstruktur untuk menghasilkan strategi

tidak berpengaruh terhadap produksi

pengembangan usaha tani jamur tiram

padi jamur tiram putih.

putih.

2. Pengujian Parsial (Kriteria Pengujian :

3. Hasil dan Pembahasan

Ho : bi = 0 H1 : bi ≠ 0). Apabila t hitung

Dari wawancara dengan petani dan

> t tabel, maka Ho ditolak, artinya

pengusaha olahan jamur tiram putih

variabel

diketahui

berpengaruh

signifikan

eksternal

dari

Sedangkan apabila Ho diterima, artinya

X

lingkungan

kelemahan

secara

bahwa usaha jamur tiram

taraf

putih memiliki karakter yang khas dan

kepercayaan 95%. Apabila t hitung < t

belum banyak diketahui masyarakat

tabel,

artinya

umum. Hal tersebut dapat dilihat dari

variabel X tidak berpengaruh signifikan

sulitnya petani dan pengusaha dalam

terhadap

mengendalikan kondisi iklim dalam

terhadap

variabel

maka

Y

Ho

pada

diterima,

variabel

Y

pada

taraf

kumbung (mikroklimat) sehingga dapat

kepercayaan 95%.
Matriks

dengan

menghasilkan panen yang kontinu dan

alternatif

terprediksi. Meskipun usaha ini memiliki

berdasarkan

kekuatan

potensi yang baik, namun kendala yang

kelemahan

(weakness),

SWOT

mengembangkan
strategi
(strength),

dilakukan
empat

dialami

petani

pengusaha

belum

peluang (opportunity), dan ancaman

sepenuhnya dapat diatasi dengan baik

(threat) bagi usaha jamur tiram putih di

sehingga menyebabkan beberapa petani

Kota Medan dan sekitarnya. Keempat

pengusaha memilih berhenti dari usaha

alternatif strategi tersebut antara lain

tersebut dan beralih.

adalah

(strength-

Dari olahan data, dapat dilihat pengaruh

opportunity), strategi WO (weakness-

faktor-faktor produksi kumbung, alat

opportunity),

(strength-

dan baglog terhadap pendapatan usaha

threat) dan strategi WT (weakness-

jamur tiram tidak memiliki signifikansi,

threat). Dalam

kuesiner akan digali

namun pemeliharaan dan listri memiliki

data berupa pendapat dan pengalaman

pengaruh yang signifikan meskipun

dari para petani pengusaha jamur tiram

listrik bernilai negatif, hal tersebut dapat

strategi

SO

strategi

ST
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dilihat dari analisis regresi pada petani

dapat dilihat pada tabel berikut:

jamur dengan memakai Eviews ver 8
Dependent Variable:
LOG(PENDAPATAN_PETANI)

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOG(KUMBUNG)
LOG(ALAT)
LOG(BAGLOG)
LOG(PEMELIHARAAN)
LOG(LISTRIK)

1.572170
0.436204
0.994137
0.058265
0.970162
-1.414853

2.964038
0.572614
0.539918
0.145359
0.352789
0.477403

0.530415
0.761776
1.841276
0.400837
2.749976
-2.963644

0.6122
0.4711
0.1081
0.7005
0.0285
0.0210

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.927295
0.875363
0.309186
0.669172
0.837107
17.85587
0.000737

Dimana

t

tabel

sebesar

Sedangkan secara

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

14.29205
0.875782
0.794291
1.055037
0.740696
1.931255

2,36462.

secara bersama-sama faktor produksi

simultan F hit

memiliki pengaruh yang signifikan

sebesar 17,856 > 4,35 (F_tabel) berarti

terhadap pendapatan usaha jamur tiram
putih.

Tabel 4.1. Biaya Rata-rata Penggunaan Faktor Produksi Usaha Jamur Tiram per Bulan (Rupiah)
Faktor
Produksi

Biaya Tetap
Biaya Variabel
Total Biaya

Usaha Jamur Tiram
Jamur Segar

Baglog

276,154
811,538
1,087,692

341,667
1,538,889
1,880,556

Makanan
Olahan
343,750
1,006,250
1,350,000

Jumlah

Rata-Rata

961,571
3,356,677
4,318,248

320,524
1,118,892
1,439,416

Tabel 4.2. Penerimaan, Total Biaya dan Pendapatan Usaha Jamur Tiram Putih per Bulan
(Rupiah)
Cash Flow

Usaha Jamur Tiram

Jumlah

Rata-Rata

Jamur Segar

Baglog

Makanan
Olahan

Penerimaan

3,554,615

3,555,556

3,625,000

10,735,171

3,578,390

Total Biaya

1,087,692

1,880,556

1,350,000

4,318,248

1,439,416

Pendapatan

2,466,923

1,675,000

2,275,000

6,416,923

2,138,974

Dari Tabel 4.1 dan 4.2 diketahui bahwa

usaha budidaya

pendapatan terbesar diperoleh dari

sebesar 2.466.923 rupiah, kemudian
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Jamur Segar yaitu

Makanan Olahan sebesar

2.275.000

R/C ratio usaha pembuatan baglog > 1,

rupiah dan Baglog dengan pendapatan

sehingga layak untuk diusahakan

sebesar 1.675.000 rupiah. Meskipun

Makanan Olahan= 3.625.000/1.350.000

dalam

hal

penerimaan

Makanan

= 2.685185185

Olahan memiliki jumlah terbesar, yaitu

R/C ratio usaha makanan olahan >1,

3.625.000

sehingga layak untuk diusahakan

rupiah,

namun

membutuhkan faktor produksi yang

SWOT Analisis

cukup besar, seperti tepung, minyak
goreng,

telur,

bumbu-bumbu

Analisis SWOT dipergunakan dalam

dan

pemilihan strategi pengembangan usaha

pengemasan serta tenaga kerja terampil
jika

dibandingkan

dengan

jamur tiram yang masih mengalami

usaha

banyak

budidaya Jamur Segar yang hanya

kendala

meskipun

memiliki

potensi yang besar dalam mencapai

membutuhkan penyiraman.

keberhasilan. Melalui analisis SWOT

Analisis R/C ratio

(Rangkuti, 2006) dapat diidentifikasi
berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan

Jamur Segar

strategi

dalam

= 3.554.615/1.087.692

mengembangkan

= 3.268034517

didasarkan pada logika dan kenyataan di

usaha.

R/C ratio usaha jamur segar > 1, sehingga

lapangan

dengan

layak untuk diusahakan.

kekuatan

(strength)

Strategi

ini

memaksimalkan
dan

peluang

(opportunity), namun secara bersamaan
Baglog

= 3.555.556/1.880.556
= 1.890694029

EFI

dapat

meminimalkan

(weakness)
Tabel 4.3. Matrik SWOT

dan

ancaman

kelemahan
(threat).

STRENGHT (S)

WEAKNESS(W)

1. Makanan sehat.
2. Perawatan mudah.
3. Bahan baku mudah dan murah.
4. Harga jual tinggi.
5. Memungkinkan untuk dilakukan
pembibitan sendiri.

1. Inovasi teknik budidaya dan
olahan masih lemah.
2. Produk mudah rusak dan tidak
tahan lama.
3. Kontinuitas produksi tidak stabil/
fluktualif.
4. Panen raya tidak terserap pasar.
5. Terpengaruh kondisi iklim/cuaca.

EFE
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OPPORTUNITY (O)
1. Pasar
masih
terbuka
dan
menjanjikan.
2. Banyak pilihan variasi olahan.
3. Permintaan selalu meningkat.
4. Kesadaran
masyarakat
akan
makanan sehat.
5. Pengembangan dalam ketahanan
pangan dan teknologi kesehatan
dan obat-obatan.

THREAT (T)
1. Banyak makanan olahan yang
lebih murah dan bervariasi.
2. Produk makanan lain memiliki
karakteristik yang lebih tahan
lama.
3. Iklim masih menjadi kendala
produksi.
4. Kejasama dengan petani belum
terbina dengan baik.
5. Kualitas baglog belum memiliki
standar yang baik dan baku.

Strategi SO

Strategi WO

1. Sosialisasi dan mengajak
masyarakat untuk lebih peduli
kesehatan dengan mengkonsumsi
jamur tiram dan memperkenalkan
alternatif pengolahan makanan
yang lebih variatif dan menarik.
2. Memberikan pembekalan pada
masyarakat untuk teknik budidaya,
pembibitan, pengolahan dan
pemasaran dari usaha jamur tiram.

1. Terus melakukan percobaan dan
eksperimen dalam menemukan
teknik budidaya yang lebih unggul
sehingga dapat memenuhi
kebutuhan pasar.
2. Melakukan penelitian dan inovasi
untuk perlakuan pasca panen
produk jamur tiram supaya segar
lebih lama.
3. Menggali kreativitas dalam
pengolahan produk jamur sehingga
mempunyai sifat tahan lama.

Strategi ST

Strategi WT

1. Jamur memiliki kandungan nutrisi
yang dibutuhkan untuk kesehatan
tubuh.
2. Melakukan pembibitan dengan
standar yang baik sehingga produk
yang dihasilkan memiliki harga
jual yang relatif tinggi.
3. Menjalin kerjasama antara
produsen olahan, dengan
petani/produsen jamur melalui
koperasi sehingga menjaga
stabilitas harga baik untuk pihak
produsen/petani maupun untuk
konsumen.

1. Melakukan budidaya secara
rumahan dengan teknik budidaya
sederhana juga sebagai sarana
menyalurkan hobi.
2. Mencoba membibitkan sendiri
dalam skala rumah tangga
sehingga semakin banyak yang
melakukan eksperimen untuk
budidaya dan produk olahan jamur
tiram.
3. Perlunya keterlibatan pihak
pemerintah dan instansi terkait
dalam pengembangan usaha dan
produk jamur tiram.

memperkenalkan alternatif pengolahan

4. Kesimpulan
1. Penggunaan

faktor

produksi

makanan yang lebih variatif dan

berpengaruh pada pendapatan usaha

menarik.

jamur tiram putih.

- Memberikan

2. Usaha jamur tiram yang terdiri dari

pembekalan

pada

masyarakat untuk teknik budidaya,

usaha budidaya jamur tiram segar,

pembibitan,

pembuatan dan penjualan baglog serta

pemasaran dari usaha jamur tiram.

makanan olahan memiliki R/C ratio >

b.

1 sehingga layak untuk diusahakan.

strategi

yang

dalam

melakukan

percobaan

dan

eksperimen dalam menemukan teknik

usaha

budidaya yang lebih unggul sehingga

pengembangan bisnis jamur tiram,

dapat memenuhi kebutuhan pasar.

antara lain:
a. Strategi SO

- Melakukan penelitian dan inovasi
untuk perlakuan pasca panen produk

- Sosialisasi dan mengajak masyarakat

jamur tiram supaya segar lebih lama.

untuk lebih peduli kesehatan dengan
mengkonsumsi

dan

Strategi WO

- Terus

3. Melalui analisis SWOT diperoleh

pengolahan

jamur

tiram

dan
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- Menggali

kreativitas
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dalam

pengolahan produk jamur sehingga
mempunyai sifat tahan lama.
c. Strategi ST
- Jamur memiliki kandungan nutrisi
yang dibutuhkan untuk kesehatan
tubuh.
- Melakukan pembibitan dengan standar
yang baik sehingga produk yang
dihasilkan memiliki harga jual yang
relatif tinggi.
- Menjalin kerjasama antara produsen
olahan, dengan petani/produsen jamur
melalui koperasi sehingga menjaga
stabilitas harga baik untuk pihak
produsen/petani

maupun

untuk

konsumen.
d. Strategi WT
-

Melakukan budidaya secara rumahan
dengan teknik budidaya sederhana
juga sebagai sarana menyalurkan
hobi.

-

Mencoba membibitkan sendiri dalam
skala rumah tangga sehingga semakin
banyak yang melakukan eksperimen
untuk budidaya dan produk olahan
jamur tiram.

-

Perlunya

keterlibatan

pihak

pemerintah dan instansi terkait dalam
pengembangan usaha dan produk
jamur tiram.
Daftar Pustaka
Adityarial, 2014. Peluang
Pengembangan Usaha Jamur
Tiram, Bandung.
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STRATEGI MEMENUHI KECUKUPAN PAKAN DAN DAGING
RUMINANSIA DI SUMATERA UTARA
Sarim Sembiring1)
Sulardi2)
1,2)

Universitas Pembangunan Panca Budi
sarimsptmp@yahoo.com
Abstrak

Kecukupan daging di Sumatera Utara tak lepas dari populasi ternak ruminansin dan
berhubungan erat dengan pakan yakni hijauan pakan ternak, yang harus menjadi perhatian
serius. Langkah yang harus diambil penanaman hijauan makanan ternak yang berkualitas dan
berkesinambungan tersedia dan mudah didapat. Tujuan penelitian merumuskan strategi
mempertahankan kecukupan pakan dan daging ruminansia di Sumatera Utara. Memberi
sumbangsih dalam mendukung swasembada daging nasional setiap tahunnya pada kondisi
surplus dengan memproduksi daging yang berasal dari ternak ruminansia. Metode penelitian
menggunakan metode deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang representatif dari lokasi
penelitian maka penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Mengambil sampel
Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah memiliki ternak
ruminansia dominan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunujukkan bahwa strategi
memenuhi kecukupan pakan hijauan dengan penanaman rumput berkualitas dan mencegah ahli
fungsi lahan menjadi pemukiman sedangkan strategi memenuhi kecukupan daging melalui
peningkatan populasi ternak yakni tersedianya pakan berkualitas, terjaminnya kesehatan ternak
meningkatkan pengetahuan peternak, kredit usahaternak, kemitraan petani peternak, efektifitas
lembaga petani peternak melalui pemberian bantuan saprodi serta manajemen yang tepat.

Kata Kunci : ternak ruminansia,kecukupan daging, strategi
1.Pendahuluan
1.1Latar Belakang
Selama ini pakan konsentrat hasil
olahan pabrik diperlukan sebagai
alternatif

untuk

mendukung

peningkatan

produktivitas

ternak,

karena mengandung nutrisi yang
tinggi. Namun pemberian HMT pada
ternak

ruminansia

tetap

menjadi

yang

utama

dalam

prioritas

mempertahankan hidup (Saragih et al
2013) dan mengembangkan ternak
ruminansia,
memiliki

disebabkan
kandungan

serat

HPT
kasar

memenuhi

kebutuhan

nutrisinya.

Berkurangnya populasi ternak ini,
akan

mempengaruhi

ketersediaan

daging di Sumatera Utara. Padahal
permintaan daging di Sumatera Utara
semakin

mengalami

peningkatan

dikarenakan semakin meningkatnya
kesadaran
kebutuhan

masyarakat
protein

akan

hewani

yang

berasal dari ternak ruminasia dan
peningkatan pertumbuhan penduduk
di Sumatera Utara. Laju konsumsi
daging

semakin

tahun

semakin

bertambah dari tahun 2009 sampai

tinggi yang dibutuhkan ternak untuk
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2013 meningkat sebesar 17% (

1.3.Pendekatan

Statistik Peternakan Sumut, 2014).

masalah

Di Sumatera Utara ternak
ruminansia

yang

Pemecahan

Keberadaan

dominan

terancam

hijauan

dengan

bergantinya

dipelihara adalah sapi potong,

areal

kambing dan domba yang masih

menjadi areal perumahan. Alih

dipelihara

ekstensif.

fungsi lahan menjadi perumahan

Keuntungan yang dijanjikan dari

hampir setengah dari total lahan

beternak

yang

secara

ruminansia

ini

padang

mulai

ada

penggembalaan

di

Kabupaten

Utara.

Hal

di

merupakan

faktor

utama

Sumatera

pendorong

tingginya

minat

diperburuk dengan kurangnya

masyarakat untuk memelihara

pengetahuan

dan mengusahakannya. Diantara

melakukan renovasi areal padang

Kabupaten di Sumatera Utara

penggembalaan yang sudah ada,

yang memiliki ternak ruminasia

sehingga

dalam

produktif.

jumlah

besar

adalah

peternak

ini

untuk

menjadi
Hal

tidak

ini

apabila

kabupaten Deli Serdang dan

dibiarkan secara berkelanjutan

kabupaten Simalungun, dimana

akan

pada Tahun 2013 total populasi

ketersediaan

sapi

ekor,

khususnya ternak ruminansia di

kambing sebesar 156.331 ekor

Sumatera Utara. Berkurangnya

dan domba sebesar 75.624 ekor.

populasi

potong

171.574

berpengaruh

Tujuan

penelitian

merumuskan
mempertahankan

ternak

daging di

akan

ketersediaan
Sumatera Utara.

Padahal permintaan daging di

kecukupan

Sumatera Utara semakin hari
mengalami

Sumatera

Utara.

dikarenakan

sumbangsih

dalam mendukung
daging

ini,

ternak,

strategi

pakan dan daging ruminansia di

swasembada

populasi

mempengaruhi

1.2 Tujuan

terhadap

Memberi

peningkatan
semakin

meningkatnya

nasional

masyarakat

kesadaran
akan

kebutuhan

setiap tahunnya pada kondisi

protein hewani yang berasal dari

surplus.

ternak
peningkatan

ruminasia

dan

pertumbuhan

penduduk di Sumatera Utara.
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Laju konsumsi daging semakin

Utara terus meningkat dari tahun

tahun semakin bertambah dari

ke tahun. secara keseluruhan di

tahun

Sumatera utara

2009

meningkat

sampai

sebesar

2013

17%

(

Statistik

Peternakan

Sumut,

2014).

Informasi

diatas

pada tabel

dapat dilihat

populasi

5 tahun

terakhir .
Tabel 1. Populasi Ternak, kambing dan

mengharuskan rumusan strategi

Domba di Sumatera Utara (ekor/head)

dalam mempertahankan pakan

kecukupan daging di Sumatera

Data 5 Tahun Terakhir
Jenis
Ternak 2010 2011 2012 2013 2014
Kambing653.101762.180781.774805.065901.073
Domba281.399325.722374.286409.375512.236
Keterangan: Statistik Peternakan dan

Utara

Kesehatan Hewan, 2015)

hijauan yang akan berhubungan
dengan

mempertahankan

Kebutuhan hijauan dan luas lahan yang

2. Metode
Metode

penelitian menggunakan

metode

deskriptif.

mengumpulkan

Untuk

data

dibutuhkan untuk sapi potong
Tabel. 2 Populasi Sapi Potong dan
Kebutuhan hijauan.

yang

representatif dari lokasi penelitian
maka penentuan sampel dilakukan
secara

purposive

Mengambil
Deli

sampling.

sampel

Kabupaten

Serdang dan Kabupaten

Simalungun
wilayah

yang

merupakan

memiliki

beternak

Tahu
n

Saat ini kebutuhan

Sumatera Utara.

Untuk

untuk pakan dan daging masih

3. Hasil dan Pembahasan
ternak ruminansia

kecil dan besar
bisa

Kebutuha
n hijuan
(ton)

2011 541.698 5765214
2012 605.951 6665516
2013 523.277 5756036
2014 646.749 7114107
Keterangan : data terolah 2015

ruminansia dominan di Provinsi

a. Potensi

Populas
i

Luas
lahan
yang
dibutuhka
n (ha)
40316
46612
40252
49749

saat ini masih

ditingkatkan.

Populasi

tercukupi

sehingga

perlu

antisipasi

beberapa

tahun

kedepan.

Hasil

Analisis

forecasting

populasi

ternak kambing dan domba di

jumlahternak

serta

Sumatera Utara

hijauan dan lahan 2025 dapat di

berada
Serdang.

di

20 persen

kabupaten
Populasi

dan

kebutuhan

Deli

peroleh dengan persamaan Y =

kado

417893 + 36262 (11) atau pada

(kambing-domba) di Sumatera
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tahun

2025

ternak

Sumatera Utara

sapi

Matriks Analisis SWOT

di

merumuskan

di prediksi

langkah

dalam
menjaga

sekitar 816.775 ekor sehingga

kestabilan dan kecukupan daging di

akan

Sumatera

Utara.

Gunakan

semua

kekuatan

yang

dimiliki

untuk

membutuhkan

hijauan sekitar

pakan

8.984.525 ton

dengan lahan 62.828 ha.(Sarim et

memanfaatkan peluang yang ada

al : 2015).

1. Potensi lahan

cukup

luas

2.Permintaan daging tetap tinggi
b. Strategi Memenuhi Kecukupan

3Tumbuhnya Industri hulu

Pakan dan Daging
Strategi

memenuhi

daging

menggunakan

4.Program pemerintah Penyediaan
saprodi yang mudah didapat

kecukupan

Peningkatan sistem peternakan

analisis

sentra peternakan rakyat

SWOT. Strategi tersebut terdiri dari
Strength, Weakness , Opportunity
dan Threats. Strategi menggunakan

Tabel 3. Strategi SWOT untuk pakan dan daging ruminansia

Keterangan : Analisa Swot untuk Ruminansia Sumatera Utara 2016
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Sarim,

4. Kesimpulan
Strategi

untuk memenuhi

kebutuhan

pakan hijauan dengan penanaman rumput
berkualitas dan mencegah ahli fungsi
lahan

menjadi

memenuhi
tersedia

pemukiman.

kecukupan
setiap

Strategi

daging

tahunnya

untuk
dengan

meningkat populasi ternak dengan cara
meningkatkan

pengetahuan

peternak,

kredit usaha ternak, kemitraan petani
peternak,

efektifitas

peternak

melalui

lembaga

petani

pemberian bantuan

saprodi serta peningkatan produksi atau
populasi ternak melalui manajemen tepat
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MODEL ANALISIS KESALAHAN DALAM PENGGUNAAN TENSES
PADA MAHASISWA SASTRA INGGRIS UMN AL WASHLIYAH
Risnawaty

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
Penelitian ini menganalisis
tentang kesalahan dalam penggunaan tenses pada mahasiswa
Sastra Inggris pada semester I dan V. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kemampuan mahasiswa membuat kalimat bahasa Inggris dengan benar khususnya dilihat
dalam pemakaian kata kerja dan pengunaan to be sesuai dengan bentuk tensesnya. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah riset lapangan dan perpustakaan. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan memberikan quesioner (memberi tugas) kepada 30 (tiga puluh) mahasiswa
yang dipilih sebagai sampel untuk membuat kalimat sesuai dengan bentuk tenses. Setiap
mahasiswa diwajibkan menulis kalimat bahasa Inggris sebanyak tiga kalimat untuk setiap bentuk
tenses. Peneliti membatasi penelitian ini pada enam bentuk tensis, walaupun kita ketahui bentuk
tensis ada enam belas dan penelitian ini menggunakan error analysis ( analisa kesalahan). Hasil
penelitian menunjukkan bahawa tingkat kesalahan yang dominan adalah pada tenses Present
perfect continous tenses, pengunaan kata kerja dan pengunaan to be. Bentuk kesalahan yang
dominan adalah terdapat pada tense present perfect continous tense dan berikutnya ditemukan
pada bentuk kata kerja pada tense present future dan seterusnya pada kata kerja pada tense.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan terdapat pada perubahan kata kerja dan
perubahan bentuk to be.
Kata Kunci: Kesulitan, kesalahan, kata kerja , tenses dan to be

1.

Pendahuluan

Pengertian

tenses

sabagai

1.1.

Latar Belakang

Tenses

menunjukkan

berikut:
tindakan

Setiap bahasa tidak terlepas dari struktur

aktivitas keadaan sekarang akan datang

dan tema. Setiap

dan masa lampau dan juga keadaan masa

bahasa memiliki

struktur

(system

berbeda

beda

yang

lalu yang menunjukkan tindakan aktivitas

adalah

dan tindakan yang telah berakhir, juga

Tenses

tindakan yang sedang berlangsung dan

linguistik)

dan

tenses

bahagian dari struktur.

merupakan hal yang harus dipahami bagi

juga tindakan

setiap penguna bahasa

memegang

Inggris baik

masa lampau.

peranan

penting

Tenses
dalam

lisan maupun tulisan. Untuk menyusun

pembentukan kalimat bahasa Inggris

kalimat yang benar tidak terlepas

dari

yang benar dan setiap petutur harus

Untuk

menyusun

memahami system linguistik yang sedang

kalimat harus memahami

Struktur

kita gunakan, jika tidak kesalahan –

bahasa yang dituturkan sehingga pesan

kesalahan akan berulang ulang akan

bahasa

terjadi

struktur

bahasa.

sumber

dengan baik

dapat

dimengerti

sehingga petutur tidak dapat

menerima pesan dengan baik seperti

oleh petutur. Menurut

pernyataan dalam The principle and

A.S. Hornby (1982: 78).
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producing

Provided

language"

dilakukan dengan memberikan quesioner

(1978:35).

Analisis kesalahan dalam

(memberi tugas) kepada 30 (tiga puluh)

penelitian

by

ini

menggambarkan

kesalahan-kesalahan

mahasiswa yang dipilih sebagai sampel

dengan

untuk

membuat

kalimat

sesuai

bentuk

tenses.

Setiap

membandingkan sistem linguistik bahasa

dengan

sumber

yang

mahasiswa diwajibkan menulis kalimat

Dengan mengetahui

bahasa Inggris sebanyak tiga kalimat

dan

bahasa

dipelajarinya.

target

struktur bahasa sumber dan bahasa target,

untuk setiap bentuk

maka pesan dapat dipertukarkan dan

membatasi penelitian ini pada enam

makna

bentuk

bahasa

dipertahankan

sumber
walaupun

dapat
struktur

bahasa

tensis, walaupun kita ketahui

Setelah
–

pergeseran

selalu

kita

mencari

padanan

para

mahasiswa

latihan ini mahasiswa diberi waktu 90

namun

menit, Selama menulis dikelas juga

berusaha

dijaga dosen bahasa Inggris.Hal ini

yang

dekat

dimaksud

agar

sehingga pergeseran dapat dihindari.

penyelewengan

Objek

diharapkan

penelitian

adalah

melakukan

dalam

jumpai

demikian penutur tetap

Peneliti

bentuk tensis ada enam belas.

bergeser.
Pergeseraan

tenses.

mahasiswa

tidak
setiap

terjadi
mahasiswa

menuangkan

ide

dan

Fakultas sastra semester I dan V dan

kemampuan dalam menggunakan tensis

sampel berjumlah 30 orang dan seluruh

secara mandiri.Hal ini dianggap perlu

mahasiwa menjawab questioner yang

dilakukan

diberikan oleh pengawas dan setelah 90

kesalahan yang dilakukan. Mahasiswa

menit kertas jawaban dikumpulkan dan

yang

seluruh kertas jawaban di tabulasi dan

mempelajari

kemudian dihitung kesalahan – kesalahan

delapan tahun.Tiga tahun di sekolah

yang dilakukan

menengah dan tiga tahun di SLTA dan

mahasiswa,

ternyata

agar

menjadi

mudah

sampel

bahasa

dua tahun di Perguruan tinggi.

Kesalahan

Setelah

berkisar pada

mahasiswa

ini

Inggris

masih ada yang melakukan kesalahan.
adalah

melihat

telah
selama

menyelesaikan

pengunaan kata kerja dan pengunaan

tugasnya selama sembilan puluh menit,

to be.

hasil tugas mereka dikumpulkan, semua

2. Metode

naskah dikumpulkan dan ditabulasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian

Setelah ditabulasi kesalahan-kesalahan

ini

ditandai dan dibuat klasifikasi kesalahan

adalah

riset

lapangan

dan

perpustakaan.Teknik pengumpulan data

sementara.Dari jumlah kesalahan yang
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diperoleh tiap-tiap naskah dibagi lagi

e. Present Perfecct Continous tense

dalam kelompok-kelompok nilai bagus,

1. He will be cooking to day ( x)

sedang dan tidak baik.

He has been cooking for one hour (v)
2. We will be playing the football (x)

3. Hasil dan Pembahasan
Masih ada yang membuat kesalahan

We have been playing the football (v)

ketika membuat kalimat bahasa Inggris

d. Present Future Continouse tense

sesuai dengan tensesnya seperti contoh

1. We will be playing the football (x)

dibawah ini :

We shall be playing the football (v)

a. Analisis Kesalahan pengunaan kata

2

I will be writing a letter

(x)

I Shall be writing a letter (v)

kerja seperti:
a. Dalam bentuk Simple Present

4.2 Berdasarkan analysis kesalahan yang

1. My brother climb the tree today (x)

dilakukan mahasiswa Fakultas Sastra

My climbs the tree to day (v)

ditemukan kesalahan pengunaan kata

2. The father decide to go to bali (x)

kerja pada bentuk Present Perfect Tense

The father decides to go to Bali (v)

menunjukkan

b. Past tense

menemukan kesuliatan memilih kata

1. I Tired to call you yesterday (x)

kerja

I was tired to call you yesterday (v)

yang

bahwa

sesuai

mahasiswa

dengan

bentuk

tensesnya. Persentase kesalahan yang

2. I am a teacher (x) I was a teacher

tinggi terjadi pada bentuk

c. Present Perfect tenses

Perfect Tense yang menunjukkan 9

1. You had better take a rest (x)

(sembilan)

You have better take a rest (v)
2.

orang

yang

Present

melakukan

kesalahan daan menunjukkan 70 %

We have been taught how to write

menjawab benar dan Kesalahan peringkat

(x) We have taught how to write (v)

ke II

d. Present Future tenses

Continouse menunjukkan 76,7 % dan

1. I Badrul will be come to library (x)

melakukan kesalahan sebanyak 7 orang

Badrul

dan tingkat kesalahan dapat dilihat pada

will come to the library (v)

2. I will be in Kuala lumpur today (x)

pada tenses Present Future

table dibawah ini:

I shall go to Kuala Lumpur
tomorrow (v)
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tense dan peringkat berikutnya

Keterangan Tabel : 3
Tabel

diatas

mengambarkan

pada

bentuk past tense dan terakhir pasa

bahwa

kesalahan yang menonjol adalah Present

Present Tense dan Present Perfect tense.

perfect

dalam

4.2 Tingkat Kesalahan Pengunaan To Be

mengunakan kata kerja menunjukkan

Tingkat kesalahan pengunaan to be

70% mampu menulis kalimat bahasa

yang

Inggris dengan benar dan 30 % kurang

Present perfect continous tense dan

mampu menulis kalimat bahasa Inggris

kesalahannya

dalam bentuk Present perfect continous

mencapai 61,3 % dan peringkat ke II

tense. Tingkat kesalahan ke dua adalah

present future continous tense

Pengunaan kata kerja pada Present future

delapan) mencapai 62.3 %. Dan yang

mencapai

memiliki kesalahan yang paling sedikit

continous

76,7%

tense

yang

mampu

dominan

pada

berjumlah

8 (

benar sesuai dengan bentuk tensesnya.

persentase kesalahan pengunaan to be

Dan

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

berikutnya

terletak pada Present Future continous
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tense.

orang

pada

kesalahan

Present

10

tenses

menuliskan kalimat bahasa Inggris yang

tingkat

bentuk

adalah

Dan

Tabel diatas menunjukkan bahwa

tidak terulang lagi. Kesalahan- kesalahan

masih ada kesalahan ditemukan ketika

pada umumnya bersifat berulang –

membuat kalimat dengan mengunakan to

ulang untuk itu perlu latihan menyusun

be yang tidak sesuai dengan bentuk

kalimat

tensesnya. Ini dibuktikan dengan masih

mengunakan struktur bahasa Inggris dan

dijumpai

kesalahan

–

bahasa

Inggris

dengan

salah satu unsurnya adalah tense.

kesalahan

Dari

pengunaan to be dalam kalimat bahasa

hasil

penelitian

Inggris. Present perfect continuous dan

menunjukkan bahwa kesulitan terdapat

present future tense.

pada perubahan kata kerja dan perubahan

4. Kesimpulan

penggunaan bentuk to be.
Bentuk kesalahan yang dominan

Tenses adalah kata kerja yang merujuk
pada keterangan waktu yang diperlukan

terdapat pada tense

dalam menyusun kalimat bahasa Inggris.

continous

Tense terdiri dari enam belas tetapi

ditemukan pada bentuk present future

didalam penelitian ini hanya dibatasi

continous tense

enam tense yaitu terdiri dari : 1. Simple

be pada kalimat bahasa Inggris juga

Present, Past Tense, Presen future tense,

ditemukan kesalahan dan yang terendah

Present perfect tense, Present

Perfect

kesalahan tentang pengunaan kata kerja

Continous Tense dan Present Future

pada tenses Present Tense dan Present

Continous Tense.

Perfect tense.

Dalam

Penelitian

menggunakan
kesalahan)
linguistik

tense

kesalahan
pada bentuk

studi

konstrastive

mengidentifikasi,
mahasiswa

merupa

dan

pengunaan

bahwa tingkat
to

be

adalah

Present Perfect Continous

Future Continous

tense dan kesalahan pada

yang telah mempelajari

tinggi

dan penggunaan to

pada bentuk Present

pada

bentuk past

tense dan kesalahan yang paling edikit

sejak sekolah dasar sampai

perguruan

berikutnya

dan peringkat kesalahan kedua terdapat

dan

mentabulisasi

dan

Disimpulkan

ini

error analisis (analisis
yang

tense

present perfect

adalah present perfect tense

ternyata
walaupun

Dari hasil tabulasi ditemukan

Inggris

tingkat kesalahan mahasiswa fakultas

sebelumnya, untuk mengatasi masalah

Sastra Inggris hanya sebahagian kecil

ini

yang tidak memahami bahasa Inggris ini

masih

terdapat

telah

mempelajari

perlulah

kesalahan
bahasa

penelitian

mencari

penyebabnya agar kesalahan – kesalahan

dibuktikan dengan jumlah

persentase

yang dapat ditemukan dalam penelitian
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR
DALAM PERKAWINAN SIRI
Roswita Sitompul
roswita_sitompul@yahoo.com
Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract
For humans that marriage is an act that is sacred, that aims to obtain a happy life and procreation,
all people and even the State always glorify the children are the hope and future generation, but
not so the presence of children in marriage this series, the presence of a child only to neglect, the
problems in this study about legal protection for children born in wedlock unregister and the
government's attitude to the marriage unregister this study is a juridical sociological which based
on primary and secondary data that the data collection is to questionary and interviews, after the
data collected recently analyzed , the results of research there is no legal protection for children
born within marriage unregister despite many regulations governing the legal protection of
children, the government should establish a special legal rules governing marriage unregister and
determine civil and criminal penalties for parents who let go responsibility towards children in
wedlock unregister.
Keywords: Protection , law , child , marriage , siri

1. Pendahuluan

lahir dalam perkawinan siri ini, anak

1.1. Latar Belakang

yang lahir hanya untuk ditelantarkan

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat

karena tidak andanya kepastian hukum

sakral bagi kehidupan setiap insan yang

hubungan antara ayah dengan anak,

ada di dunia ini, karena menurut agama

jangankan mengenai pelaksanaan hak dan

tidak baik seseorang itu hidup sendiri

kewajipan seorang ayah dalam keluarga.

baik itu pria ataupun wanita, karena

Perkawinan siri adalah suatu bentuk

manusia itu diciptakan untuk berpasang-

perkawinan yang sah menurut agama

pasangan dan pernikahan itu bertujuan

Islam yang dilakukan dengan ijab dan

untuk memperoleh kebahagiaan, jasmani

kabul dan adanya saksi dan ada ustad

dan rohani dan memperoleh anak sebagai

sebagai penghulu nikah hanya saja

pelanjut keturunan.

perkawinan itu tidak dicatatkan di Kantor

Anak adalah sebagai fundamen dalam

Urusan Agama (KUA)

keluarga dan bangsa dalam suatu Negara

Negara

Indonesia

adalah

Negara

bahkan anak adalah gambaran masa

hukum yang mempunyai kekuasaan di

depan

bidang

bangsa,

begitu

indahnya

administratif,

pemerintah

semboyan-semboyan itu tapi kenyataan

berdasarkan

kekuasaannya

tidak demikian halnya bagi anak yang

aturan agar

suatu perkawinan harus

862

membuat

dicatat untuk menjamin adanya kepastian

Pasal 39, Undang-undang Perlindungan

hukum seperti yang terdapat dalam

Anak.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun

1.2. Tujuan

1974 dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa “tiaptiap

perkawinan

peraturan

dicatat

a. Untuk

menurut

perundang-undangan

mengetahui

bagaimana

perlindungan hukum bagi anak

yang

yang lahir dalam perkawinan siri,

berlaku”.

meskipun sebenarnya anak yang

Fungsi dari pencatatan itu adalah

lahir dari perkawinan siri itu

memberikan perlindungan hukum bagi

adalah anak sah dari segi agama

para pihak dan perkawinan itu diakui oleh

dan dari segi biologis.

Negara. Jadi perkawinan itu tidak hanya

b. Untuk

mengetahui

bagaimana

kepentingan dari suami istri saja, tapi

tindakan

juga kerabat dari kedua belah pihak

memberikan perlindungan hukum

Pasal

43

dari

Undang-undang

bagi

pemerintah

anak

yang

untuk

lahir

dari

Perkawinan yang merupakan malapetaka

perkawinan siri, meskipun sudah

dari hubungan hukum antara suami, istri

banyak

dan anak dalam perkawinan siri, yang

undangan yang mengatur tentang

menyatakan anak yang lahir

anak, apakah sudah terrealisir

diluar

perkawinan hanya mempunyai hubungan

peraturan

perundang-

dengan baik.

keperdataan pada ibunya dan keluarga

c. Mengetahui akibat hukum dari

ibu saja.

perkawinan siri baik terhadap Ibu,

Adakah anak lahir tanpa seorang ayah

anak dalam hubungannya pada

dan pasal ini sangat memberikan peluang

ayahnya

bagi kaum pria bahkan memberikan

membenihkanya

perlindungan hukum bagi pria untuk

terlahir di dunia ini.

seenaknya saja melakukan perkawinan

selaku

lelaki

yang

sehingga

ia

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

siri tanpa tanggungjawab, hal ini sangat

Mengadakan

pendekatan

pada

bertentangan dengan Undang undang

responden dan para pihak yang erat

1945 Pasal 23 bahwa setiap warga

hubungannya dengan penelitian ini dan

Negara bersamaan kedudukannya dalam

lembaga

hukum dan pemerintahaan tanpa kecuali

menghubungkanya

dan UU No 39 tentang hak azasi manusia

hukum

yang

positif

terkait,
dengan

serta

kemudian
peraturan

menafsirkannya

sehingga memberikan gambaran yang
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sebenarnya, apa terjadi dalam masyarakat

3. Hasil dan Pembahasan

dan bagaimana realisasinya dari suatu

Nikah

sirri,

secara

harfiah

peraturan apa hanya berupa ukiran yang

“sirri”artinya “rahasia”. Jadi Nikah Sirri

indah saja yang mengagungkan anak

adalah pernikahan yang dirahasiakan dari

harus lebih diperioritaskan demi masa

pengetahuan orang banyak.

depan bangsa atau sebaliknya sudah
terdapat

diskriminasi

anak

Perkawinan, ialah ikatan lahir batin

terhadap

antara seorang pria dan seorang wanita

peraturan yang memberikan perlindungan

sebagai

bagi anak.

membentuk keluarga (rumah tangga)

2. Metode

yang bahagia dan kekal berdasarkan

Penelitian

ini

adalah

suami

istri

dengan

tujuan

merupakan

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU

penelitian yang normatif sosiologis yang

Perkawinan No 1 Tahun 1974). Mengenai

bersifat deskritif memberikan gambaran

sahnya

bagaimana

pelaksanaan

perkawinan terdapat pada pasal 2 UU

peraturan

itu

dalam

dari

suatu

perkawinan

Perkawinan,

masyarakat

dan

yang

pencatatan

berbunyi:

“(1)

khususnya dalam perkawinan siri yang

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

sekarang lagi ngetrend di Indonesia.

menurut

Responden dalam penelitian ini adalah

agamanya dan kepercayaannya itu; (2)

sebanyak 60 orang yang terdiri dari 30

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

orang suami dan 30 istri dan beberapa

peraturan

informan yakni staf Dinas Kependudukan

berlaku.”

Sumatera Utara dan Lurah, Imam. Data
diperoleh

dengan

kuisener,

observasi

masing-masing

perundang-undangan

yang

Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan

dan

adalah sah apabila dilakukan menurut

kajian

hukum masing-masing agamanya dan

peraturan

kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika

perundang-undangan yang berhubungan

suatu perkawinan telah memenuhi syarat

erat dengan judul penelitian ini. Setelah

dan rukun nikah atau ijab kabul telah

data terkumpul dianalisis berdasarkan

dilaksanakan (bagi umat Islam) atau

analisis

pendeta/pastur

perpustakaan,

gambaran

wawancara

hukum

jurnal,

kualitatif
tentang

yang

dan

memberikan

pelaksanaan

telah

melaksanakan

dari

pemberkatan atau ritual lainnya, maka

peraturan perundang-undangan terutama

perkawinan tersebut adalah sah terutama

yang berhubungan dengan perlindungan

di

hukum bagi anak dalam masyarakat.

masyarakat.
864

mata

agama

dan

kepercayaan

Bagi

mereka

perkawinan

yang

menurut

melakukan

agama

Sgt tdk
setuju
Jumlah
Dapat dilihat
5

Islam

pencatatan dilakukan di KUA untuk

19

31.6

60
100
% responden

1.7

memperoleh Akta Nikah sebagai bukti

menyatakan sangat setuju bahwa mereka

dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7

melakukan kawin siri di dasarkan rasa

ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat

kasih sayang dan cinta kedua belah pihak

dibuktikan dengan Akta Nikah yang

dan 58.3% menyatakan tidak setuju

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”).

karena

Sedangkan

itu

dilakukan karena dorongan nafsu birahi

pencatatan

belaka antara seorang laki dan perempuan

dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk

agar hubungan mereka itu sah di mata

memperoleh Akta Perkawinan.

agama dan tidak merupakan hubungan

Setiap

non

orang

mereka

perkawinan

yang

beragama

bagi

kebanyakan

muslim

yang

melakukan

haram atau zinah dan 31.6% mengatakan

perkawinan siri mempunyai beberapa

mereka melakukan kawin siri agar ada

alasan, nikah siri adalah perkawinan yang

sosok seorang lelaki sebagai pelindung

dilakukan dibawah tangan dan memenuhi

dan

syarat nikah berdasarkan hukum Islam

meskipun kehadirannya hanya sesekali

adalah perkawinan yang sah menurut

tidak rutin setiap hari dan biasanya orang

agama tapi tidak sah menurut ketentuan

yang melakukan kawin siri itu orang2

Negara, karena perkawinan ini tidak

yang

tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama)

perkawinan pada orang lain sebelumnya

para pihak yang melakukan perkawinan

akan tetapi perkawinan terdahulu itu

ini mengetahui betul akan status dan

kandas atau pria tersebut masih terikat

akibatnya akan tetapi tetap melakukannya

perkawinan dengan wanita lain. Hasil

dengan beberapa alasan

wawancara dengan seorang responden

2
3
4

pernah

berbagi

melakukan

nendapatkan perlakuan yang tidak wajar

dorong oleh rasa kasih sayang dan cinta

1.

sudah

untuk

pertamanya ia tidak bahagia dan ia selalu

Perkawinan siri dilakukan karena di

Keterangan
Sangat
setuju
Setuju
Tidak setuju
Tidak pasti

mereka

Wiwi yang mengatakan pada perkawinan

Tabel 1

No

tempat

Jumlah

dari

%

pemukulan

1
35
5

suaminya,
dan

ia

selalu
cacian

menerima
dan

dari

perkawinan pertamanya menghasilkan

1.7
58.3
8.3

anak 3 orang laki2.

865

Dari

pengamatan

peneliti

bahwa

2. Menurut terminologi fikih Maliki,

perkawinan siri ini dilakukan karena:
1.

nikah siri ialah:
هى انذي يى صي فيه انزوج انشهىد مكتمه عن

Tidak ada persetujuan wali (ayah)

Artinya . او عن جما عة ونى اهم منزل,امراته

pihak perempuan, atau karena ingin

:

memuaskan nafsu sahwat belaka tanpa
mengindahkan syarat agama mengenai

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi

wali.

merahasiakannya untuk istrinya atau

2.

Terkendala

biaya

keadaan

jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

ekonomi tidak mengizinkan atau takut
Mazhab Maliki tidak membolehkan

karena aturan di instansi tertentu yang
melarang seseorang menikah pada masa

nikah

siri.

Perkawinannya

dapat

pendidikan (masa jabatan) atau karena

dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat

adanya peraturan hukum bagi seorang

dilakukan hukuman had (dera rajam), jika

pegawai negeri, mungkin terdesak waktu

telah terjadi hubungan seksual antara

agar hubungan segera halal, sehingga

keduanya dan diakuinya atau dengan

menyampingkan urusan administrative

kesaksian empat orang saksi.

dari

Setiap perhubungan hukum menimbul

masyarakat untuk tabu menikah dengan

bulkankan hak dan kewajipan, baik itu

perempuan yang kurang baik (nakal)

dalam perkawinan siri akan menimbulkan

3.

Menghidari

ejekan

hak dan kewajipan terhadap suami dan

Ada beberapa pendapat para ulama
Islam tentang nikah siri.

istri, Anak dan harta, masing-masing

1. Menurut

pandangna mahzab Hanafi dan Hambali

pihak harus menjalankan apa

suatu penikahan yang sarat dan rukunya

merupakan hak dan kewajipannya dalam

maka sah menurut agama Islam walaupun

hubungan hukum itu.
Suami sebagai kepala rumah tangga

pernikah itu adalah pernikahn siri. Hal itu
sesuai

yang

harus

dengan dalil yang berbunyi,

bertanggungjawab

terhadap

artinya: “Takutlah kamu terhadap wanita,

kelangsungan hidup dari rumahtangga

kamu ambil mereka (dari orang tuanya )

baik

dengan amanah Allah dan kamu halalkan

immaterial

dari

segi

material

maupun

percampuran kelamin dengan mereka

Tabel 2

dengan kalimat Allah (ijab qabul)” (HR

Suami bertanggungjawab terhadap
sandang dan pangan dan papan terhadap

Muslim).

keluarga
866

Tiap perkawinan mengharapkan akan

No
1.
2
3
4
5

Keterangan
Jumlah
%
Sangat setuju
Setuju
7
11.7
Tidak setuju
23
38.3
Tidak pasti
Sangat tdk setuju
30
50
Jumlah
60
100
Nyatanya tidak satupun responden

kelahiran seorang anak untuk pelanjut
keturunan dari kedua belah pihak dan
terjalinlah hubungan yang intim antara
suami dan istri, ini dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini

menyatakan bahwa sangat setuju suami

Tabel 3

bertanggugjawab sepenuhnya terhadap

Adanya hubungan yang intim antara

keperluan kehidupan berkeluarga dan

Bapak, anak dan Ibu dalam satu keluarga

11.7% mengatakan setuju dan 38.3%
menyatakan

tidak

setuju,

dan

No
1.
2
3
4
5

50%

menyatakan sangat tidak setuju suami
bertanggungjawab terhadap kebutuhan
pangan

dan

papan,

suami

hanya

memberikan nafkah materi seadanya saja,

Keterangan
Jumlah
%
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
25
41.6
Tidak pasti
3
5
Sgt tdk setuju
32
53.3
Jumlah
60
100
Dalam tabel di atas dapat dilihat

jika ia menginginkanya maka untuk

bahwa

menutupi segala kebutuhan, istri-istri

mengatakan sangat setuju dan setuju

dalam

perkawinan siri itu semuanya

adanya hubungan yang intim antara anak

bekerja, ada yang sebagai pembantu

dan kedua orang tuanya dan 5 %

rumah

dan

mengatakan tidak pasti adanya hubungan

menitipkanya pada warung tetangga, dan

yang intim antara bapak dengan anak

mencuci pakaian di beberapa tempat, ada

yang

yang berprofesi sebagai tukang jahit

kemudian 41.6% mengatakan tidak setuju

pakaian, dan ada pula yang berstatus

dan 53.3% mengatakan sangat tidak

pegawai swasta.

setuju adanya hubungan yang intim

tangga,

membuat

kue

Menurut hasil wawancara dengan Ibu

antara

tidak

lahir

ayah

satupun

dalam

ibu

responden

perkawinan

dan

anak

siri,

dalam

Sap suaminya hanya memberikan uang

perkawinan siri, karena kehadiran dari

belanja

100.000

seorang bapak biologis itupun tidak jelas,

perminggu sudah pasti biaya ini sangat

kapan bapak mau bertemu keluarga

tidak

sirinya baru dia datang.

rumah

mencukupi

tangga

Rp

pada

kehidupan

ekonomi sekarang ini, adakalanya saya

Anak yang lahir dari perkawinan siri

harus memintanya terlebih dahulu.

adalah anak sah dari kedua orang tuanya
karena
867

menurut

Undang-undang

Perkawinan

No

1

1974

anak yang lahir diluar perkawinan hanya

perkawinan adalah sah jika dilakukan

mempunyai hak mewaris dari ibu dan

menurut agama dan kepercayaan masing-

keluarga ibunya, juga dalam Pasal 863

masing, dan harus didaftarkan menurut

BW anak luar kawin hanya berhak

Undang-undang

bagi

mewarisi apabila ada pengakuan dari

muslim ke KUA dan bagi non muslim ke

bapaknya atau adanya pernyataan di akte

Catatan Sipil

kawin

yang

Tahun

berlaku

Jadi jelas Pasal 2 ayat 1 yang
mencantumkan

harus

perkawinan

bukan

itu,

jika

hubungan

bapak/ibunya

dilanjutkan dalam perkawinan.

didaftarkan

Sebuah

menentukan

Hadits

Sahih

yang

diri

wayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim

sahnya perkawinan, hanya merupakan

dari

tindakan administratif belaka dimana

bersabda, “Anak hanya bernasab kepada

pihak

menunjukkan

pemilik tempat tidur suami, sedangkan

memberikan

pezina hanya akan memperoleh sial atau

kekuatan hukum bagi para pihak yang

batu hukuman.” Dari hadits itu, dapat

melangsungkan perkawinan hal ini tidak

dijelaskan anak juga bernasab (hubungan

bertentangan dengan Undang-undang

hukum) dengan lelaki yang memiliki

pemerintah

kekuasaannya

untuk

Akan tetapi jika dilihat Pasal 43
Undang-undang

Perkawinan

No

Abu

Hurairah

ra,

Rasulullah

tempat tidur yang sah. Sebab, ia adalah

1

suami sah dari ibu kandungnya.

Tahun1974 yang menyatakan anak yang

Sementara, perzinaan tidak pernah

lahir diluar perkawinan adalah anak

mengakibatkan adanya hubungan nasab

tersebut hanya mempunyai hubungan

anak terhadap bapaknya karena pezina

perdata pada ibu dan keluarga ibu Juga

hanya

dalam Kompilasi hukum Islam dalam

pernikahan sah, anak yang dilahirkan

Pasal 5 ayat 1 supaya adanya ketertipan

bernasab pada ibu dan bapaknya, kecuali

perkawinan maka perkawinan itu harus di

karena perzinahan anak hanya bernasab

catatat, ayat 2 pencatatan itu dilakukan di

dengan ibunya.

KUA berarti anak yang lahir dari
perkawinan

siri

hanya

layak

diberi

hukuman.

Jika

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun

mempunyai

1974 tentang Perkawinan memberikan

hubungan keperdataan pada ibu dan

definisi bagi anak yang sah yaitu anak

keluarga ibu dan hal ini juga terdapat

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 186

perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal

mengatur tentang warisan, mengatakan

250 KUHPerdata menentukan bahwa
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tiap-tiap anak yang dilahirkan atau

istri. Untuk kedepan pada generasi muda

ditumbuhkan

perkawinan,

diharapkan untuk jauh berpikir kedepan

memperoleh si suami sebagai bapaknya.

jika mau berumah tangga dengan cara

Berdasarkan kedua ketentuan di atas,

perkawinan siri yang hanya menimbulkan

keabsahan

sangat

permasalahan baik terhadap keluarga

menentukan kedudukan hukum dari anak-

istri, anak dan juga masyarakat yang

anak,

selalu menjadi bahan guncingan.

sepanjang

suatu

anak

ditumbuhkan

perkawinan

yang

dilahirkan

sepanjang

atau

perkawinan,

Perlu

memperoleh si suami sebagai bapaknya.

perkawinan

pendidikan dan kesejahtraan anak

1.
2
3
4
5

pada

jalan pintas untuk melakukan suatu

Tanggungjawab suami terhadap

Keterangan
Sangat
setuju
Setuju
Tidak pasti
Tidak setuju
Sgt tdk
setuju
Jumlah

sosialisasi

generasi muda, supaya jangan mengabil

Tabel 4

No

diadakan

Jumlah

yang

pasti

akan

menimbulkan permasalahan yang besar
bagi masa depan anak.

%

Jika dilihat dalam Undang-undang

-

Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41

28

46.7

bertanggungjawab terhadap pendidikan

32

53.3

dan kesejahtraan anak. Juga dalam pasal

60

100

45 ayat 1 menyatakan bahwa kewajipan

menyatakan

bahwa

memelihara

dan

bapak

mendidik

harus

anak

Dari tabel dapat dilihat tidak satupun

dibebankan kepada orang tua, bapak

responden yang menjawab mengatakan

berkewajipan untuk memenuhi biaya

bahwa suami bertanggungjawab terhadap

hidup

kesejahtraan dan pendidikan anak dalam

mendidik dan merawatnya sampai si anak

perkawinan siri dan 53.3% mengatakan

dewasa.

bahwa sangat tidak setuju suami telah

bertanggungjawab terhadap hal tersebut

melakukan

diatas tapi kewajipan ibu itu lebih

tanggungjawab

dalam

anak,

selain

Seorang

Ibu

pendidikan dan kesejahtraan anak dan

dikhususkan

46.7% mengatakan tidak setuju. Jika

pendidikan dan perawatan anak.

mengiris

hati,

apa

juga

pemeliharaan

Pasal Ini merupakan dasar hukum bagi

dilihat dari hasil pernyataan responden
sangat

pada

membimbing,

anak

gunanya

untuk

menuntut

bapak

untuk

membentuk rumah tangga jika hanya

memenuhi kebutuhan hidupnya selama

kesengsaraan saja yang dijalani anak dan

dia belum dewasa. Dalam Hukum Pidana
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juga ada diatur dalam Pasal 304 yang

berarati berlaku untuk seluruh anak tanpa

menyatakan barang siapa dengan sengaja

kecuali.

menempatkan
seseorang

atau

dalam

membiarkan

keadaan

PBB mencetuskan Declaration On

sengsara

The Rights Of The Child tahun 1959

sedang menurut hukum yang berlaku

dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 ada

baginya karena persetujuan dia wajib

mengatur hak azasi anak meliputi: a.

memberikan kehidupan, perawatan atau

Dalam Pasal 2 mengatakan hak anak

pemeliharaan pada orang itu diancam

untuk memperoleh perlindungan khusus

dengan pidana penjara paling lama dua

dan

tahun delapan bulan dan denda paling

dijamin oleh hukum. b. Pasal 3 Hak

banyak tiga ratus rupiah.

untuk memperoleh nama dan kebangsaan

memperoleh

kesempatan

yang

Dalam pasal ini jelas diatur bahwa

atau ketentuan kewarga negaraan. c.

setiap orang tua harus bertanggungjawab

Pasal 4 hak untuk memperoleh jaminan

terhadap

dari

untuk tumbuh dan berkembang secara

seorang anak yang lahir dari suatu

sehat. d. Pasal 5 hak khusus bagi anak-

perkawinan

anak cacat mental dan fisik untuk

kelangsungan

baik

itu

hidup

anak

hasil

perkawinan siri.

memperoleh pendidikan, perawatan dan

Tanggungjawab ini muncul karena

perlakuan khusus. e. Pasal 6 hak untuk

adanya pertalian biologis antara anak

memperoleh kasih sayang. f. Pasal 7 hak

dengan kedua orang tuanya, karena setiap

untuk memperoleh pendidkan secara

perkawinan menimbulkan akibat hukum

cuma cuma sekurang-kurangnya ditingkat

a. Terhadap suami dan istri.

SD dan SMP g. Pasal 8 hak anak untuk

b. Terhadap anak

didahulukan

c. Harta (Roswita Sitompul. 2005 )

dalamperlindungan/pertolongan. h. Pasal

Tiap peraturan hukum yang berlaku di
Indonesia

yang

hak

untuk

dilindungi

dari

tentang

penganiayaan, kekejaman perang dan

perlindungan terhadap anak baik itu

penindasan rezim i. Pasal 10 hak anak

mengenai Undang undang hak azasai

untuk dilindungi dari dikriminasi rasia,

anak

agama maupun diskriminasi lainnya.

Tahun

mengatur

9

1959

Undang-undang

Kesejahtraan Anak No 4 Tahun 1979 dan
Undang-undang

Perlindungan

Hak

Anak,

Azasi

diratifikasikan

tidak mengenal adanya diskriminasi anak,

anak
di

ini

Indonesia

sudah
yang

tercantum dalam Pasal 56 sampai dengan

870

pasal 66 Undang-undang No 39 Tahun

perlindungan, pemajuan, penegakan dan

1999 mengenai Hak Azasi Manusia.

pemenuhan hak azasi manusia

Juga dalam Konvensi Hak Anak yang

Juga dalam Kompilasi Hukum Islam

oleh PBB pada tahun 1989 yang sudah

ada mengatur secara tegas dalam Pasal 98

diratifikasi oleh Indonesia melalui Kep

sampai dengan Pasal 106 yang tentang

Pres No 36 Tahun 1990.

pemeliharaan anak dan Pasal 107 sampai

Pada tahun 1979 lahir Undang-undang

Pasal 112 mengatur tentang perwalian

No 4 Tentang Kesejahtraan Anak yang

anak, ini hanya isapan jempol belaka

mengatakan

karena pasal tidak berlaku terhadap

a. Anak berhak atas kesejahtraan,
perawatan

asuhan

dan

perkawinan siri, sedang menurut hukum

bimbingan

Islam perkawinan itu adalah sah.

berdasarkan kasih sayang baik dalam

Dalam Hukum Perdata anak itu dibagi

keluarga maupun dalam asuhan khusus

atas 2 bahagian yaitu:

untuk tumbuh dan berkembang dengan

1. Anak Sah adalah anak yang lahir

wajar.

dari perkawinan yang sah dari

b. Anak berhak atas pelayanan untuk

kedua orang tuanya

mengembangkan. Menurut pengkaji tidak

2. Anak tidak sah adalah anak yang

satupun pasal pun yang mengatur tentang

lahir diluar ikatan perkawinan

diskriminasi

bahwa

yang sah oleh kedua orang tuanya.

undang-undang itu hanya berlaku untuk

Ad2. Anak tidak sah itu terdiri atas

anak tanpa kecuali.

beberapa bahagian yaitu:

anak,

jelaslah

Tapi dari segi realita ketentuan dari

1. Anak alam (Naturljik Kind) anak

perundangan-undangan yang mengatur

yang lahir dari seorang laki dan

tentang kesejahtraan dan perlindungan

perempuan yang tidak pernah di

terhadap anak tidak menyentuh bagi anak

ikat dalam suatu perkawinan.

yang lahir dalam perkawinan siri adalah

2. Anak yang diakui adalah anak

tidak wajar apakah seorang anak bisa

yang lahir diluar perkawinan tapi

lahir tanpa seorang pria dan bukan kah

diakui

kedua suami istri akan bertanggungjawab

persetujuan dari ibunya.

oleh

ayahnya

atas

bersama dari kelahiran anaknya, juga

3. Anak Adopsi adalah berdasarkan

dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal

hukum adat harus dengan terang dan

281 ayat 4 dan 5 negara mempunyai

tunai agar anak itu dapat berstatus anak

kewajipan

kandung, sebagai pelanjut keturunan dan

untuk

memberikan
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ahliwaris. Adopsi yang dilakukan secara

sepenuhnya

terang dan tunai maksudnya dilakukan

dibebankan oleh hukum, baik hukum

dihadapan pengetua adat sedang tunai

Islam

adalah harus ada pembayaran yang

Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan lebih

bermakna untuk mengisi dari keluarga

banyak bapak yang melalaikankewajipan

anak yang diadopsi (Roswita Sitompul,

nya terhadap biaya dan pemeliharaan

2005)

anak bila di bandingkan dengan si ibu

atau

adopsi

yang

berdasar

keputusan Pengadilan.
4.

tanggung

maupun

jawab

yang

Undang-undang

(Iman Jauhari 2000: 22)

Anak sumbang adalah anak yang

Akte kelahiran adalah satu bukti

lahir dari suatu hubungan yang dilakukan

kewarga

saudara kandung (adanya hubungan darah

Pemerintah

antara suami dan istri). Perkawinan yang

kebijakan

dilakukan dimana antara keduanya itu

kelahiran anak luar kawin, dapat dilihat

masih ada hubungan darah baik sebagai

dalam tabel dibawah ini

bapak,

ibu,

sdr

kandung

disebut

telah
untuk

dari

seseorang,

mengambil

suatu

menerbitkan

akte

Tabel 5

Perkawinan Incest (Roswita Sitompul,

Akte kelahiran anak ada mencantumkan

2005)
5.

negaraan

nama kedua orang tua ayah dan ibu
Anak zina seorang anak yang

No
1.
2
3
4
5

lahir dari hubungan seorang laki2 dari
laki2 yang telah beristri aatau seorang
perempuan yang telah bersuami.
Kedudukan anak diatur dalam Pasal 42
Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun
1974 dan Pasal 250 KUH Perdata. Pasal

Jumlah
3

5

57

95

60

100

Dalam tabel dapat dilihat bahwa 95 %

250 KUHPerdata dinyatakan bahwa tiap

responden mengatakan bahwa dalam

anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan

perkawinan siri akte kelahiran anak

sepanjang perkawinan memperoleh suami

hanya menyebutkan anak ibu tidak

sebagai bapaknya.

menyebutkan nama bapaknya.

Perkawinan siri banyak menimbulkan

Akte

kerugian dipihak anak “ketidak perdulian

sangat

penting

Negara Indonesia, dan untuk tindakan

itu terjadi oleh karena bapak yang
belum

kelahiran

merupakan syarat bukti sebagai warga

bapak terhadap biaya pemeliharaan anak

bersangkutan

Keterangan
Sangat setuju
Setuju
Tidak pasti
Tidak setuju
Sgat tdk
setuju
Jumlah

hukum lainnya lainnya misalnya anak

menyadari
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yang masih masuk sekolah play grup aja

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

sudah harus memenuhi persyaratan salah
satunya adalah akte kelahiran ingin
bersekolah harus ada, hal ini menjadi
rancu bagi anak luar kawin karena orang
tuanya tidak memiliki kartu keluarga
sebagai syarat mutlak untuk memperoleh

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

Umum
62
49
48
65
50
30
50
44
58
52
57
56
621

Terlambat
56
59
78
97
287
272
474
365
423
606
340
667
3724

Jumlah
118
108
126
162
337
302
524
409
481
658
397
723
4345

akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas
Sumber: Dinas Kependudukan Sumatera Utara

Kependudukan.
Meskipun telah diadakan uji materi

Dalam

tabel

menggambarkan

oleh Mahkamah Agung Pasal 43 dari

bahwa pada tahun 2013 Jumlah akte

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun

kelahiran anak yang dikeluarkan oleh

1974 yang implikasi dari keputusan

Dinas Kependudukan Sumatera Utara ada

Mahkamah Agung itu menyatakan bapak

2 bahagian yakni secara umum yang

mempunyai

perdata

artinya memenuhi syarat waktu untuk

terhadap anak meskipun anak itu lahir

mengajukan permohonan dari anak yang

dari perkawinan siri.

lahir dihitung 60 hari sejak kelahiranya

tanggungjawab

Pemerintah

Peraturan

sebayak enam ratus dua puluh satu dan

Pemerintah, agar anak luar kawin punya

yang terlambat artinya lewat dari waktu

akte kelahiran, menurut Khofifah 36 juta

60 hari kelahiran si anak.

anak

melahirkan

Indonesia

tidak

punya

akte

Pembuatan

akte

kelahiran

yang

kelahiran, karena orang tuanya tidak

permohonanya terlambat sebanyak tiga

punya kartu keluarga.

ribu tujuh ratus dua puluh empat dan

Pada saat sekarang ini sudah ada

jumlah seluruhnya

permohonan akte

kebijakan dari pemerintah agar anak-anak

kelahiran Ibu pada tahun 2013 sebanyak

dapat mendapatkan akte kelahiran dan

empar ribu tiga ratus empat puluh lima

mengecam

akte kelahiran.

pendidikan

maka

Kantor

Kependudukan Sumatera Utara sudah

Dalam diatas dapat dilihat bahwa

mengeluarkan akte kelahiran anak yang

jumlah dari akte kelahiran anak ibu yang

lahir dari perkawinan siri tapi akte

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

kelahiran anak ibu

Sumatera Utara adalah sebanyak 4345

Tabel 6

akte

Akte Kelahiran Anak Ibu

bukanlah

berarti

hal

ini

menggambarkan banyaknya jumlah anak
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yang lahir dari kawin siri atau anak luar

tidak membawa surat-surat pendukung

kawin di kota Medan.

tadi yakni bukti perkawinan dengan

Berdasarkan pengamatan di lapangan

alasan hilang atau tertinggal di rumah

bahwa akte kelahiran anak ibu yang

maka supaya jangan berulang-ulang dan

tercantum dalam tabel adalah termasuk di

merepotkan, ibunya mengatakan dan

dalamnya adalah:

setuju biarlah akte kelahiran anak ibu saja

1. Akte kelahiran dari anak sah dari

yang diterbitkan.

perkawinan yang sah dari kedua orang

Untuk kedepan pemerintah sangat

tuanya akan tetapi pada saat mengajukan

penting mengadakan sosialisasi pada

permohonan akte kelahiran anaknya di

masyarakat, agar jangan lagi terdapat

kantor

orang

orang tua yang karena sesuatu hal yatau

tuanya tidak mampu menunjukkan akte

akibat kelalaian dan ketergesa- gesaannya

perkawinan dari Greja sedang untuk

sehingga seorang ibu menyetujui akte

mendapat akte perkawinan dari Greja ini

kelahiran anaknya menjadi akte kelahiran

perlu bukti keterangan saksi dan lain

anak ibu.

Dinas

sebagainya,

Kependudukan

cukup memakan waktu

Sebaiknya

jangan

dilakukan

ikuti

sedangkan akte kelahiran anak sangat di

prosedur sebagaimana mestinya, karena

butuhkan harus ada sesegera mungkin,

dari segi hukum anak tersebut adalah

sehingga orang tuanya menyetujui akte

hanya

kelahiran anak yang dimohonkannya

hubungan keperdataan pada ibu dan

menjadi akte kelahiran anak ibu tanpa

keluarga ibu dan mewaris dari keluarga

menyebut nama ayahnya.

ibu saja dan tidak mempunyai hubungan

2. Juga bagi anak-anak keturunan

menunjukkan

ibu,

dan

mempunyai

keperdataan bahkan mewaris juga tidak

Tionghoa mereka juga tidak mampu
untuk

anak

dari ayahnya.

keabsahan

Walaupun dari segi kenyataan anak

perkawinannya karena tidak sepucuk

tersebut anak sah dan mendapat tempat

surat yang mereka miliki untuk dapat

yang baik di keluarga dan tidak ada

membuktikan keabsahan dari perkawinan

permasalahan, tapi apapun realitanya

kedua orang tuanya yang dikeluarkan

anak sudah dewasa akan menimbulkan

oleh Klenteng dimana mereka paisin

pertanyaan bagi si anak mengapa nama

melangsungkan upacara pernikahanya.

ayahnya tidak tercantum dalam akte

3. Orang tua pada saat mengajukan

kelahirannya ini boleh dikatakan tidak

permohonan akte kelahiran anaknya,

menjadi problem karena tiap saat anak
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tetap hidup berdampingan dengan kedua

psykologis

orang tuanya dalam satu keluarga yang

dewasa.

rukun damai dan sejahtera.

apabila

dia

sudah

3. Akibat hukum dari perkawinan

Berbeda halnya dengan anak siri yang

siri adalah keberadaan anak itu

dari segi kenyataan 99% tidak hidup

dapat disangkal oleh bapaknnya,

bersama dengan ayahnya, ini juga setelah

anak tidak mempunyai hubungan

anak dewasa menjadi tekanan psykologis

pada bapaknya dan tidak ada hak

bagi anak, lain lagi cemooh orang dalam

mewaris dari bapaknya ia hanya

masyarakat.

mempunyai

Pemerintah

sudah

memberikan
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orang tua, akan tetapi dari segi kenyataan
belum ada keluarga yang melakukan.
4. Kesimpulan:
adanya

perlindungan

hukum bagi anak yang lahir dari
perkawinan siri terbukti ia tidak
mempunyai

hubungan

perdata

kepada ayahnya dan keluarga
ayah,

apalagi

yang

menuntut

tentang kasih sayang, perawatan
dan kesejahtraan.
2. Pemerintah

sudah

pada

ibunya dan keluarga ibu.

jalan keluar untuk menisbatkan kedua

1. Belum

hubungan

melakukan

tindakan dengan mengadakan uji
matril dari Pasal 43 Undangundang Perkawinan No 1 Tahun
1974, namun akte kelahiran dari
anak yang lahir dari perkawinan
siri itu di nisbahkan dengan
ibunya tanpa ayah, tapi hal ini
juga memberikan kemulut di masa
akan datang kepada anak dari segi
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Abstrak

Penelitian lanjutan ini bertujuan menghasilkan bahan ajar untuk Pendidikan Karakter Bangsa
pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat Sekolah Menengah Atas. Naskah
Melayu lama yang telah dikaji pada tahun pertama dilanjutkan dengan pengembangan bahan
ajar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2016. Materi bahan ajar diambil dari isi naskah:
Mawa’iz al Badi, Syair Kiamat dan Syair Nasehat.Selanjutnya, hasil pengembangan bahan ajar
diujicobakan di tiga kota, yaitu Tanjung Balai dan Padangsidimpuan. Model penelitian dan
pengembangan (Research & Development) dirancang untuk mengembangkan materi ajar Bahasa
dan Sastra Indonesia yang didapat pada tahun pertama untuk melihat dampak-dampak terhadap
kinerja guru dan kemampuan/kompetensi kognitif siswa dengan cara pemberian tes awal dan tes
akhir. Pada proses belajar mengajar, observasi terhadap aspek afektif siswa dilaksanakan dengan
mengamati prilaku siswa pada saat uji coba. Berdasarkan hasil penilaian, pengembangan bahan
ajar telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, bahan ajar diujicobakan untuk mengetahui
keefektifan model yang dikembangkan. Pengujian model dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas,
yaitu MAN-1 Padangsidempuan, SMA Negeri 1 Tanjung Balai, dan SMA Negeri 2 Tanjung Balai.
Hasil ujicoba menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan hasil bekajar siswa antara hasil
tes awal dan tes akhir dan siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hasil angket
menujukkan bahwa siswa sangat puas dalam mengikuti proses pembejaran. Dengan demikian,
pengembangan bahan ajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai dampak
positif terhadap proses pembelajaran.
Kata kunci: Revitalisasi, Pendidikan Karakter, Bahasa Indonesia, Bahan ajar

1. Pendahuluan

maupun di provinsi. Semua perbaikan

1.1. Latar Belakang

yang dilakukan bertujuan menghasilkan

Perbaikan
Bahasa
menerus

dan

mutu

Sastra

dilakukan

pembelajaran

Indonesia
oleh

terus

berbagai

pembelajaran
Indonesia

Bahasa
yang

dan

Sastra

bermutu

untuk

menciptakan lulusan yang kompeten dan

kalangan, baik pemerintah melalui revisi

berkarakter.

Namun, sampai saat ini,

silabus, akademisi melalui penelitian,

hasil pembelajaran Bahasa dan Sastra

maupun pelaku pendidikan, dalam hal ini

Indonesia belum memuaskan. Dari segi

guru, melalui forum Musyawarah Guru

gaya berbahasa, generasi muda kita

Mata Pelajaran (MGMP), baik di daerah

sekarang cenderung jauh dari kesopanan,
bahkan cenderung kasar, sarkasme, dan
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jauh

dari

gaya

bahasa

eufemisme.

Demikian juga prilaku atau tindak-

NO.

URAIAN

1.

Pengakuan
Keesahan Allah
Subahana
Wata’ala
Muhammad
adalah Rasul-Nya
Adanya Balasan
yang
setimpal
dari Allah
Berhemat
dan
mencari
harta
dengan cara yang
baik
Pendekatan diri
kepada Khaliknya
Larangan
Perintah
Obat hati
Pandai menyukuri
Nikmat
Bertaubat
Hidup menjalani
Takdir

tanduknya, generasi muda kita sangat
kerap melakukan perbuatan asusila.
atas, perlu

2.

dipikirkan solusi mengatasinya. Salah

3.

Dari

keadaan di

satu adalah dengan mamasukkan nilainilai

edukasi

yang

terdapat

naskah-naskah lama

dalam

4.

sebagai bahan

dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia dalam upaya memperkokoh

5.

ketahanan moral bangsa. Pembentukan

6.
7.
8.
9.

karakter bangsa melalui pendidikan dapat
dilakukan

dengan

pembelajaran

yang

memilih

materi

sesuai

untuk
10.
11

pembentukan karakter bangsa. Materi
yang

sesuai

harus

relevan

dengan

kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur.
Untuk

Sumatera

Utara,

lokal

2
10
10
2
2
1
1

dahulu kita bersyukur dan berdoa
serta mohon ampun kepada Allah Swt.
b. Setiap pekejaan yang dilakukan, tidak

adalah naskah lama. Hasil penelitian dari

terkecuali

tiga naskah lama yang telah dikaji pada

dipertimbangkan

tahun pertama adalah sebagai berikiut:

berdagang,
dulu

apakah

pekerjaan tersebut bermanfaat atau

Naskah Mawa’iz al Badi

sebaliknya membawa bencana bagi

Pada naskah Mawa’iz al Badi
(ML. 341) ditemukan pengajaran agama

2

a. Setiap memulai pekerjaan, terlebih

untuk

dimanfaatkan masa kini. Salah satunya

10

kiamat ini adalah:

Banyak peninggalan masa lampau yang
kearifan

1

Secara keseluruhan, makna syair

luhurnya banyak termuat dalam nilai-

merupakan

2

a) Syair Kiamat

nilai-nilai

nilai edukasi naskah-naskah lamanya.

JUMLAH

orang lain dan membuat kita terhina.
c. Kalau pekerjaan yang kita lakukan

sebagai berikut:

membuat bencana bagi orang lain atau
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membuat kita terhina, kita akan

dilakukan

berdosa,

pembelajaran

d. Orang yang berdosa akan mendapat

uji

model

dalam

materi

pembelajaran

bahasa dan sastra pada SMA. Dengan

siksaan di kubur dan siksaan di

rancangan

akhirat.

pembelajaran

e. Siksaan kubur dan siksaan di akhirat,

coba

Indonesia

ini

diharapkan
Bahasa

akan

tujuan

dan

lebih

Sastra

bermanfaat,

mulai dari Padang Mahsar sampai

menarik, dan dapat membentuk karakter

dimasukkan ke Neraka tidak tanggung

bangsa yang kita inginkan.

dahsyatnya dan sangat menyakitkan.

2. Metode

f. Bagi orang yang melaksanakan amal

Penelitian ini menerapkan desian

ibadah selama hidupnya tidak akan

penelitian dan pengembangan (research

nmendapat siksa kubur dan di hari

& development). Huitema (1990) lihat

akhirat akan mendapat nikmat dan

juga Hasibuan (2010) menyatakan bahwa

rahmat yang tak terhingga enaknya.

penelitian

dan

berorientasi
b) Syair Nasehat

mengandung ajaran agama Islam tentang
syukur kepada Allah Swt. dan Shalawat
Nabi

Muhammad,

dan

menghormati dan memuliakan kedua
orangtua, serta hal tentang persahabatan.
Berdasarkan hasil kajian di atas,
dilakukan
pembelajaran

ini

pada suatu siklus yang

diawali dengan pengumpulan informasi

Secara singkat, syair Nasehar

kepada

pengembangan

pengembangan
Bahasa

dan

model
Sastra

Indonesia berupa materi ajar, silabus, dan
panduan untuk guru dan siswa dalam
pembelajaran bahasa dan sastra yang
sesuai dengan karakteristik siswa SMA
dengan materi nilai-nilai edukasi yang
terkandung dalam naskah-naskah lama
Sumatera Utara. Hasil pengembangan

pendahuluan yang ditindaklanjuti dengan
proses pengembangan suatu produk dan
proses

pengembangannya.

Pengembangan

produk

diuji

dan

dilakukan revisi terhadap hasil uji coba,
dan akhirnya diperoleh model yang dapat
digunakan untuk memperbaiki proses
dan hasil belajar. Dalam

pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia, penelitian
pengembangan ini dilakukan mulai dari
pendesainan dan pengujian terhadap hasil
pengembangan

materi

pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia dari hasil
revitalisasi nilai-nilai edukasi naskahnaskah

lama

berkualitas,
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Sumatera
baik.

secara

Utara

yang

teoritis,

prosedural, maupun empiris. Langkah-

(1) Studi Pendahuluan dilakukan untuk

langkah penelitian ini adalah sebagai

mengobservasi sikap dan prilaku siswa

berikut:

SMA di kelas-kelas belajar dengan

indikator-indikator tentang sikap dan

coba model dilakukan pada tanggal 26

prilaku dan menelaah naskah-naskah

Juli 2016 di MAN 1 Padangsidempuan,

lama. (2) Perencanaan meliputi kegiatan

28 Juli 2016 di SMAN 1 Tanjung Bali,

penentuan tujuan, perencanaan rumusan

dan 29 Juli 2016 di SMAN 1 Tanjung

kompetensi, baik standar kompetensi

Balai.

maupun kompetensi dasar, materi untuk
setiap

kompetensi,

langkah-langkah

Dalam

proses

pembelajaran

dilakukan pretes, kegiatan pembelajaran,

pembelajaran dan evaluasi. Selanjutnya

postes,

akan dilakukan uji kelayakan secara

Pemberian pretes dimaksudkan untuk

terbatas

megetahui

atas

rancangan

yang

dan

penyebaran

pengetahuan

angket.

awal

siswa

dikembangkan, (3) Pengembangan dan

terhadap materi ajar. Postes dimaksudkan

pengujian

untuk melihat kemampuan akhir siswa

model

dilakukan

merumusan kompetensi

untuk:

pembelajaran

terhadap

materi

setelah

dilakukan

Bahasa dan Sastra Indonesia,

materi

pembelajaran.

penbelajaran

dan

Sastra

dimaksudkan untuk mengetahui pendapat

merancang

model

siswa

Sastra

pembelajaran, materi ajar, dan perilaku

Indonesia,

Bahasa
dan

pembelajaran

Bahasa

dan

Indonesia pada siswa SMA di Sumatera

Pemberian

terhadap

angket

pelaksanaan

guru mengajar.

Utara. Model Akhir pembelajaran Bahasa
Hasil

dan Sastra Indonesia diperoleh setelah

antara hasil pre tes dan pos tes. Berikut

3. Hasil dan Pembahasan

sekolah

menunjukkan

bahwa ada perbedaan yang signifikan

penelitian berakhir.

Penelitian

penelitian

dilakukan

menengah

atas,

di

tiga

ini adalah hasil perhitungan statistik.

yaitu

Madarasyah Aliah Negeri 1 (MAN 1)
Padang Sidempuan, Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 (SMAN 1) Tanjung Balai
dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2
(SMAN 2) Tanjung Balai. Pelaksanan uji
879

terkandung dalam naskah-nasklah lama
adalah nilai–nilai didaktis berupa ajaran
moral,

ajaran

kepemimpinan,

ajaran

agama, dan sebagainya. Ajaran moral
dan ajaran kepemimpinan dimaksud
dirangkai dalam sebuah kisah, bisa
berupa hikayat, yang dirangkai dalam
sebuah narasi atau penceritaan. Sikap
moral yang baik dapat tergambar dari
prilaku tokoh-tokohnya yang berprilaku

b. Uji Homogenitas

baik dan welas asih. Demikian juga
ajaran kepemimpinan dapat tergambar
dari

tindakan yang bijaksana

yang

dilakoni oleh tokoh-tokohnya dalam
mengambil keputusan serta memimpin
Jika sig > 0,05 maka data
homogen

suatu komunitas, misalnya kerajaan.

Hasil angket menjukkan bahwa

bermoral dan berjiwa kepemimpinan

pendapat siswa terhadap pelaksanaan

yang tergambar dalam sebuah karya

pembelajaran, materi ajar, dan perilaku

sastra lama dapat menjadi figur-figur

guru mengajar adalah sangat baik.

yang dapat menjadi teladan pada siswa.

Banyak

manfaat

yang

Penggambaran

dapat

diambil dari kajian terhadap naskah

sikap

Berdasarkan
ditemukan

bahwa

tokoh

hasil
banyak

yang

penelitian
ajaran

lama. Nilai-nilai karya sastra lama yang
agama Islam berupa nilai edukasi dan

Islam, yaitu Al Qur’an, Hadist, Ijma,

nasehat

Qias, dan

untuk

dipedomani

dalam

Maslaha. Dengan membaca

menjalani kehidupan. Hal ini sesuai

naskah diharapakan keyakinan umat

dengan

Islam terhadap agamanya semakin baik.

ajaran

agama

kita

bahwa

pengakuan Keesahan Tuhan Yang Maha
Hasil penelitian ini memperkaya

Kuasa merupakan sesuatu yang wajib
dilaksanakan. Naskah-naskah ini menjadi
sumber pemerkaya sumber utama hukum

karya sastra yang bernuansa islami.
Karya sastra islami sudah berkembang
saat ini di Indonesia. Perkembangan
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karya sastra islami yang begitu pesat

siswa yang positif terhadap pelaksanaan

disebabkan relevan dan sesuai dengan

pembelajaran.

teori

Daftar Pustaka
Anonim. Mawa’iz al Badi (ML. 341),
Ukuran 20 cm x 15 cm, 80
halaman, 19 baris; huruf Arab
Melayu (Jawi) bahasa Melayu.
Keadaan Naskah masih baik dan
tulisan muda dibaca. Ditulis
dengan tinta hitam dan merah.
Anonim. 1281. Syair Kiamat (W. 228),
Ukiuran 34 x 21 cm: 64
halaman, 9 baris, huruf Arab,
bahasa
Melayu.
Keadaan
Naskah masih baik dan tulisan
masih jelas. Naskah ini ditulis
pada tahun 1281.
Anonim. 1857. Syair Nasehat (W. 232).
Ukuran 19,5 cm x 16 cm; 117
halaman, 9 baris; huruf Arab,
bahasa melayu, Keadaan naskah
masih baik dan tulisan masih
jelas, pada halaman akhir
terdapat tahun penulisan 1857.
Hasibuan, Ahmad Laut, Hidayat,
Nurhayati Harahap, (2010).
Pengembangan
Model
Pembelajaran Bahasa Inggris
Berorientasi Pada Kebutuhan
Pasar Bagi Guru dan Siswa
Paket C di Sumatera Utara,
Hibah Bersaing. Medan. UMN
Al Washliyah.
Huitema, B.E (1990). The Analysis of
Covarience and Alternatives.
New York: McGraw-Hill.
Imadha, Haryanto. (2012). Psikologi
Populer.
Jusmartinah, Raja. (tt). “Revitalisasi
Ruang Kawasan Perkotaan
Jombang
Melalui Konsep
Penataan Kawasan Pasar Citra
Niaga
yang
Berwawasan
Lingkungan”. Seminar Nasional
L - Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya
“Pengembangan
Teknologi Ramah Lingkungan

sastra

Islam

yang

banyak

dipengaruhi sastra Melayu.

Menurut

Supriadi (2014:165) karakkter sastra
Indonesia yang bernuansa islami adalah
sesuai

teori

sastra

Islam

Melayu

Malaysia. Dengan demikian, khasanah
pengkajian sastra islami menjadi semakin
meluas dan mempunyai acuan. Salah satu
tokoh sastra Islam adalah Sikana yang
ciptaannya

disebut

takmilah

(dalam

Supriadi: 2015:165).
Hasil penelitian ini juga sesuai
dengan teori takmilah yang dibangun
Sikana (dalam Supriadi: 2015:165). Hal
ini disebabkan hasil kajian penelitian
adalah ajaran agama Islam, nasehat,
nilai-nilai

edukasi

menghindari

yang

generasi

dapat

mudah

dari

perbuatan tercela. Dalam teori takmilah
ditemukan tujuh aspek yang bermuara
kepada

kesempurnaan,

yaitu

aspek

ketuhanan (kamal), aspek kerasulan,
aspek keislaman, aspek keilmuan, aspek
estetika, aspek pengarang, dan aspek
pembaca (Supriadi: 2015: 165).
4. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

ditemukan bahwa bahan ajar dapat
membuat anak belajar dengan baik yang
ditunjukkan hasil bekajar dan respon
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Menuju
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup” Makalah
Sub
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TEKNIK
Teknologi Ramah Lingkungan
Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi
Daring. Revitalisasi.
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dan
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LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SARANA INSPIRASI
SISWA MENULIS PUISI KONTENPORER
Yunifah Zega
Abstrak
Lingkungan sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa yang sedang menimba ilmu pengetahuan
di lembaga formal.Lingkungan sekolah yang sehat dan asri akan menambahkan kenyamanan
warga sekolah dalam interaksi belajar mengajar.Guru yang kreatif akan memanfaatkan segala
sarana yang ada di lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran, karena pembelajaran yang
baik adalah pengalaman belajar yang langsung dilakukan oleh siswa.Langkahlangkahmenulispuisi kontenporer dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dilakukan dengan
cara (1) menentukan tema, misalnya tentang keindahan alam, pemandangan di desa, kisah cinta,
hidup sederhana, dan lain-lain; (2) mencari pilhan kata yang tepat, cara yang kedua ini dapat
terasah dengan sering-sering membaca contoh puisi yang ada; (3) membangun suasananya,
supaya sebuah puisi memiliki greget (penjawa) maka sebaiknya dalam menulis puisi, penulis
sebisa mungkin untuk membangun suasana yang sesuai dengan tema yang diangkat; (4)
menentukan nada, merupakan hal yang penting dan tidak bisa dianggap remeh dalam proses
pembuatan puisi adalah menentukan nada, karena sebaik apapun pemilihan kata dan isi puisi
tersebut. Apabila tidak diiringi dengan pemilihan nada yang sesuai, maka sajian puisipun akan
hambar.
Kata kunci: lingkungan sekolah, menulis, puisi,

1. Pendahuluan

kelas. Siswa tidak akan berkembang baik

1.1 Latar Belakang

dari

segi

kognitif,

afektif

maupun

Menulis adalah salah satu materi

psikomotoriknya, karena tidak ada hal

uji dalam bidang studi Bahasa Indonesia.

lain yang mereka jumpai di dalam kelas

Salah satunya yaitu menulis puisi.

kecuali guru, teman kelas, meja, kursi,

Menulis puisi merupakan salah satu

dan perlengkapan kelas lainnya. Untuk

materi yang kurang diminati oleh peserta

itu lingkungan sekolah merupakan sarana

didik

inspirassi yang tepat untuk menulis puisi

di

tingkat

SMA.

Hal

ini

kontenporer.

dikarenakan kurangnya wawasan dan
pengetahuan

tentang

Menurut

menulis

Hutabarat

(1986)

puisi.Aktivitas belajar di sekolah bagi

lingkungan belajar yaitu lingkungan yang

siswa merupakan rutinitas wajib yang

alami dan lingkungan sosial, lingkungan

selalu dilakukan mulai dari pagi hingga

alami

siang hari. Hal ini bukan tidak mungkin

kelembapan udara, sedangkan lingkungan

akan menimbulkan kebosanan dalam diri

sosial dapat berwujud manusia.Menurut

siswa jika metode belajar yang dipakai

Dun dan Dun (1999) kondisi belajar atau

tidak menarik. Apalagi jika kegiatan

lingkungan belajar dapat mempengaruhi

belajarnya hanya difokuskan di dalam

konsentrasi dan penerimaan informasi
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meliputi

keadaan

suhu

dan

bagi siswa, jadi lingkungan belajar adalah

reseftif dan produktif.Sehingga antara

lingkungan alami yang di ciptakan oleh

bahasa dan sastra tidak dapat terpisahkan.

guru atau orang lain yang bisa menambah

Aspek

konsentrasi siswa dan pengetahuan siswa

bersastra

memiliki

kedudukan yang sama penting di dalam

secara efisien.

berbahasa,karena bahasa adalah media

Lingkungan sekolah merupakan

pengucapan karya sastra. Fungsi utama

rumah kedua bagi siswa yang sedang

sastra

menimba ilmu pengetahuan di lembaga

pentingnya rasa kemanusiaan dan peduli

formal.Lingkungan sekolah yang sehat

sosial. Pembelajaran sastra di sekolah

dan asri akan menambahkan kenyamanan

sangat

warga sekolah dalam interaksi belajar

puisi.Puisi memiliki keunikan tersendiri

mengajar.Guru

akan

di dalam bentuk maupun pemilihan kata

memanfaatkan segala sarana yang ada di

kata yang mengandung arti dan makna

lingkungan

yang

yang

sekolah

kreatif

sebagai

media

untuk

penghalusan

penting,termasuk

luasdan

budi,

menulis

mendalam.

Dalam

pembelajaran, karena pembelajaran yang

pembelajaran

baik adalah pengalaman belajar yang

diantaranya

langsung dilakukan oleh siswa.

meningkatkan kemampuan menulis puisi

sastra
guru

di

sekolah,

harus

berusaha

Belajar bahasa merupakan salah

melalui berbagai cara dan metode,karena

satuhal yang penting dalam pembelajaran

pembelajaran sastra khususnya menulis

semua bidang ilmu pengetahuan,karena

puisi

salah satu fungsi bahasa adalah sebagai

masalah.Masalahyang di hadapi antara

alat komunikasi dan pengantar ilmu

lain adalah sebagai berikut:kualitas dan

pengetahuan.Belajar

kuantitas tenaga pengajar sastra,proses

kemahiran

di

bahasa

dalam

menuntut

reseftif

dan

masih

menghadapi

pembelajaran

berbagai

yang

kurang

produktif,yakni membaca dan menyimak

menarik,sehingga minat siswa dalam

termasuk kemahiran reseftif, sedangkan

menulis

berbicara

memuaskan,yang berakibat

dan

menulis

termasuk

puisi

masih

kurang
hasil karya

kemahiran produktif.Belajar bahasa juga

sastra khususnya puisi masih kurang

tidak terlepas dari belajar sastra.Belajar

mengandung unsur keindahan.

sastra adalah belajar menghargai manusia

Agar siswa dapat menciptakan teks

dan kemanusiannya.Di dalam belajar

sastra dengan baik, dalam hal

sastra tidak terlepas dari kemahiran

penciptaan puisi, perlu suasana dan
lingkungan
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yang

mendukung

ini

serta

mampu

memberi

inspirasi

kepada

3. Menyebutkanpengertian

mereka.Untuk keperluan tersebut,guru

menulis

puisi

memodifikasi lingkungan belajar dengan

4. Menyebutkan tujuan menulis puisi

cara mengajak siswa di luar kelas ke
5. Mendeskripsikan

suatu tempat yang ada dilingkungan
sekolah

yang

memungkinkan

menulis puisi dengan pemanfaatan

siswa

lingkungan sekolah

terinspirasi untuk menulis puisi.Hal ini
didasarkan

pada

mengungkapkan
pembelajaran,guru

teori
bahwa
dapat

yang

6. Memaparkan

dalam

kelebihan

atas

puisi

dengan

Penelitian ini dilakukan kepada siswa
SMA

,produk, lingkungan, dan evaluasi.
di

menulis

dan

3. Metode

mengajar, yaitu materi pelajaran,proses

masalah

kekurangan

pemanfaatan lingkungan sekolah.

melakukan

modifikasi terhadap lima unsur kegiatan

Berdasarkan

langkah-langkah

Negeri

1

Tanjung

Morawa

Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten

dapat

Deli Serdang.

dirumuskan masalah sebagai berikut :

3. Hasil dan Pembahasan
1. Bagaimana langkah-langkah menulis
Pikiran

puisi kontenporer ?

guru

untuk

mengaktifkan siswa menuangkan idenya
2. Bagaimana cara siswa memanfaatkan

dalam dalam bentuk puisi ialah dengan

lingkungan sekolah sebagai sarana

mengajari siswa menulis puisi secara

inspirasi

kreatif

untuk

menulis

puisi

kontenporer ?

dengan

langkah-langkah

pembelajaran saintifik yang sekaligus
memanfaatkan

1.2 Tujuan

lingkungan

sekolah

Berdasarkan rumusan masalah di atas

sebagai tempat sumber inspirasi. Resensi

, maka tujuan masalah adalah sebagai

tentang langkah-langkah menulis puisi

berikut :

dengan

memanfaatkan

lingkungan

sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan
1. Memaparkan pengertian dan manfaat

dalam

lingkungan sekolah terhadap proses

dengan

pembelajaran

pembelajaran

menulis

memanfaatkan

puisi

lingkungan

sekolah adalah :

2. Mendefinisikan belajar bahasa bagi

3.1 Perencanaan

siswa
Tahap

perencanaan

ini

terdiri

atas

beberapa persiapan, seperti membuat
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RPP

yang

sesuai

dengan

materi

sekoalh seperti guru, siswa, pegawai

pembelajaran yaitu menulis puisi dengan

dan

sarana lingkungan sekolah sekitar siswa,

sekolah.Tujuannya

selanjutnya meminta izin kepada atasan

peserta didik mendapatkan inspirasi

yaitu kepala sekolah sebagai penanggung

untuk menulis puisi.

jawab

pembelajaran

menentukan

waktu

mensosialisasikan

di

yang

sekolah,
tepat

kepada

ada

adalah

melakukan

kegitan

membuat

beberapa kalimat pertanyaan, seperti
apa yang diamati?, mengapa bendera
itu

3.2 Pelaksanaan

gagah

berani?,

Apa

pelaksanaan
tahapan

ini

terdiri

yakni

atas

pentanyaan

lainnya

yang

dimunculkan peserta didik.

pendekatan scientifik atau pendekatan

c) Mengumpulkan Informasi

sesuai

dengan

menyampaikan

Pada tahap mengumpulkan informasi
, peserta didik menjawab pertanyaan

tujuan-tujuan

yang telah ditimbulkan, kemudian

yang akan dicapai oleh peserta didik
mengadopsi

menuliskan kosa kata yang berkaitan

langkah

pembelajaran saintifik. Langkah ini sudah
sering disosialisasikan dalam kegiatan

lingkungan

Pemilihan

kosa

d) Mengasosiasikan

menulis puisi secara kreatif.

Pada

a) Mengamati

mengasosiasikan

menulis puisi dari kata-kata dan

melakukan kegiatan di luar kelas,

kalimat

berkeliling mengamati semua benda

yang

telah

meraka

kumpulkan. Melalui bimbingan guru

sekitar lingkungan
gedung

tahap

ini,peserta didik diarahkan untuk

Pada tahap mengamati, peserta didik

seperti

hendaknya

pola pikir peserta didik.

ini berlaku juga dalam pembelajaran

di

kata

sekolah.

imajinatif sesuai dengan kemampuan

disadari langkah-langkah pembelajaran

sekolah,

dengan

mencari kata-kata yang indah dan

PLPG,Penataran Kurikulum 2013. Harus

yang ada

dapat

pelaksanaan

Kurikulum 2013. Mulailah pembelajaran

dengan

yang

dilakukan guru di sekolah? dan

melalui

dengan

agar

Pada tahap menanya,peserta didik

siswa.

lancar dan aman.

ilmiah

di

dan

adalah agar pelaksanaan berjalan dengan

beberapa

yang

b) Menanya

Tujuannya pada tahap perencanaan ini

Tahap

seluruh

peserta didik mulai memilih judul

sekolah,

yang mereka sukai, namun sesuai

tanaman yang ada di halaman, warga
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dengan

tema

dengan

yang

berhubungan

lingkungan

3.3.1 Pengertian Lingkungan Sekolah

sekolah.

dan Manfaatnya

Kemudian mulailah membuat kalimat

Lingkungan

demi kalimat yang penuh imajinatif

kesatuan

dan memilihan kata-kata yang indah

diartikan

ruang

suatu

sebagai

benda,

daya,

keadaan, dan makhluk hidup termasuk

dan luas maknanya.

manusia

e) Mengkomunikasikan

dan

mempengaruhi

perilakunya

yang

kelangsungan

peri

Pada tahap ini, peserta didik akan

kehidupan dan kesejahteraan manusia

membacakan

serta makhluk hidup lainnya. Pengertian

hasil

puisinya

lingkungan

dihadapan guru dan teman-temannya,
tujuannya

adalah

untuk

kegiatan

melatih

sekolah
dan

keberanian dan bertukar pendapat

berlangsung.

atas puisiyang telah mereka buat

menyadari

sendiri.

menulis

proses
Hampir

puisi

wahana

pendidikan
semua

pentingnya

pemanfaatan

3.3. Evaluasi

adalah

guru

kemampuan

dilatihkan
lingkungan

dengan
sekolah.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan
Setelah pembelajaran selesai, guru

formal yang sistematis melaksanakan

bersama-sama peserta didik melakukan

program bimbingan, pengajaran, dan

evaluasi terhadap hasil tulisan puisi yang

latihan dalam rangka membantu siswa

terdiri atas penilaian hasil kerja peserta

agar mampu mengembangkan potensinya

didik, dan meluruskan hal-hal yang

yang bersifat moral, spiritual, intelektual,

kurang dipahami, sehingga menulis puisi

emosional maupun sosial. Pengajaran

dapat lebih baik lagi. Untuk lebih
meningkatkan

pemahaman

menulis

peserta

puisi

puisi dapat mengembangkan semua aspek

tentang

didik

mental

harus

siswa

di

sekolah

yang

di

aransemen dengan berbagai lingkungan.

melakukan latihan yang berulang-ulang,
Sedangkan lingkungan pendidikan

agar materi pembelajaran dapat dikuasai
dengan baik. Peserta didik ditugaskan

adalah berbagai faktor yang berpengaruh

untuk membuat puisi yang lain untuk

terhadap

dikerjakan di rumah, boleh dengan tema

lingkungan tempat berlangsungan proses

yang

berbeda.

pendidikan. Jadi lingkungan sekolah

(http://dhoeache.blogspot.com/2012/11/m

adalah kesatuan ruang dalam lembaga

anfaat

pendidikan formal yang memberikan

-lingkungan-sebagai-media.html,

pengaruh

diakses desember 2015).
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pendidikan

atau

pembentukan

berbagai

sikap

dan

pengembangan

potensi

siswa.

menjaga

Lingkungan yang ada disekitar siswa
merupakan

salah

dan

tidak

merusak lingkungan.

media

4. Memungkinkan kegiatan belajar akan

pembelajaran yang dapat dioptimalkan

lebih menarik serta menumbuhkan

untuk

pencapaian

pembelajaran
bermakna.

satu

kebersihan

proses

yang

dan

hasil

antusiasme siswa untuk lebih giat dan

berkualitas

dan

gemar belajar dengan begitu proses

Penggunaan

lingkungan

pembelajaran

sebagai media pembelajaran akan lebih

tidak

akan

membosankan bagi siswa.

bermakna dan bernilai, sebab peserta

5. Pemanfaatan

lingkungan

akan

didik dihadapkan kepada peristiwa dan

menumbuhkan aktivitas siswa yang

keadaan yang sebenarnya, keadaan yang

lebih meningkat dengan penggunaan

alami, lebih factual dan kebenarannya

berbagai

lebih dapat dipertanggung jawabkan.

pembelajaran yang bervariasi seperti

Manfaat dari penggunaan lingkungan

proses

sebagai media pembelajaran antara lain

sesuatu,dsb.

adalah :

Begitu banyaknya manfaat dan nilai

cara

atau

pengamatan,

metode

pembuktian

1. Media pembelajaran yang tersedia

keuntungan yang dapat diperoleh dengan

dilingkungan tidak terbatas, hal ini

pemanfaatan lingkungan sebagai media

memungkinkan

dapat

pembelajaran dalam pendidikan di SMA.

tanpa

Dalam pemanfaatan lingkungan sebagai

memperkaya

siswa
pengetahuan

media

terbatasi oleh tempat dan waktu.

pembelajaran

memerlukan

kreatifitas dan inovatif dari guru agar
2. Memungkinkan

terjadinya

proses

proses pembelajaran tepat pada sasaran

belajar yang lebih bermakna sebab

yang

siswa dihadapkan dengan keadaan

anfaat-lingkungan-sebagai-

akan memenuhi prinsip kekongkritan

media.html,diakses desember 2015)

dalam belajar sebagai salah satu

3.3.2 Belajar Bahasa Bagi Siswa

prinsip pembelajaran siswa SMA.
terjadinya

proses

pembentukan

kepribadian

siswa

kearah

yang lebih

baik,

dituju.

(http://dhoeache.blogspot.com/2012/11/m

dan peristiwa yang sebenarnya yang

3. Memungkinkan

akan

Pembelajaran

merupakan

upaya

membelajarkan siswa Degeng (1989).
Belajar bahasa pada hakikatnya adalah

seperti

belajar

kecintaan siswa kepada lingkungan,

komunikasi.

Oleh

karena

itu,pembelajaran bahasa diarahkan untuk
meningkatkan
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kemampuan

pebelajar

dalam berkomunikasi, baik lisan maupun

intelektual, kematangan emosional,

tulis (Depdikbud, 1995). Hal ini relevan

dan kematangan sosial.

dengan

kurikulum

2004

bahwa

4.

Siswa

memiliki

disiplin

dalam

kompetensi pembelajar bahasa diarahkan

berpikir dan berbahasa (berbicara

ke

dan menulis),

dalam

empat

subaspek,

yaitu

membaca, berbicara, menyimak, dan

5. Siswa

mendengarkan.

mampu

menikmati

dan

memanfaatkan karya sastra untuk

Sedangkan

tujuan

pembelajaran

mengembangkan

kepribadian,

bahasa, menurut Basiran (1999) adalah

memperluas wawasan kehidupan,

keterampilan komunikasi dalam berbagai

serta meningkatkan pengetahuan dan

konteks komunikasi. Kemampuan yang

kemampuan berbahasa,

dikembangkan

adalah

daya

tangkap
6. Siswa

makna, peran, daya tafsir, menilai, dan

membanggakan

mengekspresikan diri dengan berbahasa.

sebagai

Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi
kebahasaan,

pemahaman,

penggunaan.
kurikulum

dan

sastra

khazanah

Indonesia

budaya

dan

intelektual manusia Indonesia.

dan

itu,

dalam

Untuk mencapai tujuan di atas,

disebutkan

bahwa

pembelajaran bahasa harus mengetahui

Sementara
2004,

menghargai

tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra

prinsip-prinsip

Indonesia secara umum meliputi :

kemudian diwujudkan dalam kegiatan

1. Siswa

menghargai

membanggakan

Bahasa

kegiatan

bahasa dengan baik bila (1) diperlukan
sebagai

serta menggunakannya dengan tepat

dan

kesempatan

tujuan, keperluan, dan keadaan,

meningkatkan

individu

kebutuhan

dan kreatif untuk bermacam-macam

untuk

Prinsip-

sebagai berikut. Pebelajar akan belajar

dari segi bentuk, makna, dan fungsi,

Bahasa

pembelajarannya.

prinsip belajar bahasa dapat disarikan

2. Siswa memahami Bahasa Indonesia

menggunakan

yang

aspek tersebut sebagai petunjuk dalam

Indonesia

dan bahasa negara,

memiliki

bahasa

pembelajarannya,serta menjadikan aspek-

dan

sebagai bahasa persatuan (nasional)

3. Siswa

belajar

yang
minat,

memiliki
(2)

beraptisipasi

diberi
dalam

penggunaan bahasa secara komunikatif

kemampuan

dalam berbagai macam aktivitas, (3) bila

Indonesia

ia

kemampuan

secara

sengaja

pembelajarannya

memfokuskan
kepada

bentuk,keterampilan, dan strategi untuk
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mendukung proses pemerolehan bahasa,

satu hal paling penting yang kamu

(4) ia disebarkan dalam data sosiokultural

lakukan di sekolah.

dan pengalaman langsung dengan budaya

5. Pengertian menulis diungkapkan juga

menjadi bagian dari bahasa sasaran, (5)

oleh

jika menyadari akan peran dan hakikat

principle,to write means to try to

bahasa dan budaya, (6) jika diberi umpan

produce or reproduce writen message.

balik yang tepat menyangkut kemajuan

Barli Bram mengartikan menulis

mereka, dan (7) jika diberi kesempatan

sebagai suatu usaha untuk membuat

untuk mengatur pembelajaran mereka

atau mereka ulang tulisan yang sudah

sendiri

ada.

(https://endonesa.wordpress.com/ajaran-

Barli

Bram

(2002:7)

in

Pengertian puisi menurut para ahli:

pembelajaran/pembelajaran-bahasa-

Secara etimologis kata puisi berasal

indonesia/,diakses desember 2015)

dari bahasa Yunani ‘poema’ yang berarti

3.3.3 Pengertian Menulis Puisi

membuat, ‘poesis’ yang berarti pembuat

Pengertian menulis menurut para ahli:

pembangun, atau pembentuk. Di Inggris

1. Menurut Djago Tarigan dalam Elina

puisi disebut poem atau poetry yang

Syarif, Zulkarnaini,Sumarno (2009:5)

artinya tak jauh berbeda dengan to make

menulis

mengekspresikan

atau to create, sehingga pernah lama

secara tertulis gagasan,ide,pendapat,

sekali di Inggris puisi disebut maker.

atau pikiran dan perasaan.

Puisi

berarti

2. Lado dalam Elina Syarif, Zulkarnaini,
Sumarno

(2009:5)

diartikan

pembentuk

sebagai

atau

pembangun,

pembuat,

karena

juga

memang pada dasarnya dengan mencipta

pendapatnya

sebuah puisi maka seorang penyair telah

mengenai menulis yaitu : meletakkan

membangun, membuat, atau membentuk

simbol grafis yang mewakili bahasa

sebuah dunia baru, secara lahir maupun

yang dimengerti orang lain.

batin (Tjahyono, 1988:50).

mengungkapkan

3. Menurut Heaton dalam St. Y. Slamet
(2008:141)

menulis

keterampilan

yang

Sulit

merupakan
sukar

batasan

yang

memuaskan terhadap pengertian puisi.

dan

Namun

kompleks.
4. Menurut

membuat

demikian

perlu

diterangkan

beberapa definisi atau pendapat dari
Gebhardt

dan

Dawn

beberapa ahli sastra tentang puisi, untuk

Rodrigues (1998:1) writing is one of

memperluas

the most important things you do in

pengertian puisi.Dalam Kamus Besar

college. Menulis merupakan salah

Bahasa Indonesia pengertian puisi adalah
890

pandangan

mengenai

ragam sastra yang bahasanya terikat oleh

Puisi adalah bentuk karya sastra

irama,matra,rima serta penyusunan lirik

yang

dan bait (Depdikbud,1998:706).

perasaan penyair secara imajinatif dan

Ekpresi bahasa

mengungkapkan

pikiran

dan

yang kaya dan

disusun dengan mengosentrasikan semua

penuh daya pikat merupakan bentuk

kekuatan bahasa dengan pengosentrasian

kemampuan

fisik dan struktur batinnya. Keindahan

seseorang

yang

dapat

disalurkan melalui puisi. Jadi, ekspresi

sebuah

perasaan dengan puisi adalah ekspresi

diksi,majas,rima,dan

berbentuk pengucapan gagasan yang

terkandung dalam puisi disebabkan oleh

bersifat

dengan

pemadatan segala unsur bahasa. Bahasa

mempertimbangkan efek keindahan atau

yang digunakan dalam puisi berbeda

gaya bahasa maupun ungkapan bahasa

dengan yang digunakan dalam sehari-

.Puisi adalah ungkapan pikiran yang

hari. Puisi menggunakan bahasa yang

bersifat

puisi

ringkas, namun kaya makna. Kata-kata

emosional

musikal.Sebuah

puisi

disebabkan

mengekspresikan

pemikiran

yang

yang digunakannya

membangkitkan

perasaan,

yang

konotatif

merangsang imajinasi panca indera dalam
susunan

yang berirama.

yang

adalah kata-kata

mengandung

banyak

penafsiran dan pengertian.

itu

Dengan memperhatikan pengertian

merupakan sesuatu yang penting, yang

puisi menulis dan puisi menurut para ahli,

Struktur

unsur

maka menulis puisi adalah serangkaian

pembangun puisi dari luar. Puisi disusun

kegiatan mengekspresikan diri secara

dari kata dengan bahasa yang indah dan

tertulis gagasan, ide, pendapat, atau

bermakna yang dituliskan dalam bentuk

pikiran dan perasaan yang mewakili

bait-bait.

membedakan

bahasa yang dimengerti orang lain dalam

direkam dan diekspresikan, dinyatakan

mengungkapkan pikiran dan perasaan

dengan bentuk menarik dan memberi

penyair secara imajinatif dan disusun

kesan. Puisi ini merupakan rekaman dan

dengan

interpretasi pengalaman manusia yang

kekuatan

penting ,digubah dalam wujud yang

mengosentrasikan

sesuai dengan hal-hal yang diingat. Hal

batinnya. Mana puisi dan bukan puisi

ini sama dengan pendapat pakar puisi

berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang

yaitu

yang

terlihat. Berikut ini akan dibahas struktur

direpresentasikan untuk pengertian puisi

fisik puisi yang meliputi: diksi, imajinasi,

fisik

puisi

Orang

Pradopo

Semua

yang

irama

oleh

adalah

dapat

(2007)

di bawah ini.
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mengosentrasikan

semua

bahasa

dengan

fisik

dan

struktur

kata konkret, majas, verifikasi, majas dan

keterampilan

tipografi.

puisi yang kaya akan pilihan kata yang

Tujuan Menulis Puisi

sesuai,

Peserta menulis puisi berdasarkan
cara

yang

Indonesia.

diajarkan
Guru

pikiran

harus

peserta

kenikmatan

guru

seni

juga

sering

bahwa

1. Menumbuhkan kreativitas seseorang

memperkaya

dalam menulis puisi
2. Dapat mengeluarkan inspirasi yang

membangkitkan

ada dalam diri kita

semangat hidup yang menyala, dan
mempertinggi

rasa

ketuhanan

keindahan

puisi adalah :

kehidupan batin, dan menghaluskan budi,
bahkan

serta

sepenuhnya. Secara rinci tujuan menulis

menyadarkan

akan

persajakan,

menciptakan

bahasa lainnya, harus mereka pahami

bahasa

didiknya

bagaimana

3. Belajar memberanikan diri untuk nge-

dan

share hasil karyanya

keimanan. Berbagai kata dilambangkan

4. Memilika nilai tersendiri

secara simbolis, konotatif, dan padat,
semua

gagasan,

pengetahuan,serta
diungkapkan

hal

dengan

5. Bermanfaat bagi semua orang dan diri

inspirasi,
lain

dapat

singkat,

padat,

kita sendiri
6. Hati menjadi tidak terbebani

menarik, serta bermanfaat bagi pembaca.
Tujuan

pembelajar

disekolah
menuangkan

agar

menulis
siswa

pengetahuan,

7. Untuk mengasah kemampuan kita.

puisi
terampil

4. Kesimpulan

gagasan,

1. Langkah-langkah

pendapat, pesan, saran, pengalaman,

disampaikan

melalui

puisi

kontenporer adalah sebagai berikut :

peristiwa, serta permasalahan lainnya
yang

menulis

a. Menentukan

puisi.

tentang

Tumpukan kata atau baris kalimat dalam

tema,

misalnya

keindahan

alam,

pemandangan di desa, kisah cinta,

bait puisi akan menampilkan perbedaan

hidup sederhana, dan lain-lain.

bentuknya berbeda dengan prosa seperti

b. Mencari pilhan kata yang tepat,

cerpen dan lain-lain.
Kompetensi dasar menulis puisi

cara yang kedua ini dapat terasah

bebas dengan menggunakan pilihan kata

dengan sering-sering membaca

yang sesuai dan menulis puisi bebas

contoh puisi yang ada.

dengan memperhatikan unsur persajakan
merupakan

kompetensi

c. Membangun suasananya, supaya

dasar

sebuah puisi memiliki

disampaikan di sekolah. Pengetahuan dan

greget

(penjawa) maka sebaiknya dalam
892

menulis

puisi,

mungkin

penulis

untuk

(http://dhoeache.blogspot.com/2012/11/m
anfaat-lingkungan-sebagaimedia.html, diakses desember
2015)
Hidayat, K. & Rahmina, I. 1991.
Perencanaan
Pengajaran
Bahasa
Indonesia.
Bandung:Binacipta.
Kurikulum 2013 Buku Guru dan Buku
Siswa. Depdikbud.
Pradopo,
Rachmat
Djoko.
2007.
Pengkajian
Puisi.
Yogyakarta:Gadjah
Mada
University Press.
Sujana, Nana. 1991. Dasar-Dasar Proses
Belajar
Mengajar.
Bandung:Sinar Baru.
https://zatinutiny.wordpress.com/2014/12
/19/pemanfaatan-lingkungansebagai-sumber-belajar-2/
www.berpendidikan.com/2015/11/contoh
-langkah-langkah-cara-menulisdan-membuat-puisi-denganmudah.html?m=1
www.triagonalmedia.com/2015/08/caramenulis-puisi.html?m=1

sebisa

membangun

suasana yang sesuai dengan tema
yang diangkat.
d. Menentukan nada, merupakan hal
yang penting dan tidak bisa
dianggap remeh dalam proses
pembuatan

puisi

adalah

menentukan nada, karena sebaik
apapun pemilihan kata dan isi
puisi

tersebut,

apabila

tidak

diiringi dengan pemilihan nada
yang sesuai, maka sajian puisipun
akan hambar.
2. Lingkungan sekolah dapat dijadikan
sebagai sarana inspirasi menulis puisi
kontenporer
3. Cara siswa memanfaatkan lingkungan
sekolah sebagai sarana inspirasi untuk
menulis puisi kontenporer

adalah

dengan memperhatikan pembahasan,
perencanaan,

pelaksanaan

tentang

mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi,

mengasosiasikan,

mengkomunikasikan

dan

mengevaluasi.
Daftar Pustaka
Dimyati & Mudjiono. 2002. Belajar dan
Pembelajaran.
Jakarta:Depdikbud dan Rineka
Cipta.
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ANALISIS EKUITAS MEREK MELALUI PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PRODUK TABUNGAN
BRITAMA JUNIO
Lukman Nasution
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah)
Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh ekuitas merek melalui peningkatan
kualitas pelayanan produk tabungan Britama Junio. Model penelitian ini menunjukkan adanya 4
(empat) hipotesis. Hipotesis-hipotesis antara lain adalah kesadaran merek mempunyai pengaruh
positif terhadap kualitas layanan (hipotesis 1), asosiasi merek mempunyai pengaruh positif
terhadap kualitas layanan (hipotesis 2), loyalitas merek berpengaruh positif terhadap kualitas
layanan (hipotesis 3), dan persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap kualitas layanan
(hipotesis 4). Sampel penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang
Jakarta Sudirman 1, sejumlah 100 nasabah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan instrument/kuesioner yang akan diisi sendiri oleh responden.
Structural Equation Modeling (SEM) yang dijalankan dengan perangkat lunak AMOS, digunakan
untuk menganalisis data.
Kata kunci: persepsi kualitas, loyalitas merek, kesadaran merek, asosiasi merek, dan kualitas
layanan.

1. Pendahuluan

menambah atau mengurangi nilai yang

1.1 Latar Belakang

diberikan oleh sebuah produk baik pada

Dalam

sebuah produk harus

perusahaan maupun pada pelanggan.

memiliki merek sebagai sebuah alat
pembeda

dengan

produk

MarkPlus

Insight

mencoba

mengidentiﬁkasi hal tersebut dengan

lainnya.

Sebuah merek akan mengidentifikasikan

melakukan

riset

suatu produk dengan jelas karena dalam

melibatkan

1912

merek itu ada hal yang disebut dengan

tersebar di Indonesia. Hasilnya secara

ekuitas merek (brand equity), yang

umum, dalam memilih produk tabungan

merupakan nilai suatu merek yang

keamanan tabungan atau

bank yang

bersifat intangible. Mengelola ekuitas

aman

kemudahan

merek

atribut

prosedur dan transaksi sebesar 15,4%,

keunggulan bersaing. Menurut Darmadi

jaringan kantor cabang yang tersebar

Durianto dkk (2001:4) ekuitas merek

sebesar 13,9%, reputasi yang baik

merupakan

dan

sebesar 8,9%, jaringan ATM yang

liabilitas merek yang berkaitan dengan

tersebar sebesar 5,9%, rendahnya biaya

suatu merek, nama, simbol yang mampu

administrasi dan biaya transaksi sebesar

dapat

meningkatkan

seperangkat

aset
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sebesar

kuantitaif

yang

responden

yang

26,8%,

4,8%, bank pemerintah sebesar 4,3%,

tabungan anak yaitu BritAma Junio, BII

persaingan tingkat suku bunga sebesar

Super Kidz (BII), Tabungan Junior (Bank

3,1%

CIMB Niaga), Tabungan Junior (OCBC

dan

minimal

setoran

awal

pembukaan rekening sebesar 2,3 %.

NISP), Tabungan Junior Panin (Bank

Satu hal yang mengejutkan adalah

Panin), Permata Bintang (Bank Permata).

beberapa bank besar di Indonesia masih
belum memiliki asosiasi dan

Dari

kelima

produk

pesaing

alasan

diatas, akan dipakai 2 (dua) produk untuk

pemilihan yang spesiﬁk. Misalnya saja

dijadikan perbandingan dengan produk

BRI, meski

BritAma Junio, perbandingannya dapat

sudah kuat di UKM,

asosiasi yang muncul masih sangat

disajikan pada tabel berikut

umum, yaitu Bank Pemerintah. Berbeda
dengan Bank Mandiri
berhasil

membentuk

ketersediaan
bahkan

ATM

asosiasi

Tabel 1.3. Perbandingan

yang sudah

Benchmarking terhadap Produk

asosiasi

Sejenis

dimana-mana;
tersebut

No.

berhasil

Nama
Produk

Fasilitas

menjadi alasan pemilihan Bank Mandiri
oleh nasabah. BCA juga cukup berhasil
dalam

mengkomunikasikan

keunggulannya

dalam

pelayanan,

1.

Britama
Junio

ATM
Debit

2.

BII
SuperKid

Memiliki
bus
banking
atau mobil
keliling

Rp.
200.000

Berani memberi
bunga sebesar
2.00%

Banyak
paket
tabungan

Paket
terkecil
setoran
awal Rp.
100.000

Gratis biaya
administrasi
bulanan, gratis
biaya kartu
debit, gratis
perlindungan
asuransi jiwa,
dll

ketersediaan ATM, kantor cabang, dan
fasilitas yang lengkap hingga menjadi
alasan utama pemilihan BCA. Selain itu,

Deskripsi
Setoran
Awal
Keunggulan
Gratis Biaya
Administrasi
Hanya
dan Layout
Rp.
tabungan
100.000
bergambar
kartun

3.

BTN cukup berhasil dalam membangun

CIMB
Tabungan
junior

persepsi sebagai bank penyedia kredit
kepemilikan

rumah

dan

apartemen,

Dari

perbandingan benchmarking diatas

meski dalam pelayanan tabungan masih

dapat diketahui bahwa BritAma Junio

rendah asosiasinya. (Jurnal Markplus

hanya lebih unggul pada layout tabungan

Insight's research in 2012).

saja

Data

akan

tetapi

mengenai fasilitas, BritAma Junio masih

setidaknya mencatat enam bank yang

kalah saing dengan BII super kidz, karena

memiliki produk tabungan anak. Namun,

memiliki bus

dari keenam bank ini, masing-masing

memperkenalkan tabungan sejak dini,

memang

pada

serta tujuan promosi produk, disamping

produk

itu pula ada fasilitias paket tabungan

memiliki
Adapun

Riset

bergambar,

Infobank,

produknya.

Biro

yang

plus-minus
jenis
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banking yang

tujuannya

yang banyak seperti CIMB Tabungan

melalui peningkatan kualitas pelayanan

Junior.

pada Tabungan Britama Junio di kantor
Dengan

demikian,

Cabang Jakarta Sudirman 1 sebagai

tujuan

tersebut :

penelitian ini adalah untuk menganalisis
hubungan

ekuitas

merek

1. Untuk mengetahui dan menganalisis

melalui

pengaruh perceived Quality terhadap

peningkatan kualitas pelayanan pada

service quality Kantor Cabang Jakarta

Tabungan Britama Junio di kantor

Sudirman 1.

Cabang Jakarta Sudirman 1.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis

1.2 Perumusan Masalah
Dari

latar

merumuskan

belakang

peneliti

permasalahan

tentang

pengaruh

3. Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh brand awareness dan brand

Tabungan Britama Junio di kantor

associations terhadap service quality

Cabang Jakarta Sudirman 1 sebagai

Kantor Cabang Jakarta Sudirman 1

tersebut :

4. Untuk mengetahui dan menganalisis

1. Bagaimanakah pengaruh perceived
terhadap

service

pengaruh brand associations terhadap

quality

service quality Kantor Cabang Jakarta

Kantor Cabang Jakarta Sudirman 1?
2. Bagaimanakah
terhadap

pengaruh

brand

service

quality

Sudirman 1.
2. Metode
Unit analisis dalam penelitian ini

Kantor Cabang Jakarta Sudirman 1?
3. Bagaimanakah

pengaruh

adalah Kantor Cabang Sudirman 1 PT.

brand

Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang berada

awareness dan brand associations
terhadap

terhadap

Sudirman 1.

peningkatan kualitas pelayanan pada

loyalty

loyalty

service quality Kantor Cabang Jakarta

analisis hubungan ekuitas merek melalui

Quality

brand

service

quality

di bawah naungan Kantor Wilayah

Kantor

Jakarta 1 yang terletak di Jakarta Pusat.

Cabang Jakarta Sudirman 1?
4. Bagaimanakah

pengaruh

Adapun unit kerja tersebut adalah Kantor

brand

Cabang Sudirman 1 dan terdiri atas 4

associations terhadap service quality

(empat) Kantor Cabang pembantu atau

Kantor Cabang Jakarta Sudirman 1?

disingkat dengan istilah KCP yaitu KCP

1.3 Tujuan

Sudirman Park, KCP Bendungan Hilir,

Dari rumusan masalah peneliti

KCP Blora dan KCP Grand Indonesia

merumuskan tujuan penelitian ini tentang

serta juga terdiri atas 4 (empat) Kantor

tentang analisis hubungan ekuitas merek

Kas (KK) yaitu KK Citywalk, KK
896

Di mana :
n
= Ukuran Sampel
N
= ukuran Populasi
e
= Taraf Kesalahan
(error) sebesar 0.10 (10%)

Landmark, KK Mayapada dan KK JaCC.
Mengingat dalam analisis penelitian ini
adalah nasabah, maka untuk memperoleh
keakuratan data diperoleh langsung dari
nasabah sebagai unit observasi.

Dari rumus diatas, maka besarnya

Penentuan populasi dalam penelitian ini

jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut

dibatasi hanya pada nasabah di Kantor

:

Cabang Jakarta Sudirman 1 PT. Bank
Rakyat Indonesia, Tbk.
Tabel 3.1 Jumlah Debitur Tabungan
Britama Junio pada Kantor Cabang Jakarta
Sudirman Des 2007 – Des 2013

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Unit Kerja
Kanca Sudirman 1
KK Mayapada
KK Landmark
KK Citywalk
KK JaCC
Kcp Benhil
Kcp Supark
Kcp GI
Kcp blora
Jumlah

Jumlah Debitur
Tabungan di kantor
BRI Cabang
Sudirman 1
3433
952
881
991
1721
2044
1760
1185
977
13944

Berdasarkan

perhitungan

dengan

menggunakan formulasi di atas, diperoleh
sampel yaitu sebesar 99 nasabah. Dalam
Ferdinand (2005) menemukan bahwa
ukuran sampel yang sesuai adalah antara
100 – 200, maka dalam penelitian ini
diambil sampel 100 yang disajikan pada
tabel berikut ini:

Penentuan ukuran sampel dalam
penelitian

ini

menggunakan

dilakukan
rumus

Slovin

dengan
Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian di Kantor

sebagai

BRI Cabang Sudirman 1

berikut (Sugiyono, 2006:57).

No.
1
2
3
4
5
6
7

Unit Kerja
Kanca Sudirman 1
KK Mayapada
KK Landmark
KK Citywalk
KK JaCC
Kcp Benhil
Kcp Supark

Jumlah Populasi
Debitur Tabungan pada
kantor Cabang
Sudirman 1
3433
952
881
991
1721
2044
1760
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Jumlah Sampel Penelitian di kantor Cabang
Sudirman 1
25
7
6
7
12
15
13

8
9

Kcp GI
Kcp blora
Jumlah

1185
977
13944

8
7
100

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner

Data Primer (Primary Data)

responden

Pengumpulan
dengan

data

yang

menggunakan

akan

diisi

sendiri

oleh

(self-administered

dilakukan

questionnaire). Peneliti menunggu dan

kuesioner.

mengawasi

responden

pada

saat

Kuesioner merupakan serangkaian daftar

pengisian kuesioner agar peneliti dapat

pertanyaan formal yang digunakan untuk

memberikan penjelasan apabila terdapat

mendapatkan informasi dari responden

responden yang merasa kesulitan dalam

(Malhotra,

pengisian kuesioner sehingga data yang

2007).

Kuesioner

dalam

penelitian ini menggunakan pertanyaan

didapatkan

terstruktur

menggunakan

alternatif

adalah

pertanyaan

jawabannya

telah

yang

tersedia.

penyebaran

benar.
mall

Penelitian
intercept

kuesioner

ini
karena

dilakukan

di

Pertanyaan terstruktur yang digunakan

Kantor Cabang Jakarta Sudirman 1 PT.

pada penelitian ini ada dua, yaitu :

Bank Rakyat Indonesia, Tbk sehingga

Pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan

memudahkan peneliti untuk mendapatkan

jawaban lebih dari satu (multiple-choice).

responden yang sesuai.

Bentuk pertanyaan ini telah disediakan

Data Sekunder (Secondary Data)

alternatif

jawaban

Responden

diminta

oleh

peneliti.

Data sekunder merupakan sumber data

untuk

memilih

penelitian yang diperoleh peneliti secara

alternatif jawaban tersebut.
Skala

pada

bentuk

tidak langsung melalui media perantara.

pertanyaan

ini,

Penulis

menggunakan

responden diminta menjawab

keperpustakaan

pertanyaan dalam bentuk skala untuk

jurnal-jurnal, buku-buku, artikel dari

mengukur

media cetak, dan internet.

sikap

responden

terhadap

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner.

yang

riset

diperoleh

dari

Operasional Variabel

Linkert 1-5 digunakan pada penelitian ini

Definisi

yang terbagi menjadi :

operasional

merupakan

penjabaran akan definisi variabel dan

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

indikator pada penelitian ini. Selanjutnya

2 = Tidak Setuju (TS)

definisi operasional mengambarkan pula

3 = Netral (N)

pengukuran atas variabel dan indikator

4 = Setuju (S)

yang dikembangkan pada penelitian ini.

5 = Sangat Setuju (SS)

Uji Validitas dan Reliabilitas
A. Uji Validitas
898

Uji Validitas digunakan untuk
menunjukkan

sejauh

mana

eksploratory.

Pada

pengujian

uji

suatu

konsistensi (reliability test) dilakukan

pertanyaan pada suatu angket mampu

dengan menggunakan metode analisis

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan

scale reliability. Hasil uji ini dilihat

diukur oleh angket tersebut. Uji validitas

berdasarkan

ini memastikan bahwa masing-masing

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,5.

pertanyaan akan terklasifikasikan pada

Selain

variabel-variabel yang telah ditetapkan

Cronbach’s Alpha if Item Deleted untuk

(construct

validity).

melihat

pertanyaan

mampu

Apabila

suatu

itu

nilai

juga

dari

dilihat

kemungkinan

parameter

parameter

dihilangkannya

mengungkapkan

satu variabel yang dapat menaikkan nilai

sesuatu yang akan diukur oleh angket

Cronbach’s Alpha dari masing-masing

tersebut maka data tersebut disebut valid.

variabel operasional penelitian menurut

Uji

(Wijanto, 2008).

validitas

(Validity

test)

ini

menggunakan metode analisis faktor, dan

Teknik Analisis Data

melihat

Analisis data dan interpretasi untuk

beberapa

parameter

seperti
Bartlett’s

penelitian

Test of Spericity dan Factor Loading.

menjawab

Hasil uji konsistensi pretest ini dikatakan

penelitian dalam rangka mengungkap

valid apabila memilki nilai yang lebih

fenomena sosial tertentu. Analisis data

besar dari 0,5 menurut (Wijanto, 2008).

adalah proses penyederhanaan data ke

B. Uji Reliabilitas

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca

kaiser-Mayer-olkin

(KMO),

Uji Reliabilitas digunakan untuk
mengukur

apakah

ditujukan

untuk

pertanyaan-pertanyaan

diimplementasikan. Metode yang dipilih

seorang

untuk menganalisis data harus sesuai

responden konsisten atau stabil dari

dengan pola penelitian dan variabel yang

waktu ke waktu. Apabila responden

akan diteliti. Untuk menganalisis data

konsisten dalam menjawab pertanyaan

digunakan

dalam angket, maka data tersebut adalah

Modeling (SEM) dengan paket software

reliabel. Hasil reliabilitas yang tinggi

statistik AMOS 21.0. Model persamaan

memberikan keyakinan bahwa indikator

struktural, Structural Equation Model

individu

dengan

(SEM) adalah sekumpulan teknik-teknik

pengukurannya. Tingkat reliabilitas yang

statistical yang memungkinkan pengujian

diterima secara umum adalah > 0.70

sebuah

rangkaian

sedangkan reliabilitas < 0.70 dapat

“rumit”

secara

diterima untuk penelitian yang bersifat

2000:181).

semua

jawaban

yang

konsisten
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The

Structural

hubungan

simultan

Alasan

Equation

relatif

(Ferdinand,

penelitian

ini

dilakukan dengan

SEM



dikarenakan

Faktor Analisis Variabel Y

dalam model penelitian ini digunakan
variabel

intervening

yaitu

kepuasan

nasabah, disamping itu masing-masing
variabel

diukur

melalui

indikator-

indikator sehingga perlu dilakukan uji

Begitu juga untuk faktor analisis

kelayakan model apakah model yang

variabel (Y) Diperoleh KMO 0.934 > 0,5

dianalisis dalam penelitian ini sesuai

maka

dengan keadaan yang sebenarnya.

dengan CFA. Hal ini menunjukkan

3. Hasil dan Pembahasan

bahwa tiap variabel memiliki validitas

a. Analisis Uji Validitas

yang baik (valid) dan tidak ada variabel

Uji Validitas digunakan untuk
menunjukkan

sejauh

mana

suatu

mengukur

seorang

konsisten dalam menjawab pertanyaan

variabel-variabel yang telah ditetapkan

dalam angket, maka data tersebut adalah

suatu

reliabel. Hasil reliabilitas yang tinggi

mengungkapkan

memberikan keyakinan bahwa indikator

sesuatu yang akan diukur oleh angket

individu

tersebut maka data tersebut disebut valid.


jawaban

waktu ke waktu. Apabila responden

pertanyaan akan terklasifikasikan pada

mampu

apakah

responden konsisten atau stabil dari

ini memastikan bahwa masing-masing

pertanyaan

validitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk

diukur oleh angket tersebut. Uji validitas

Apabila

uji

b. Analisis Uji Reliabilitas

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan

validity).

dilakukan

yang perlu dihapus.

pertanyaan pada suatu angket mampu

(construct

dapat

semua

konsisten

dengan

pengukurannya.

Faktor Analisis Variabel X



Reliabilitas Variabel X

Reliabilitas
Cronbach’s
Variabel X
Alpha
Perceived Quality
0.939
Brand Loyalty
0.925
Brand
0.950
Awareeness
Brand Association
0.950
Sumber: data primer

Diperoleh faktor analisis variabel
(X) KMO 0.931 > 0,5 maka dapat
dilakukan uji validitas dengan CFA. Hal

diolah

ini menunjukkan bahwa semua butir
instrumen dapat dinyatakan valid.
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Diperoleh bahwa nilai cronbach’s
alpha

lebih

dari

0,7

maka

Variab
le

dapat

disimpulkan bahwa dalam variabel X
telah reliabel dan handal digunakan untuk
instrumen penelitian.


ma
x

Diperoleh bahwa nilai cronbach’s
lebih

dari

0,7

maka

Uji Normalitas Data

TANG

1.1
70

4.8
30

BAS1

1.0
00

5.0
00

BAS2

1.0
00

5.0
00

BAS3

1.0
00

5.0
00

BAS4

1.0
00

5.0
00

BAS5

1.0
00

5.0
00

BAS6

1.0
00

5.0
00

.06
4

.26
0

.912

BAW1

1.0
00

5.0
00

.23
1

.94
4

.632

BAW2

1.0
00

5.0
00

.12
5

.51
0

.852

BAW3

1.0
00

5.0
00

.07
6

.30
9

BAW4

1.0
00

5.0
00

.14
9

.60
8

BAW5

1.0
00

5.0
00

.18
4

.75
2

BAW6

1.0
00

5.0
00

.25
2

1.0
27

BL1

1.0
00

5.0
00

BL2

1.0
00

5.0
00

.23
6
.41
2

.96
5
1.6
82

BL3

1.0
00

5.0
00

.16
0

.65
2

BL4

1.0
00

5.0
00

BL5

1.0

5.0

.50
1
-

2.0
44
-

Uji normalitas digunakan untuk
mengetahui sebaran data dalam penelitian

6
.67
4
.56
2
.05
2
.89
4
1.2
28
.80
3
.72
4

berdistribusi normal atau tidak. Sebaran
data dikatakan normal jika mempunyai
nilai c.r (Critical Ratio) antara – 2,58
sampai 2,58. Hasil uji normalitas dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.14.
Hasil Uji Normalitas Data
Variab
le
EMPT
Y
ASS
RESP

Mi
n
1.0
00
1.2
00
1.0
00

ma
x
4.8
30
5.0
00
4.6
70

Sk
ew
.20
6
.02
8
.18

c.r.

Kurt
osis

.84
2

.678

.11
6

.956

.73

.731

c.r.
1.3
84
1.9
51
1.4
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Kurt
osis

5.0
00

telah reliabel dan handal digunakan untuk
instrumen penelitian.

c.r.

1.1
70

dapat

disimpulkan bahwa dalam variabel X

Sk
ew
0
.16
5
.13
8
.01
3
.21
9
.30
1
.19
7
.17
7

RELI
A

Reliabilitas Variabel Y

Reliabilitas
Cronbach’s
Variabel Y
Alpha
Tangibles
0.942
Reliability
0.939
Resposnsiveness
0.930
Assurance
0.926
Amphty
0.901
Sumber: data primer diolah

alpha

Mi
n

.810
1.08
4
1.02
3
.937
1.04
0
.959
.902

1.06
9
1.02
5
1.00
0
.673
.885
.164
.935
.189
-

c.r.
93
1.6
53
2.2
12
2.0
88
1.9
12
2.1
22
1.9
58
1.8
41
1.8
62
1.2
90
1.7
38
2.1
83
2.0
91
2.0
41
1.3
74
1.8
06
.33
5
1.9
10
.38
6
-

Variab
le

Mi
n
00

ma
x
00

BL6

1.0
00

5.0
00

PQ1

1.0
00

5.0
00

PQ2

1.0
00

5.0
00

1.0
00

5.0
00

1.0
00

5.0
00

PQ3

PQ4

Sk
ew
.13
2
.59
8
.53
1
.25
0
.20
9
.35
8

Kurt
osis
.591

c.r.
.54
0
2.4
43
2.1
70
1.0
21
.85
3
1.4
63

.373
.820
1.08
3
1.04
1
1.05
2
9.26
7

Multiv
ariate

degree of freedom 0,001. Hasil pengujian

c.r.

outliers model dapat dilihat pada tabel

1.2
07
.76
2
1.6
74
2.2
11
2.1
24
2.1
47
1.1
71

berikut ini.

Tabel 4.15.
Hasil Pengujian Multivariate
Outliers Model
Observation
number
45
5
68
82
.
.
47
32
1
34

Berdasarkan tabel di atas dapat
dilihat bahwa tidak ada nilai pada kolom
c.r. yang lebih besar dari 2,58 ataupun
lebih kecil dari -2,58. Oleh karena itu

Mahalanobis
d-squared
47.475
47.362
43.608
38.782
.
.
17.105
15.095
13.999
12.394

p1

p2

.009
.009
.023
.066
.
.
.928
.968
.981
.993

.586
.229
.397
.905
.
.
.067
.378
.439
.476

dapat dinyatakan bahwa data penelitian
Nilai standar untuk mahalanobis

ini telah berdistribusi normal.

distance pada penelitian ini sebesar

Uji Outliers
Pengujian
bertujuan

untuk

menilai

(ekstrim)

data,

dilakukan

memperhatikan
observations

outlier

55,476 (χ21;0.001). Berdasarkan hasil pada

kewajaran

tabel diatas, karena nilai Mahalanobis d-

dengan

squared dari hasil analisis maksimum
yang diperoleh 47.475 dimana tidak lebih

asumsi

output

tabel

pada

farthers

from

the

centroid/mahalanobis

besar

dari

55,476

maka

dapat

disimpulkan tidak ada outlier pada data

distance.

Penentuan outlier data dilakukan dengan

penelitian.

membandingkan data pada observations

Hasil Analisis Data

fathest from the centroid/mahalanobis

a. Uji Kecocokan Seluruh Model

distance dengan tabel critical values of

Uji kelayakan model keseluruhan

chi square (X2). Penentuan cut-off outlier

dilakukan dengan menggunakan analisis

ditentukan

Structural Equation Modelling (SEM),

dengan

memperhatikan

yang

jumlah indikator yang digunakan dengan
902

sekaligus

digunakan

untuk

menganalisis hipotesis yang diajukan.

empirik. Hasil pengujian goodness of fit

Hipotesis ini menampilkan Perceived

overall

Quality,

mengetahui

Brand

Awareness,

Brand

Loyalty,

brand

Association

dan

didukung

model

digunakan

apakah
oleh

data

model

untuk
hipotetik

empirik.

Hasil

Service Quality. Hasil pengujian model

komputasi dengan program AMOS untuk

melalui

model SEM ini dihasilkan indeks-indeks

SEM

adalah

seperti

yang

ditampilkan dalam Gambar 4.1.

goodnees of fit seperti diberikan pada
Tabel berikut ini.

Gambar 4.1
Hasil Pengujian
Structural Equation Model (SEM)

Tabel 4.17.
Goodness of Fit Index

b. Uji Goodness Of Fit Model
Model
kerangka

konseptual

teoritis

pada

penelitian,

dikatakan fit jika didukung oleh data
903

Hasil Goodness of Fit diperoleh

Esti
mate

nilai Chi-Square sebesar 319,465 dengan
probabilitas 0,404 menunjukkan model

PQ3

telah fit karena nilainya sesuai dengan

PQ2

nilai yang direkomendasikan. Kriteria

PQ1

Goodness of Fitberdasarkan TLI, CFI,
dan

RMSEA

untuk

BL6

menyimpulkan

goodness of fit overall model model fit

BL5

sesuai

yang

BL4

direkomendasikan. Sedangkan nilai GFI

BL3

dengan

nilai

dan AGFI sudah mendekati nilai yang

BL2

direkomendasikan atau marginal. Hasil
pengujian

goodnees

of

fit

BL1

secara

menggunakan alat uji AMOS 21.0 dalam

BAW
6
BAW
5
BAW
4
BAW
3
BAW
2
BAW
1

bentuk Output Regression Weights Tabel

BAS6

4.18 dan Output Standardized Regression

BAS5

Weights seperti pada Tabel 4.19. Jika

BAS4

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
model hipotetik didukung oleh data
empirik, atau model dapat dikatakan fit.
c. Pengujian Hipotesis
Berikut ini adalah output table
pengujian hipotesis penelitian dengan

nilai CR ≥ 1,96 atau P ≤ 0,05 maka

BAS3

hipotesis penelitian dapat diterima.
BAS2

Tabel 4.18.
Output Regression Weights
Esti
mate
SQ
SQ
SQ
SQ
PQ4

<-<-<-<-<--

PQ
BA
S
BA
W
BL
PQ

S.
E.

.147 .056
.260 .077
.220 .076
.198 .074

BAS1

C.
La
P
R.
bel
2.61 .00 par_2
3
9 3
3.36 ** par_2
9
* 4
2.89 .00 par_2
2
4 5
2.67 .00 par_2
6
7 6

TAN
G
RELI
A
RESP
ASS
EMP
TY

1.000

<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<--

PQ
PQ
PQ

S.
E.

14.1
66
15.7
.898 .057
13
14.0
.839 .060
73
.820 .058

BL

1.000

BL

1.146 .128

BL

1.154 .125

BL

1.264 .140

BL

1.003 .117

BL

1.111 .144

BA
W
BA
W
BA
W
BA
W
BA
W
BA
W
BA
S
BA
S
BA
S
BA
S
BA
S
BA
S

12.7
34
11.0
49
12.9
42
10.9
29
11.0
64

**
*
**
*
**
*
**
*
**
*

10.3
04
12.0
73
12.9
22
12.3
81
11.7
26

**
*
**
*
**
*
**
*
**
*

par_1
4
par_1
5
par_1
6
par_1
7
par_1
8

9.83
5
8.58
.965 .112
2
9.42
1.130 .120
2
6.96
.858 .123
6

**
*
**
*
**
*
**
*

par_1
9
par_2
0
par_2
1
par_2
2

1.182 .093
1.171 .106
1.243 .096
1.075 .098
.977 .088

par_4
par_5
par_6
par_7
par_8

par_9
par_1
0
par_1
1
par_1
2
par_1
3

1.000
.933 .091
1.076 .089
1.083 .084
1.077 .087
1.016 .087

1.182 .120

Tabel 4.19.
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**
par_1
*
**
par_2
*
**
par_3
*

1.000

SQ

SQ

La
bel

**
*
**
*
**
*
**
*
**
*

1.000

SQ

P

8.91
8
9.21
3
9.03
9
8.59
9
7.70
2

SQ

SQ

C.
R.

Output Standardized Regression
Weights
SQ
SQ
SQ
SQ
PQ4
PQ3
PQ2
PQ1
BL6
BL5
BL4
BL3
BL2
BL1
BAW6
BAW5
BAW4
BAW3
BAW2
BAW1
BAS6
BAS5
BAS4
BAS3
BAS2
BAS1
TANG
RELIA
RESP
ASS
EMPTY

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

PQ
BAS
BAW
BL
PQ
PQ
PQ
PQ
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BAW
BAW
BAW
BAW
BAW
BAW
BAS
BAS
BAS
BAS
BAS
BAS
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ

Estimate
.246
.351
.266
.206
.955
.860
.891
.858
.748
.859
.884
.869
.832
.755
.848
.918
.851
.926
.846
.852
.857
.811
.885
.915
.896
.871
.795
.864
.780
.837
.660

4. Kesimpulan
H1 = Pengaruh Perceived Quality
Terhadap Service Quality
Dari
dilakukan

penelitian
dapat

yang

disimpulkan

telah
bahwa

hipotesis pertama, yaitu hasil uji pada
parameter Regression Weights tabel 4.18
untuk mengetahui pengaruh Perceived

Selanjutnya

hasil

uji

dari

Quality

tiap-tiap

terhadap

Service

Quality

hipotesis diatas akan disajikan secara

diperoleh nilai C.R sebesar 2.613 dengan

ringkas pada Tabel 4.20 dibawah ini :

nilai p = 0,009, oleh karena nilai

Tabel 4.20.

signifikansi kurang dari 0,05 (p<0,05)

Rekapitulasi Hasil Uji dari tiap-tiap

maka dapat dikatakan bahwa Perceived

Hipotesis

Quality berpengaruh signifikan terhadap
Service Quality.
H2

=

Pengaruh

Brand

Loyalty

Terhadap Service Quality
Dari
dilakukan
905

penelitian
dapat

yang

disimpulkan

telah
bahwa

hipotesis kedua, yaitu hasil uji pada

signifikansi kurang dari 0,05 (p<0,05)

parameter Regression Weights tabel 4.18

maka dapat dikatakan bahwa Brand

untuk

Assosiation

mengetahui

Loyalty

pengaruh

terhadap

Service

Brand
Quality
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penelitian
dapat

yang

telah

disimpulkan

bahwa

hipotesis ketiga, yaitu hasil uji pada
parameter Regression Weights tabel 4.18
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mengetahui

Awareness

terhadap

pengaruh

Brand

Service

Quality
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dapat
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keempat,

yang
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parameter Regression Weights tabel 4.18
untuk

mengetahui

pengaruh

signifikan

terhadap Service Quality.
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ANALISIS DAMPAK PASAR MODERN TERHADAP
PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
Hablil Ikhwana1)
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Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan
ecomanage@ymail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan omset penjualan,
jarak dan diversifikasi produk terhadap perubahan keuntungan usaha pedagang pasar tradisional
akibat munculnya usaha-usaha yang tergolong pasar modern. Dalam penelitian ini, yang menjadi
fokus kajian penelitian adalah keuntungan usaha pedagang tradisional yang dapat dilihat dari
perubahan keuntungan usaha pedagang tradisional dengan menggunakan variabel perubahan
omset, jarak dan diversifikasi produk dari usaha pedagang pasar tradisional akibat munculnya
usaha-usaha yang tergolong pasar modern sebagai pengukurnya. Dari variabel-variabel tersebut
maka diperoleh hasil regresi utama yang akan membentuk persamaan fungsional sebagai berikut :
π= 14,69 + 0,93 X1 – 0,03 X2 + 3,85 X3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan bahwa
besarnya nilai R2 yaitu 0,695882. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk dapat
dikategorikan baik dimana 69,58 persen variasi variabel dependen perubahan keuntungan usaha
dapat dijelaskan dengan baik oleh perubahan omset penjualan, jarak, dan diversifikasi produk.
Pada persamaan menunjukkan bahwa perubahan omset penjualan sebesar 1%, menyebabkan
perubahan keuntungan usaha sebesar 0,80%. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar
perubahan omset penjualan yang disebabkan munculnya usaha-usaha pasar modern, maka
semakin besar pula perubahan keuntungan yang diterima oleh pemilik usaha-usaha pasar
tradisional. Dari hasil persamaan di atas dapat dijelaskan jika jarak usaha-usaha pasar
tradisional lebih dekat 1 meter dari usaha-usaha pasar modern, menyebabkan penurunan
keuntungan usaha sebesar 0,03%. Variabel diversifikasi produk berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap perubahan keuntungan usaha-usaha pasar tradisional. Berdasarkan
perhitungan dengan uji F diketahui bahwa F-hitung sebesar 57,18473 lebih besar dari F-tabel
yaitu sebesar 3,15.
Kata Kunci: Pasar, Modern, Tradisional

1. Pendahuluan

dikelola oleh pedagang kecil, menengah,

1.1. Latar Belakang

swadaya

masyarakat

atau

koperasi

Pasar tradisional adalah pasar yang

dengan usaha skala kecil, modal kecil

dibangun dan dikelola oleh Pemerintah

dengan proses jual beli barang dagangan

Daerah. Pemerintah Daerah, Swasta,

melalui tawar menawar sedangkan pusat

Badan Usaha Milik Negara dan Badan

perbelanjaan atau sering disebut pasar

Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama

modern adalah suatu area tertentu yang

swasta dengan tempat usaha berupa toko,

terdiri dari satu atau beberapa bangunan

kios, los dan tenda yang dimiliki atau

yang didirikan secara vertical dari satu
908

atau beberapa bangunan yang didirikan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

secara vertikal maupun horizontal, yang

Perbelanjaan, dan Toko Modern; yang

dijual atau disewakan kepada pelaku

kemudian

usaha

pedoman pelaksanaan dengan Peraturan

atau

dikelola

sendiri

untuk

ditindak

lanjuti

dengan

melakukan kegiatan perdagangan barang.

Menteri

(Perpres RI No : 112 Tahun 2007).

53/MDag/Per/12/2008 tentang Pedoman

Beberapa kalangan menganggap

Perdagangan

Penataan

dan

nomor

Pembinaan

Pasar

bahwa dengan memperluas pendirian

Tradisional, Pusat

pasar modern bisa berdampak pada

Toko Modern. Regulasi ini hendaknya

makin baiknya pertumbuhan ekonomi

benar- benar ditaati oleh pelaku-pelaku

dan iklim investasi, serta meningkatnya

perdagangan khususnya untuk pasar/toko

pendapatan daerah melalui pajak dan

modern.

retribusi

daerah.

konseptual,

Melihat perbedaan pertumbuhan

banyak kalangan yang mengasumsikan

antara pasar tradisional dengan pasar

bahwa antara pasar modern dan pasar

tradisional sangat jauh berbeda, maka

tradisional memiliki segmen pasar yang

menimbulkan suatu ketertarikan untuk

berbeda.

kenyataannya

mengkaji dapak keberadaan pasar modern

tidaklah demikian karena justru segmen

terhadap pasar tradisional di kota Medan.

pasar modern dan pasar tradisional adalah

1.2. Tujuan

Akan

Secara

Perbelanjaan, dan

tetapi

sama dan mereka bersaing secara bebas.

Penelitian

ini

bertujuan

Akibatnya, tentu saja pasar tradisional

mengetahui

yang kalah karena beberapa keunggulan

perubahan omset penjualan, jarak dan

yang ada pada pasar modern seperti bisa

diversifikasi produk terhadap perubahan

menjual produk dengan harga yang lebih

keuntungan

murah,

tradisional akibat munculnya usaha-usaha

kualitas

produk

terjamin,

bagaimana

untuk

usaha

pengaruh

pedagang

pasar

kenyamanan berbelanja, dan banyaknya

yang tergolong pasar modern.

pilihan cara pembayaran.

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

Untuk mengantisipasi kemungkinan

Dalam penelitian ini, yang menjadi

terjadinya dampak negatif bagi pelaku

fokus

usaha kecil menengah, pemerintah telah

keuntungan usaha pedagang tradisional

mengatur beroperasinya pelaku-pelaku

yang

perdagangan melalui Peraturan Presiden

keuntungan usaha pedagang tradisional

Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan

dengan menggunakan variabel perubahan
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kajian

dapat

penelitian

dilihat

dari

adalah

perubahan

omset, jarak dan diversifikasi produk dari

2. Studi Pustaka

usaha pedagang pasar tradisional akibat

3. Wawancara

munculnya usaha-usaha yang tergolong

2.5. Teknik Analisis Data

pasar modern sebagai pengukurnya.

Untuk menganalisis data yang

2. Metode

diperoleh,

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

menggunakan analisis regresi berganda

Penelitian ini dilaksanakan di Kota
Medan,

Provinsi

dianalisis

dengan

dengan pendekatan OLS (Ordinary Least

Utara.

Square) atau metode kuadrat terkecil

Penelitian (pengambilan data primer,

biasa. Dalam penelitian ini menggunakan

pengumpulan dan pengolahan data serta

satu variabel kuantitatif dan dua variabel

penganalisisan data) dilaksanakan pada

kualitatif untuk variabel independen.

bulan April sampai Juli 2016.

Model persamaannya dapat dirumuskan

2.2 Jenis dan Sumber Data

sebagai berikut :

Data

yang

Sumatera

akan

digunakan

π = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + µ

dalam

penelitian ini meliputi:

dimana :
π

1. Data Primer

=

perubahan

keuntungan

usaha

Data primer yang ada dalam

pedagang pasar tradisional (%)

penelitian ini merupakan data

X1 = perubahan omset penjualan (%)

hasil wawancara .

X2 = jarak (meter)

2. Data Sekunder

X3 = diversifikasi produk (dummy)

Data sekunder pada penelitian ini

β0 = konstanta

seperti dokumentasi, jurnal, buku

µ = residual model

referensi, majalah, website, dan

β1,β2,β3 = nilai koefisien dari masing-

lain-lain.

masing variabel independen

2.3. Populasi dan Sampel
Populasi

dalam

2.6. Pengujian Asumsi Klasik

penelitian

ini

Pengujian terhadap asumsi klasik

adalah pedagang pasar tradisional di kota

bertujuan

Medan.

diambil

model regresi tersebut baik atau tidak jika

menggunakan metode penarikan sampel

digunakan untuk melakukan penaksiran.

acak

Suatu model dikatakan baik apabila

Sampel

sederhana

yang

(Simple

Randam

untuk

mengetahui

apakah

Sampling) sebanyak 100 orang.

bersifat BLUE (Best Linear Unbiased

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Estimator),

1. Observasi

yaitu

memenuhi

klasik atau terhindar dari
910

asumsi
masalah-

masalah multikolinearitas, autokorelasi,

dengan

dan

berdistribusi normal.

heteroskedastisitas.

Untuk

itu

dilakukan uji untuk terhadap model
apakah

terjadi

maka

data

2. Jika probabilitas lebih besar dari 5

penyimpangan-

persen

penyimpangan asumsi klasik.
Menurut

df=k-1),

(0,05),

maka

data

adalah

suatu

berdistribusi normal.

Gauss-Markov,

setiap

estimator OLS harus memenuhi kriteria

2.6.2. Uji Multikolineritas

BLUE, yaitu (Gujarati, 2003) : Best =

Multikolinearitas

yang terbaik, Linear = merupakan fungsi

situasi adanya korelasi variabel-variabel

linear dari sampel, Unbiased = rata-rata

bebas diantara satu dengan lainnya. Uji

nilai harapan (E(bi)) harus sama dengan

multikolinearitas ini bertujuan untuk

nilai yang sebenarnya (bi), Efficient

menguji apakah model regresi ditemukan

Estimator

adanya korelasi diantara variabel bebas

= memiliki varians yang

minimal diantara pemerkiraan

lain yang

(independen). Model regresi yang baik

tidak bias

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

2.6.1. Uji Normalitas

variabel bebas.

Suatu model regresi dikatakan baik,
apabila

memiliki

distribusi

Jika antara variabel independen ada

normal

korelasi yang cukup tinggi (umumnya

ataupun mendekati normal. Normalitas

diatas

dapat dideteksi dengan melihat gambar

merupakan

histogram, tetapi seringkali polanya tidak

multikolinearitas.

mengikuti bentuk kurva normal, sehingga

2.6.3. Uji Autokorelasi

sulit untuk disimpulkan. Oleh karena itu
untuk

menguji

maka

hal

tersebut

indikasi

adanya

Autokorelasi adalah korelasi antara

dapat

anggota-anggota serangkaian observasi

Jarque-Bera.

yang diurutkan berdasarkan waktu dan

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk

ruang (Gujarati, 2003). Jika terdapat

mengetahui apakah data berdistribusi

autokorelasi,

normal atau tidak. Oleh karena itu dengan

diestimasi akan bias dan variannya tidak

melihat

dan

minimal. Salah satu cara yang digunakan

probabilitasnya, maka dapat disimpulkan

untuk mendeteksi autokorelasi adalah

sebagai berikut :

dengan Uji Breusch-Godfrey (BG Test).

dilakukan

1. Jika

dengan

koefisien

nilai

normalitas

0,90),

uji

Jarque-Bera

Jarque-Bera

tidak

maka

parameter

yang

Pengujian ini dilakukan dengan meregresi

signifikan (lebih kecil dari χ2 tabel
911

variabel pengganggu µ dengan orde ρ

cara prob > alpha, berarti model tersebut

sebagai berikut :

bebas heteroskedatisitas.

Ut = ρ1Ut – 1 + ρ2Ut – 2 +...ρρUt – ρ + et

2.7.Pengujian Statistik Analisis Regresi

Dengan H0 adalah ρ1 = ρ2...ρ,ρ = 0,

2.7.1 Koefisien Determinasi (R2)

dimana koefisien autoregressive secara
keseluruhan

sama

dengan

Koefisien determinasi digunakan

nol,

untuk mengukur kedekatan hubungan

menunjukkan tidak terdapat autokorelasi

antara

variabel

pada setiap orde. Secara manual, apabila

digunakan dengan variabel dependen. R2

χ2 tabel lebih kecil dibandingkan dengan

angka

Obs*R-squared, maka hipotesis nol yang

proporsi atau persentase variasi variabel

menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi

dependen yang dijelaskan oleh variabel

dalam model dapat ditolak.

independen

2.6.4. Uji Heteroskedastisitas

Besarnya R2 berada diantara 0 dan 1

yang

independen

menunjukkan

secara

yang

besarnya

bersama-sama.

(1<R2<1). Hal ini menunjukkan bahwa

Uji Heteroskedastisitas dilakukan
kesalahan

semakin mendekati 1 nilai R2 berarti

pengganggu merupakan varian yang sama

dapat dikatakan bahwa model tersebut

atau tidak. Salah satu asumsi pokok

baik. Karena semakin besar hubungannya

dalam model regresi klasik adalah bahwa

antara

varian setiap disturbance term yang

variabel dependen. Dengan kata lain,

dibatasi oleh nilai tertentu mengenai

semakin mendekati

variabel-variabel

adalah

variabel dependen hampir seluruhnya

berbentuk suatu nilai konstan yang sama

dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel

untuk

dengan

mengetahui

2

d.

apakah

independen

Inilah

yang

disebut

atau

1 maka

dengan

variasi

2.7.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui suatu model apakah
heteroskedastisitas

independen

independen.

homoskedastisitas atau varian yang sama.

terjadi

variabel

Hipotesis yang digunakan :

tidak

1. H0 : ß1, ß2, ß3 = 0

dapat dilakukan dengan menggunakan uji

Semua variabel independen tidak

white. Secara manual uji ini dilakukan

mampu

dengan

dependen secara bersama-sama.

melakukan

regresi

residual

kuadrat (Ut2) dengan variabel bebas

mempengaruhi

variabel

2. H1 : ß1, ß2, ß3 ≠ 0

kuadrat dan perkalian variabel bebas.

Semua variabel independen mampu

Pengujiannya dapat diketahui dengan

mempengaruhi variabel dependen
secara bersama-sama.
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Dengan

demikian

keputusan

yang

1. Jika probabilitas > 0,05 maka H0

diambil adalah :

diterima

1. Terima H0 jika nilai F statistik <

2. Jika probabilitas < 0,05 maka H0

nilai F tabel, artinya semua variabel

ditolak

bebas bukan merupakan penjelas

3. Hasil dan Pembahasan

yang signifikan terhadap variabel

3.1.Analisis

tak bebas.

Data

dan

Pengujian

Asumsi Klasik

2. Terima H1 jika nilai F statistik >

Uji asumsi klasik perlu dilakukan

nilai F tabel, artinya semua variabel

karena

bebas merupakan penjelas yang

memperhatikan adanya penyimpangan-

signifikan terhadap variabel tak

penyimpangan atas asumsi klasik. Hal ini

bebas.

dilakukan karena pada dasarnya jika

2.7.3.Uji

Signifikansi

asumsi

Parameter

dalam

model

regresi

perlu

klasik tidak dipenuhi maka

variabel-variabel yang menjelaskan akan

Individual (Uji t)
Adapun hipotesis pada uji t ini

menjadi tidak efisien.

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Hasil Regresi Utama

1. H0 : ß1 = 0, artinya variabel

Coefficien t-

independen secara individu tidak

Prob.

t

Statistic

(C)

14,69041

1,95518

0,077

(X1)

0,930476

8

7

(X2)

-0,033529

8,99171

0,000

(X3)

3,853060

4

0

berpengaruh positif dan signifikan

-

0,075

terhadap variabel dependen

1,95518

3

8

0,414

2,01068

7

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap variabel dependen.
2. Ha : ß1 > 0, artinya variabel
independen

secara

individu

Kriteria Pengujian :
1. Jika t hitung < t tabel, maka H0
diterima

6

2. Jika t hitung > t tabel, maka H0

R-

0,695882

squared

57,18473

F-

0,000000

berdasarkan probabilitas adalah sebagai

Statistic

2,604313

berikut :

Prob

ditolak.
Pengambilan

keputusan

913

(F-

keuntungan usaha-usaha pasar tradisional

Statistic

akibat munculnya

)

modern dengan n = 100 dan k = 3, maka

Durbin-

diperoleh degree of freedom (df) = 97 (n-

Watson

k), dan menggunakan a = 5 persen

usaha-usaha pasar

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah

sehingga diperoleh nilai χ2 tabel sebesar

2015

113,145. Dibandingkan dengan nilai

3.1.1. Uji Normalitas

Jarque-Bera pada gambar 4.1 sebesar
apakah data

4,253673 yang lebih kecil dari nilai χ 2

terdistribusi normal atau tidak, dilakukan

tabel dan nilai probabilitas 0,296550

Uji Jarque-Bera. Hasil dari Uji J-B Test

yang lebih besar dari 5 persen (0,05),

dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

Untuk menguji

probabilitas gangguan µi regresi tersebut
terdistribusi secara normal.
Gambar 3.1. Hasil Uji Jarque-Bera
3.1.2. Uji Multikolinearitas

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tabel 3.2 menunjukkan R2 regresi
parsial auxiliary regression pada masingmasing persamaan.
Tabel 3.2. Hasil Uji Auxiliary
Regression
-30

-20

-10

0

R2

R2 Regresi

Auxiliary

Utama

X1

0,681663

0,695882

X2

0,167751

0,695882

X3

0,665846

0,695882

Dependen

10

Residuals
20Series:
Sample 1 100
Observations 100
Mean
2.15e-15
Median
-0.204614
Maximum
35.20035
Minimum
-38.36139
Std.Dev.
10.128731
Skewness -0.379561
Kurtosis
4.684299
Jarque-Bera 4.253673
Probability 0.296550

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah
2016

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah

Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa

2016

nilai uji auxiliary regression lebih kecil

Pada model persamaan pengaruh

dibandingkan dengan nilai R2 regresi

perubahan omset penjualan, jarak dan

utama. Hal ini berarti pada persamaan

diversifikasi produk terhadap perubahan
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tersebut

tidak

terdapat

adanya

White Heteroskedasticity Test

multikolinearitas.

F-Statistic

0,556318

3.1.3. Uji Autokorelasi

Obs*R-Squared

3,956865

Prob.Obs*R-

0,9698

Dalam penelitian ini digunakan
uji Breusch-Godfrey untuk mengetahui

Squared

ada tidaknya autokorelasi yang dapat

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah

dilihat pada Tabel 3.3.

2016

Tabel 3.3. Uji Breusch-Godfrey

Dari hasil Uji White diperoleh hasil

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM

bahwa pada persamaan dapat dilihat

Test

disimpulkan bebas heteroskedastisitas.

F-Statistic

3,303005

Hal ini ditunjukkan dari nilai Prob.

Obs*R-Squared

6,480105

Obs*R-squared Uji White yang lebih

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah

kecil dibandingkan dengan alpha.

2016

3.2.Pengujian Statistik Analisis Regresi
Pada

model

persamaan

3.2.1. Koefisien Determinasi (R2)

dalam

penelitian ini dengan n = 100 dan k = 3,

Dari hasil regresi utama,didapatkan

maka diperoleh degree of freedom (df) =

hasil koefisien determinasi (R2) dari hasil

97 (n-k), dan menggunakan a = 5 persen

estimasi

diperoleh nilai χ2 tabel sebesar 113,145.

0,695882, yaitu berarti perubahan pada

Dibandingkan

dengan

nilai

Obs*R-

variabel-variabel

squared

regresi

yaitu

sebesar

bersama-sama

hasil

persamaan

adalah

independen
mampu

sebesar

secara

menjelaskan

6,480105, maka nilai Obs*R-squared uji

variabel dependen sebesar 69,58 persen

Breusch-Godfrey

dan

lebih

kecil

sisanya

sebesar

30,42

persen

dibandingkan nilai χ2 tabel sehingga

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

dapat disimpulkan bahwa model regresi

termasuk dalam model.

persamaan

tersebut

bebas

dari

Pada penelitian ini menghasilkan

autokorelasi.

nilai R2 yang relatif rendah yaitu sebesar

3.1.4. Uji Heteroskedastisitas

69,58 persen. Hal ini bukan berarti

Dalam penelitian ini digunakan

dengan nilai R2 yang rendah, penelitian

Uji White untuk mengetahui ada tidaknya

ini tidak baik. Dalam penelitian ini yang

heteroskedastisitas yang dapat dilihat

menggunakan data cross section memang

pada Tabel 3.4.

akan menghasilkan koefisien R2 rendah
karena adanya variasi yang besar antar

Tabel 3.4. Hasil Uji White
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masing-masing variabel. Maka dari itu

hipotesis satu arah, maka tiap variabel

dapat dijelaskan bahwa model dalam

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

penelitian ini bisa dikatakan sudah baik

1. Variabel

perubahan

omset

dengan nilai koefisien R2 sebesar 69,58

penjualan berpengaruh signifikan

persen.

terhadap

3.2.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

keuntungan usaha karena t-hitung >

Dari hasil regresi pada penelitian

2. Variabel

jarak

berpengaruh

sebesar

signifikan

terhadap

57,18473 dan nilai probabilitas F-statistik

perubahan

keuntungan

0,000000.

karena t-hitung > t-tabel, maka H0

bahwa

Fstatistik/F-hitung

perubahan

t-tabel, maka H0 ditolak.

ini maka diperoleh F-tabel sebesar 3,15
sedangkan

variabel

Maka

variabel

bersama-sama

dapat

disimpulkan

independen

berpengaruh

secara
terhadap

3. Variabel diversifikasi produk tidak
berpengaruh

3.2.3.Uji

variabel

Parameter

Dalam regresi pengaruh munculnya
pasar

signifikan

perubahan

terhadap

keuntungan

usaha karena t-hitung < t-tabel,

Individual (Uji-t)

usaha-usaha

usaha

ditolak.

variabel dependen (F-hitung > F-tabel).
Signifikansi

variabel

modern

maka H0 diterima.

terhadap

3.3. Pembahasan

usaha-usaha pasar tradisional di Kota

Dengan

menggunakan

metode

Medan, dengan a = 5 persen dan degree

Ordinary Least Square (OLS) yang

of freedom (df) = 97 (n-k), maka

menggunakan

diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,000.

usaha sebagai variabel dependen yang
dipengaruhi

Tabel 3.5. Nilai t-statistik Tiap

perubahan

oleh

keuntungan

perubahan

omset

Variabel

penjualan, jarak dan diversifikasi produk.

t-statistik t-tabel
(α=5%)
X1
(Perubahan 8,000171 2,000
Omset Penjualan)
X2 (Jarak)
-2,000
X3 (Deversifikasi 1,964642 2,000
Produk)
1,110686
Sumber: Hasil Penelitian, data diolah

Dari variabel-variabel tersebut maka

2016

pengaruh perubahan omset penjualan,

Variabel

diperoleh hasil regresi utama yang akan
membentuk

persamaan

fungsional

sebagai berikut :
π= 14,69 + 0,93 X1 – 0,03 X2 + 3,85 X3
Interpretasi

hasil

regresi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan

jarak, dan diversifikasi produk terhadap

bahwa dengan menggunakan pengujian

perubahan keuntungan usaha-usaha pasar
916

tradisional dari munculnya usaha-usaha

pasar tradisional lebih dekat 1 meter dari

pasar modern di Kota Medan adalah

usaha-usaha pasar modern, menyebabkan

sebagai berikut :

penurunan keuntungan usaha sebesar

3.3.1.Perubahan

Omset

0,03%.

Penjualan

dengan Perubahan Keuntungan Usaha

3.3.3. Diversifikasi Produk dengan

Dari hasil regresi ditemukan bahwa

Perubahan Keuntungan Usaha

perubahan omset penjualan berpengaruh

Penggunaan

dummy

juga

positif terhadap perubahan keuntungan

diberlakukan pada variabel diversifikasi

usaha yang ditunjukkan dengan tanda

produk dimana 1 untuk usaha-usaha pasar

positif. Pada persamaan regresi di atas,

tradisional

jika

omset

diversifikasi produk dan 0 untuk usaha-

penjualan sebesar 1%, menyebabkan

usaha pasar tradisional yang memiliki

perubahan keuntungan usaha sebesar

diversifikasi produk dengan usaha-usaha

0,80%. Jadi dapat disimpulkan bahwa

pasar

semakin

omset

menunjukkan bahwa diversifikasi produk

penjualan yang disebabkan munculnya

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan

usaha-usaha pasar modern, maka semakin

terhadap perubahan keuntungan usaha-

besar pula perubahan keuntungan yang

usaha pasar tradisional. Hal ini berarti

diterima oleh pemilik usaha-usaha pasar

ada

tradisional.

Dalam

penelitian

ini,

produk

perubahan

omset

penjualan

dan

tradisional, tidak mempengaruhi secara

perubahan keuntungan usaha-usaha pasar

langsung terhadap besarnya perubahan

tradisional telah mengalami penurunan.

keuntungan usaha yang diperoleh akibat

3.3.2.

munculnya usaha-usaha pasar modern

diasumsikan

besar

Jarak

perubahan

perubahan

dengan

Perubahan

yang

modern.

tidak

Dari

hasil

atau tidak adanya
pada

terdapat

regresi

diversifikasi

usaha-usaha

pasar

pada jangka pendek, tetapi dalam jangka

Keuntungan Usaha
Pada hasil regresi telah ditemukan

panjang bisa berpengaruh.

bahwa jarak kedekatan antara usaha-

4. Kesimpulan

usaha pasar tradisional dengan usaha-

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

usaha pasar modern berpengaruh negatif

(R2) perubahan omset penjualan,

terhadap perubahan keuntungan yang

jarak (dummy), dan diversifikasi

disebabkan adanya persaingan antara

produk

keduanya. Dari hasil persamaan di atas

perubahan keuntungan usaha-usaha

dapat dijelaskan jika jarak usaha-usaha

pasar tradisional di Kota Medan
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(dummy)

terhadap

akibat

munculnya

usaha-usaha

minimarket

berpengaruh

negatif

pasar modern menunjukkan bahwa

dan signifikan terhadap perubahan

besarnya nilai R2 yaitu 0,695882.

keuntungan

Nilai ini berarti bahwa model yang

tradisional. Dari hasil persamaan di

dibentuk dapat dikategorikan baik

atas dapat dijelaskan jika jarak

dimana

variasi

usaha-usaha pasar tradisional lebih

perubahan

dekat 1 meter dari usaha-usaha

69,58

variabel

persen

dependen

usaha-usaha

keuntungan usaha dapat dijelaskan

pasar

dengan baik oleh perubahan omset

penurunan

penjualan, jarak, dan diversifikasi

sebesar 0,03%.

produk. Sisanya yaitu 30,42 persen

modern,

menyebabkan

keuntungan

4. Variabel

pasar

usaha

diversifikasi

produk

dijelaskan oleh variabel-variabel

berpengaruh positif tetapi tidak

lain yang tidak termasuk dalam

signifikan

model.

keuntungan

2. Variabel
penjualan
terhadap

perubahan

usaha-usaha

omset

tradisional. Hal ini berarti ada atau

berpengaruh

positif

tidak adanya diversifikasi produk

keuntungan

pada usaha-usaha pasar tradisional,

perubahan

tidak

tanda

positif.

menunjukkan

mempengaruhi

persamaan

langsung

bahwa

perubahan

perubahan keuntungan usaha yang

menyebabkan

sebesar

terhadap

secara

Pada

penjualan

besarnya

1%,

diperoleh akibat munculnya usaha-

perubahan

usaha pasar modern pada jangka

keuntungan usaha sebesar 0,80%.

pendek,

Jadi

panjang bisa berpengaruh.

dapat

pasar

perubahan

usaha yang ditunjukkan dengan

omset

terhadap

disimpulkan

bahwa

semakin besar perubahan omset
penjualan

yang

munculnya

usaha-usaha

tetapi

dalam

jangka

5. Berdasarkan perhitungan dengan

disebabkan

uji F diketahui bahwa F-hitung

pasar

sebesar 57,18473 lebih besar dari

modern, maka semakin besar pula

F-tabel yaitu sebesar 3,15. Hal ini

perubahan

menunjukkan

keuntungan

yang

bahwa

semua

diterima oleh pemilik usaha-usaha

variabel independen dalam model

pasar tradisional.

regresi

3. Variabel jarak kedekatan usaha-

penelitian

bersama-sama

usaha pasar tradisional dengan

ini

mempengaruhi

variabel dependennya.
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MODEL PENERAPAN HUKUM PIDANA DARI ULTIMUM
REMEDIUM MENJADI PRIMUM MEDIUM TERHADAP
PENGUSAHA DALAM UPAYA UNTUK MENGURANGI
KEJAHATAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI SUMATERA UTARA
Sri Sulistyawati1)
Nelvitia Purba2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak

Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan
tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai. Oleh karena itu manusia seharusnya
berusaha dengan segala daya dan dana serta pemberian hukuman yang berat kepada
pelaku perusak lingkungan agar lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan
menjadi lebih baik dan lebih indah .Kerusakan sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki
sebelum keadaan bertambah parah. Penegakan hukum lingkungan yang mengkedepankan model
pidana administratif yang didasarkan pada sulitnya membuktikan tindak pidana lingkungan
hidup dan banyaknya industri atau kegiatan usaha yang mendapat izin dari pemerintah ternyata
melakukan pencemaran dan peruskan lingkungan hidup.Sanksi yang diberikan lebih ditekankan
kepada penjatuhan pidana denda daripada pidana penjara, atau bahkan dibebaskan sama sekali
daripada penjatuhan pidana , hal ini merupakan kegagalan dari pemerintah untuk menjalankan
suatu sistem hukum dalam menangani peristiwa hukum di bidang lingkungan. Analisa yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Dipergunakan metode ini dimaksudkan
untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya secara tepat dan sesuai dengan tujuan
penelitian. Hasil akhir dari kegiatan penelitian ini adalah
bahwa penegakan hukum pidana
berdasarkan wawancara dengan pakar ahli hukum Lingkungan menegaskan bahwa ada 19 jenis
perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan UUPLH, Dan terhadap pelaku
pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup dapat dijatuhkan bersama-sama terhadap suatu
tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Namun penjatuhan sanksi
pidana terhadap pengusaha yang melakukan kejahatan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
masih diterapkan model ultimum remedium karena untuk menerapkan primer remedium harus
sangat berhati-hati dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu karena tindak pidana lingkungan
sangat berbeda dengan tindak pidana murni.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Primer Medium, Pengusaha Pencemaran
1. Pendahuluan

pendangkalan bendungan air seperti Jati

1.1. Latar Belakang

Luhur atau Karangkates, pengotoran

Pembangunan
dilaksanakan

secara

yang

banyak

udara kota Jakarta dan kota besar

besar-besaran

lainnya seperti Medan karena asap

di Indonesia dapat membawa dampak

beracun

negatif

pencemaran

tehadap

lingkungan

pada

kendaraan

kota

yang

bermotor,
merupakan

hidup.Pengaliran busa deterjen ke Laut

sumber air, adalah merupakan bagian

Jawa akan membahayakan kehidupan

dari pencemaran karena ulah manusia.

ikan

sampai

ke

laut

Banda,
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Kasus pencemaran lingkungan

hukuman yang berat kepada pelaku

yang dilakukan oleh PT Indorayon

perusak lingkungan agar lingkungan

Utama

Sumatra

yang sehat dan serasi tetap terpelihara

Industri adalah pabrik peleburan besi

bahkan menjadi lebih baik dan lebih

baja di Sumatera Utara sesungguhnya

indah.Kerusakan

disebabkan oleh perilaku perusahaan

hendaknya segera diperbaiki sebelum

yang tidak bertanggung jawab dan tidak

keadaan bertambah parah. Menurut

peduli

Keith Hawkin

dan

PT.

terhadap

sehingga

Growth

lingkungan

mengakibat

hidup

kerusakan

sudah

terjadi,

: Penegakan hukum

lingkungan pada dasarnya dapat dilihat

lingkungan hidup.

dari dua sistem atau strategi yang

Perkembangan

permasalahan

berkarakter pembenahan peraturan dan

lingkungan yang semakin parah dari

pemberian

sanksi.Oleh

waktu ke waktu seakan tidak diimbangi

merupakan

suatu

dengan

pengaturan

mengenai

memadai, walaupun segala peraturan

dimasukkan

ketentuan

yang telah dibuat mulai dari Undang-

dalamnya

Undang Dasar yang

lingkungan itu sendiri dapat berjalan

atas

penegakan

yang

menjamin

lingkungan.Kewajiban

dan

tugas

melindungi
alam

hukum

negara

pemerintah

segenap

Indonesia

hak

keharusan

itu

dalam

lingkungan
pidana

penegakan

di

hukum

secara efektif.

untuk

Indikator

sumber-sumber

guna

agar

karena

penegakan

kebahagiaan

makin

hukum

suramnya

lingkungan

di

Indonesia, antara lain diperlihatkan

seluruh rakyat Indonesia dan segenap

dengan

umat manusia, sebagaimana dijabarkan

penegakan hukum lingkungan yang

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

diprakarsai

Undang

masyarakat.

Dasar

Tahun

1945

yaitu

sebagai berikut : “ Bumi Dan Air dan
Kekayaan

Alam

yang

gagalnya

berbagai

pemerintah

upaya

maupun

Penegakan hukum lingkungan

terkandung

yang mengkedepankan model pidana

didalamnya dikuasai oleh negara dan

administratif yang didasarkan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk

sulitnya membuktikan tindak pidana

kemakmuran rakyat”.

lingkungan

Oleh

karena

itu

hidup

dan

banyaknya

industri atau kegiatan usaha

manusia

pada

yang

seharusnya berusaha dengan segala

mendapat izin dari pemerintah ternyata

daya

melakukan pencemaran dan peruskan

dan

dana

serta

pemberian
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lingkungan hidup.Sanksi yang diberikan

Metode pendekatan yang di gunakan

lebih ditekankan kepada penjatuhan

dalam penelitian ini terutama adalah

pidana denda daripada pidana penjara,

Pendekatan Yuridis Sosiologis (Sosio

atau bahkan dibebaskan sama sekali

Legal Approach). Atau pendekatan

daripada penjatuhan pidana , hal ini

hukum sosiologis/empiris, mengingat

merupakan kegagalan dari pemerintah

permasalahan utama yang diteliti dan di

untuk menjalankan suatu sistem hukum

kaji Penyempurnaan Model Penerapan

dalam menangani peristiwa hukum di

Hukum

bidang lingkungan. Berdasarkan hal-hal

Remedium Menjadi Primum Remedium

yang

Terhadap Pengusaha Dalam Upaya

dikemukakan

melatar

di

belakangi

mengambil

atas

Penulis

judul

Penyempurnaan

Model

yang

Untuk

untuk

Pidana

Dari

Ultimum

Mengurangi

Kejahatan

penelitian

Pencemaran Lingkungan di Sumatera

Penerapan

Utara.

Ultimum

Analisa yang dilakukan dalam

Remedium Menjadi Primum Remedium

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Terhadap Pengusaha Dalam Upaya

Dipergunakan metode ini dimaksudkan

Untuk

untuk

Hukum

Pidana

Dari

Mengurangi

Pencemaran Lingkungan
Utara.

Adapun

Kejahatan

dengan

masalah

analisis

penelitian ini adalah:
a. Bagaimanakah

kendala

gambaran yang

sejelas-jelasnya secara tepat dan sesuai

di Sumatera

rumusan

mendapatkan

tujuan

penelitian.Dari

tersebut

data

diketahui

suatu model penanganan yang efektif

terhadap

penerapan hukuman penjara terhadap

untuk

para pengusaha yang melakukan

lingkungan di Kota Medan.

pencemaran lingkungan

3. Hasil dan Pembahasan

di

Kota

Medan?

A.

b. Bagaimana solusi terhadap kendala

pencegahan

Kendala
hukuman

pencemaran

penerapan
penjara

terhadap

penerapan hukuman Pidana yang

pengusaha

akan

pencemaran Lingkungan

diterapkan

pengusaha
pencemaran

kepada

yang
lingkungan

para

melakukan
di

hasil

yang melakukan

Berdasarkan wawancara dengan DR.

kota

Indra staf BLH Sum-Utara bahwa

Medan ?

kendala tersebut antara lain :
Kendala secara konstitusi untuk

2. Metode

penegakan hukum likungan dari asfek
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hukum

pidana

tidak

menemukan

Polisi

kendala yang berarti kerena sudah

untuk

diatur dalam Undang Undang No.32

lingkungan,Koordinasi

tahun 2009 terlebih sudah adanya MoU

sangat

yang

persepsi

dilakukan

antara

Kepolisian,Menteri Lingkungan Hidup

dan Jaksa

bukan

khusus

menangani

memakan
yang

kasus
diantaranya

waktu,

apalagi

dimiliki

masing-

masing berbeda.

dan Kejaksaan Agung dalam upaya

2. Tidak dikenalnya lembaga expert

penegakkan hukum lingkungan dari

judge (Hakim ad hoc) yaitu seorang

aspek pidana. Yang menjadi kendala

ahli

justru kendala kelembagaan antara lain

sebagai anggota Majelis Hakim untuk

masih

mengatasi

sangat

diperlukan

komitmen pimpinan
dalam

yang

penanganan

lingkungan

adanya

hidup

serius

lingkungan

yang

berperan

keawaman

Hakim

dibidang hukum lingkungan

kejahatan

3. Belum adanya pedoman penegak

ini.juga masih

hukum

dan

penataan

lingkungan

minimnya jumlah penyidik yang ada di

yang dapat dijadikan acuan bagi

BLH, biaya operasional yang masih

aparat penegak hukum.

sangat minim dan jumlah saksi ahli di
bidang

kejahatan

lingkungan

4. Akses

yang

masyarakat

informasi

masih sedikit.

status

terhadap

penataan

suatu

kegiatan masih tertutup, kalaulah ada

Mas

Achmad

sangat terbatas, jaminan ini dapat

Santosa

menyatakan bahwa kelemahan/kendala-

menjadikan peran masyarakat

kendala

organisasi

penegakan

lingkungan

secara

hukum
umum

pidana

proses penegakan hukum

penyidikan

pidana

lingkungan.

1. Proses pengumpulan bahan keterangan

5. Integritas lembaga peradilan.

dan

penuntutan dilakukan oleh instansi

Untuk

yang

permasalahan

berbeda-beda

sebagai

pengawas eksternal yang efektif dari

bermuara

kepada faktor-faktor antara lain :

(prapenyidikan),

lingkungan

dan

dengan

itu

dalam
yang

ke

menjawab
4

(empat)

kemampuan kordinasi yang sangat

Bagaimana Solusi terhadap kendala

lemah.Bahan

biasanya

penerapan Hukuman pidana kepada

oleh

pengusaha yang melakukan pencemaran

keterangan

dikumpulkan
Bapedal,penyidikan
penuntutan

oleh

dan

Polisi,

Jaksa,

dimana

lingkungan hidup di Medan.
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Dibyo Widodo Kapolda Sumut

4. Kesimpulan

dalam makalahnya sebagaimana yang

Yang merupakan kesimpulan dari hasil

termuat

penelitian yang telah dikemukakan di

dalam

menyatakan

bukunya

bahwa

dalam

Hamdan

penyidik

penanganan

di

atas antara lain :

kasus

1. Yang menjadi kendala justru kendala

pencemaran/perusakan lingkungan hidup

kelembagaan

upaya-upaya yang dilakukan

sangat diperlukan adanya komitmen

adalah

antara lain masih

sebagai berikut :

pimpinan

a. Faktor hukumnya sendiri.;

penanganan

b. Faktor penegak hokum;

hidup

c. Faktor sarana atau fasilitas yang

jumlah penyidik yang ada di BLH,

mendukung penegakan hokum;

yang

serius

kejahatan

ini.juga

dalam

lingkungan

masih

minimnya

biaya operasional yang masih sangat

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan

minim dan jumlah saksi ahli di

dimana hukum tersebut berlaku dan

bidang kejahatan lingkungan yang

diterapkan;

masih sedikit.

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai

2. Di

hasil karya, cipta dan rasa;

tersebut

mengemukakan

hukum

Dibyo

Widodo

a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor penegak hukum.

perangkat

c. Faktor sarana atau fasilitas yang

peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan
mencakup

hidup

yang

keseluruhan

perlindungan

mendukung penegakan hukum.

ada belum

d. Faktor

objek
lingkungan

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai
hasil karya,cipta dan rasa.

tidak dilengkapi dengan mekanisme
yang

yaitu

berlaku dan diterapkan.

undangan yang sudah ada seringkali

hukum

masyarakat,

lingkungan dimana hukum tersebut

hidup.Perangkat peraturan perundang-

penegakan

lingkungan

adalah sebagai berikut :

dengan

bahwa

kasus

hidup upaya- upaya yang dilakukan

di dalam pergaulan hidup.

lingkungan

penanganan

pencemaran/perusakan

f. Yang didasarkan pada karsa manusia

Sehubungan

dalam

f. Yang

didasarkan

pada

karsa

seharusnya

manusia di dalam pergaulan hidup.

dilakukan oleh aparat penegak hukum

Dari uraian yang dikemukakan

sehingga dapat membingungkan aparat

oleh

penegak hukum maupun masyarakat.

penerapan sanksi
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PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN,
LIKUIDITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN
KEUANGAN DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN
FOOD AND BEVERAGES DI BURSA
EFEK INDONESIA
Sriwardany1),
Debbi Chyntia Ovami2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan,
likuiditas dan komisaris independen secara simultan dan parsial terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan, serta komisaris independen sebagai variabel pemoderasi
memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas
dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahan food and beverages. Populasi
penelitian ini sebanyak 15 perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
sejak tahun 2009- 2014. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling
berjumlah 12 perusahaan. Data diolah menggunakan uji regresi logistik untuk hipotesis pertama
dan uji interaksi untuk hipotesis kedua dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian hipotesis
pertama ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas dan komisaris
independen berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Secara parsial profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan dan komisaris independen
berpengaruh tidak signifikan. Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa komisaris
independen bukan pemoderasi hubungan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas dengan
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Kata Kunci: Profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, komisaris independen dan ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan.

1. Pendahuluan

laporan keuangan yang disediakan setiap

1.1 Latar Belakang

perusahaan yang go public.

Perkembangan pasar modal saat ini

Laporan

keuangan

merupakan

telah meningkat dengan sangat pesat.

media komunikasi antara manajemen

Bisnis

sedemikian

(intern perusahaan) dengan pihak luar

kompleks dengan tingkat persaingan

perusahaan. Laporan keuangan dirancang

yang sangat ketat pada masa yang akan

untuk memberikan informasi – informasi

datang.

dan

investasi

menjadi

Persaingan

penyediaan

dan

terjadi

perolehan

dalam

pengukuran

ekonomi

mengenai

informasi

sumber daya dan kinerja yang dimiliki

untuk setiap pembuatan keputusan. Salah

suatu perusahaan pada pihak ketiga yaitu

satu sumber informasi penting dalam

investor

bisnis investasi di pasar modal adalah

manajemen untuk evaluasi kinerja guna
927

dan

kreditor

serta

pihak

pengambilan

kebijakan

manajemen

saham atau pemilik perusahaan dari

yang akan datang.
Sejalan

pihak

dengan

luar

memerlukan

laporan

meningkatnya

keuangan untuk mengetahui tingkat

kompleksitas kegiatan operasi bisnis dan

kembalian (rate of return) atas investasi

pertumbuhan investasi saat ini, para

dan

investor lebih banyak membutuhkan

tindakan mereka baik untuk membeli,

informasi

menahan, atau menjual saham-saham

yang

relevan.Untuk

memperoleh informasi yang relevan
diperlukan

ketepatan

penyajiannya.
merupakan

waktu

salah

satu

untuk

memutuskan

perusahaan.

dalam

Ketepatan

membantu

Peraturan Badan Pengawas Pasar

waktu

Modal

karakteristik

mewajibkan

keuangan

tahunan

bahwa
yang

laporan

dilaporkan

kualitatif yang harus dipenuhi yang akan

perusahaan yang go public harus terlebih

membantu

dahulu

dalam

keputusan.Profesi

pengambilan
akuntansi

pun

diaudit

oleh

akuntan

yang

terdaftar di Badan Pengawas Pasar

mengakui kebutuhan terhadap ketepatan

Modal

waktu penyampaian laporan keuangan.

Keharusan laporan keuangan diaudit

Hal ini ditunjukkan dalam pekerjaan

mendorong

akuntan

selalu

untuk meningkatkan kualitas atas hasil

berusaha untuk tepat waktu dalam

auditnya. KAP yang lebih besar dapat

menyajikan laporan keuangan (Hilmi

diartikan

dan Ali, 2008).

dihasilkan

perusahaan

yang

Pelaporan keuangan perusahaan

dan

Lembaga

Kantor

Akuntan

kualitas
lebih

Keuangan.

Publik

audit

baik

yang

dibandingkan

kantor akuntan publik kecil (DeAngelo,

bagi investor dan kreditor dapat menjadi

1981) dalam Hilmi dan Ali (2008).

good news dan bad news.Good news

Ketepatan

memiliki arti bahwa informasi yang

menyampaikan

disajikan dianggap sebagai hal penting

perusahaan publik di Indonesia telah

dan

diatur dalam UU No.8 Tahun 1995

dapat

digunakan

pengambilan keputusan
keputusan
news

investasi.

sebagai

waktu
laporan

dalam
keuangan

kredit

dan

tentang pasar modal. Pada tahun 1996,

Adapun

bad

Bapepam juga mengeluarkan lampiran

mempunyai pengertian bahwa

keputusan

Ketua

Bapepam

Nomor:

informasi yang disajikan tidak dapat

80/PM/1996 tentang kewajiban bagi

memenuhi informasi bagi investor dan

setiap emiten dan perusahaan publik

kreditor.Investor

untuk menyampaikan laporan keuangan

sebagai

pemegang
928

tahunan perusahaan dan laporan audit

laporan

independennya

diberikan

kepada

Bapepam

keuangan.
untuk

Denda
sanksi

hanya

peringatan

selambat-lambatnya pada akhir bulan

tertulis II dan III dengan besaran

kempat

masing-masing Rp 50.000.000,00 dan

(120

hari)

setelah

tanggal

laporan keuangan tahunan perusahaan.
Kemudian

diperketat

Rp 150.000.000,00.

dengan

Namun,

dikeluarkannya Kep-17/PM/2002 dan

menyajikan

telah diperbaharui
Bapepam

Nomor

keinginan
laporan

sering

untuk

keuangan

dihadapkan

tepat

dengan

Peraturan

waktu

X.K.2,

lampiran

berbagai kendala.Salah satu kendala

Keputusan Ketua Bapepam Nomor:

adalah

Kep-36/PM/2003

menyatakan

keuangan untuk diaudit oleh akuntan

bahwa laporan keuangan tahunan harus

publik. Standar Pemeriksaan Akuntan

disertai dengan laporan akuntan dengan

Publik pada standar ketiga menyatakan

pendapat yang lazim dan disampaikan

bahwa audit harus dilaksanakan dengan

kepada Bapepam selambat-lambatnya

cermat dan teliti serta mengumpulkan

pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah

bukti – bukti audit yang cukup memadai.

tanggal

tahunan.

Dengan adanya hambatan inilah yang

ini

memungkinkan akuntan publik untuk

dimaksudkan agar investor dapat lebih

menunda publikasi laporan keuangan

cepat memperoleh informasi keuangan.

auditan apabila dirasakan perlu untuk

Informasi ini merupakan dasar dalam

memperpanjang masa audit.

yang

laporan

keuangan

Penyempurnaan

peraturan

pengambilan keputusan investasi serta
menyesuaikan dengan
pasar

modal.

adanya

keharusan

dengan

laporan

Berdasarkan catatan bursa yang

perkembangan

disampaikan

Perusahaan-perusahaan

No.Peng-

dalam

pengumuman

157/BEJ-PSR-LK/04-2003

yang terlambat menyampaikan laporan

tentang penyampaian laporan keuangan

keuangan sesuai dengan ketentuan yang

tahun 2003, hingga batas waktu yang

ditetapkan

akan

telah ditentukan dalam peraturan pasar

dikenakan sanksi administratif sesuai

modal terdapat 86 perusahaan (23%)

dengan

dari 352 perusahaan tercatat belum

oleh

peraturan

Berdasarkan

Bapepam

yang

peraturan

I-H,

berlaku.
sanksi

menyampaikan

laporan

keuangan

peringatan tertulis I tidak menyertakan

auditan tahun 2003, sehinggga bursa

detail denda yang harus dibayarkan

memberikan

emiten jika terlambat menyampaikan
929

teguran

tertulis

atas

keterlambatan

penyampaian

laporan

mempengaruhi

keuangan keuangan tahun 2002.
Penelitian

-

ketepatan

waktu

penyampaian laporan keuangan di BEI

penelitian

yang

dengan memberikan hasil bahwa hanya

menganalisis ketepatan waktu pelaporan

profitabilitas,

likuiditas,

keuangan telah dilakukan di beberapa

publik,

reputasi

negara

signifikan terhadap ketepatan waktu

seperti

Amerika

dan

Australia.Penelitian (Dyer dan Mc Hugh,

dan

kepemilikan
KAP

secara

penyampaian laporan keuangan di BEI.

1975) dalam Septiani (2005) meneliti

Dari uraian tersebut mendorong

profil ketepatan waktu pelaporan dan

penulis untuk melakukan pengujian

normalitas

kembali mengenai variabel – variabel

keterlambatan

menggunakan

di

seperti profitabilitas, ukuran perusahaan,

1965-1971.Hasil

likuiditas yang mempengaruhi ketepatan

penelitian menunjukkan bahwa ukuran

waktu pelaporan keuangan perusahaan

perusahaan dan tanggal berakhirnya

di

tahun

dengan

menggunakan satu perusahaan yang

ketepatan waktu penyampaian laporan

lebih spesifik yaitu food and beverages

keuangan, sedangkan profitabilitas tidak

yang terdaftar di BEI.

Australia

120

dengan

perusahaan

periode

buku

signifikan

berpengaruh

mempengaruhi

Indonesia.Penelitian

ini

hanya

ketepatan

Perilaku konsumsi dan populasi

waktu pelaporan. Owusu- Ansah (2000)

penduduk yang besar, selalu menjadi

meneliti

incaran

ketepatan

keuangan

dari

Zimbabwe,
ukuran

waktu pelaporan

47

yang

perusahaan

menguji

perusahaan,

di

bagi

usaha.Ditambah

variabel

para

pelaku

dengan

permintaannya

tingkat

yang hampir tidak

profitabilitas,

pernah surut.Bahkan di tengah krisis

gearing, item luar biasa, bulan dari akhir

sekalipun, permintaan produk makanan

tahun

dan

keuangan, kompleksitas operasi

minuman

perusahaan dan umur

perusahaan.

sepi.Tercatat

Hasil

menemukan

jumlah

penelitiannya

bahwa

hanya

ukuran perusahaan dan

tetap

tidak

pernah

sampai

tahun

2013,

perusahaan

minuman

yang

makanan

ada

di

dan

Indonesia

ROA yang mempengaruhi ketepatan

sebanyak 5.852 perusahaan, jumlah ini

waktu penyampaian laporan keuangan

mengalami

peningkatan

akhir tahun yang telah diaudit.

sebelumnya

yaitu

(www.bps.go.id).

Adanya

yang

oleh

Di Indonesia, Hilmi dan Ali (2008)
melakukan pengujian faktor-faktor yang
930

ditetapkan

dari

tahun
5.662

peraturan

Bursa

Efek

mengenai

keanggotaan,

pencatatan,

Berdasarkan uraian sebelumnya,

perdagangan, dan hal-hal lainnya yang

penulis

berkaitan dengan Bursa Efek sebagai

penelitian dengan

organisasi

Profitabilitas,

yang

mengatur

sendiri

dirinya

(Self-Regulating

Organization/SRO),

dan

tertarik

untuk

melakukan

judul

“Pengaruh

Ukuran

Perusahaan,

Likuiditas terhadap Ketepatan

mengakibatkan

Waktu Pelaporan Keuangan dengan

emiten

yang

Komisaris Independen Sebagai Variabel

mendaftarkan diri pada Bursa Efek

Moderating pada Perusahaan Food and

Indonesia. Dari 15 perusahaan yang

Beverages di Bursa Efek Indonesia.”

terdaftar hingga tahun 2013 terdapat

1.2. Tujuan

25% perusahaan belum menyampaikan

Secara

laporan keuangan tahunan yaitu AISA,

bertujuan

ALTO, CEKA dan DAVO. Perusahaan-

apakah

perusahaan

telah mendapat

perusahaan, likuiditas dan komisaris

sanksi berupa peringatan tertulis I dari

independen berpengaruh secara simultan

Bapepam.

terhadap ketepatan waktu pelaporan

hanya

terdapat

15

tersebut

Jumlah

komisaris

independen

khusus

penelitian

untuk

ini

mengetahui

profitabilitas,

ukuran

keuangan pada perusahaan

food

and

mengacu pada peran penting komisaris

beverages di Bursa Efek Indonesia,

dalam

untuk mengetahui apakah profitabilitas,

pemantauan

perusahaan

dan

dalam mengambil keputusan strategis.

ukuran

Dewankomisaris

komisaris

Independen

dinilai

perusahaan,

likuiditas

independen

dan

berpengaruh

memiliki pengaruh terhdap ketepatam

secara parsial terhadap ketepatan waktu

waktu

karena

pelaporan keuangan pada perusahaan

dewan komisaris merupakan pelaksana

food and beverages di Bursa Efek

tertinggi

Indonesia dan untuk mengetahui apakah

pelaporan

pada

keuangan,

perusahaan.

Dewan

komisaris independen berperan besar

komisaris

membantu

dalam:

melakukan

hubungan

lebih,

membantu

perusahaan

pemantauan

independen

pemoderasi

profitabilitas,
dan

likuiditas

ukuran
terhadap

perusahaan dalam menyediakan sumber

ketepatan waktu pelaporan keuangan

daya

pada perusahaan food and beverages di

kritis,

ketidakpastian

menghilangkan
lingkungan,

dan

Bursa Efek Indonesia.

mengurangi dominasi CEO.

Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat antara lain sebagai
931

penambah wawasan dan pengetahuan

Tujuan utama

bagi peneliti dalam memahami faktor –

adalah mengidentifikasikan hubungan

faktor yang mempengaruhi ketepatan

sebab akibat antara berbagai variabel.

waktu penyampaian laporan keuangan,

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari

sebagai

15 perusahaan food

dan

tahun

2014.

bahan

manajemen
faktor

pertimbangan

bagi

dan investor mengenai

– faktor yang mempengaruhi

penelitian

2009
ini

dari

-

penelitian

ini

beverages
Dalam

peneliti menggunakan

ketepatan waktu penyampaian laporan

metode

keuangan pada perusahaan food and

menentukan sampel yang akan diambil.

beverages dalam kurun waktu tertentu

Metode

dan sebagai bahan referensi

digunakan adalah metode dokumentasi

untuk

purposive

sampling

pengumpulan

dengan

dapat

keuangan yang ada di Bursa Efek

empiris

yang

temuan–temuan

berhubungan

dengan

mengambil

yang

penelitian selanjutnya yang diharapkan
melengkapi

cara

data

untuk

laporan

Indonesia. Jenis data penelitian adalah

penelitian ini.

data skunder terdiri dari cross section

3. Metode

data dan time series data (Pooling data).

Jenis

penelitian

ini

dilakukan

berdasarkan penelitian causal effect.

Hasil dan Pembahasan
Uji Kelayakan Model Regresi

932

Tabel

5.2

dibawah

ini

yang

sebesar

6,154

dengan

menunjukkan hasil uji Hosmer and

signifikansi

Lemeshow’s Goodness of Fit Test.

tersebut

Kelayakan model regresi digunakan

pengujian lebih besar dari 0,05 maka

pengujian

nilai

model penelitian ini dapat diterima (fit)

signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil

karena cocok dengan data obeservasinya

pengujian menunjukkan nilai chi square

(Ghozali, 2006:268).

Berdasarkan Tabel 5.3 dan Tabel 5.4

independen dimasukkan ke dalam model

menunjukkan bahwa hasil pengujian

regresi. Hasil yang baik apabila terdapat

nilai -2log likelihood yang terdiri dari

penurunan pada nilai -2 log likelihood

dua

dari tahap 0 ke tahap 1. Hal ini

tahap

chi

square

yaitu

0

dengan

dan

variabel

sebesar

menunjukkan

0,630.

tingkat

bahwa

Hasil
hasil

independen tidak dimasukkan ke dalam

berarti

model regresi dan tahap 1 variabel

nilai -2 log likelihood. Pada tahap 0
933

terjadi penurunan nilai pada

nilai -2 log likelihood dari 59,385

bahwa model fit dengan data. Jadi

menjadi 58,024 sedangkan tahap 1 nilai-

model tersebut model regresi yang baik

2 log likelihood dari 52,821 menjadi

dan penambahan variabel bebas ke

45,124.

dalam model memperbaiki model fit.

Hal

ini

mengindikasikan

Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 5.5 nilai

independen

(profitabilitas,

Nagelkerke’s R square adalah sebesar

perusahaan,

0,296.

komisaris independen) terhadap variabel

Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar

dependen (ketepatan waktu penyampaian

29,6% variasi variable terikat (ketepatan

laporan keuangan). Sedangkan sisanya

waktu penyampaian laporan keuangan

70,4% dipengaruhi dan dijelaskan oleh

Dari Tabel 5.5 menghasilkan nilai

variabel lain yang tidak masuk dalam

Nagelkerke’s R squaresebesar 0,296

model penelitian ini.

likuiditas

ukuran
dandewan

atau berarti 29,6% pengaruh variabel
Uji Simultan

profitabilitas,

Dari Tabel 5.6 menunjukkan

ukuran

perusahaan,

nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih

likuiditas dan komisaris independen

kecil dari 0,05, maka dapat diambil

secara simultan berpengaruh terhadap

kesimpulan bahwa H1 diterima. Hal ini

ketepatan waktu penyampaian laporan

mengindikasikan

keuangan.

bahwa

variabel

934

Uji Parsial

Dari
menghasilkan
masing

Tabel

5.7,

pengaruh

masing-

berpengaruh

positif

dan

tidak

signifikan terhadap ketepatan waktu

variabel independen terhadap

penyampaian laporan keuangan.

variabel dependen secara parsial adalah

3. Nilai signifikansi pada CR sebesar

sebagai berikut:

0,039 lebih kecil dari α (0,05),maka

1.

Nilai signifikansi ROA sebesar

Ha diterima. Likuiditas secara parsial

0,049 lebih kecil dari α (0,05),

berpengaruh positif dan signifikan

maka

terhadap

Ha diterima.

Profitabilitas

dan signifikan terhadap ketepatan
penyampaian

waktu

penyampaian laporan keuangan.

secara parsial berpengaruh positif

waktu

ketepatan

4.

Nilai

signifikansi

komisaris

independen sebesar 0,159

laporan

keuangan.

besar

dari

Haditolak.

2. Nilai signifikansi pada total asset
sebesar 0,206 lebih besar dari α

independen

(0,05), maka Ha ditolak.Ukuran

berpengaruh

perusahaan secara parsial

signifikan
waktu
keuangan.

Uji Interaksi

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (Data Diolah)

935

lebih

α

(0,05),maka

Dewan

komisaris

secara
positif
terhadap

penyampaian

parsial
dan

tidak

ketepatan
laporan

Dari Tabel 5.8 menghasilkan
nilai F hitung sebesar 2,699

dengan komisaris independen, interaksi

dengan

ukuran perusahaan dengan komisaris

tingkat signifikan sebesar 0,016. Hal ini

independen, dan interaksi likuiditas

menunjukkan bahwa tingkat signifikansi

dengan komisaris independen secara

lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat

simultan

dikatakan bahwa profitabilitas, ukuran

ketepatan waktu penyampaian laporan

perusahaan,

keuangan.

likuiditas,

independen,interaksi

komisaris

berpengaruh

terhadap

profitabilitas

Sumber : Hasil Penelitian, 2015 (Data Diolah)

Dari

Tabel

5.9

model

uji

interaksi ukuran perusahaan dengan

interaksi dapat diformulasikan dalam

komisaris

independen

bentuk persamaan sebagai berikut:

signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Y = 2,338 + 3,414 ROA – 0,067 TotAss

Dari

– 0,722 CR – 5,225 KomInd – 5,511

disimpulkan bahwa variabel komisaris

ROA_KomInd + 0,211

independen

TotAss_KomInd + 2,373 CR_KomInd

sebagai variabel moderating karena dari

+ e.

uji interaksi tidak semua

hasil

tersebut

tidak

nilai

maka

dapat

dapat

digunakan

variabel

mempunyai signifikan memperkuat atau

Dari ketiga hasil uji interaksi
diatas ternyata hanya interaksi likuiditas

memperlemah

dengan komisaris independen yang nilai

terhadap dependen, sehingga Ha ditolak.

signifikansinya lebih kecil dari 0,05

Variabel komisaris independen hanya

sedangkan

berperan sebagai variabel independen

dengan

interaksi

komisaris

profitabilitas

independen

dan

saja.
936

variabel

independen

ketepatan

4. Kesimpulan
a. Secara

simultan,

perusahaan,

dan

komisaris

c. Secara

likuiditas

keseluruhan

independen

independen

berpengaruh signifikan terhadap

yang

ketepatan

hubungan

waktu

penyampaian

laporan keuangan;

profitabilitas,

ukuran

waktu

penyampaian

komisaris

bukan
dapat

variabel
memoderasi

profitabilitas,

ukuran

laporan keuangan perusahaan food

perusahaan dan likuiditas terhadap

and beverages di Bursa Efek

ketepatan

Indonesia tahun 2009-2014;

laporan keuangan.

b. Profitabilitas

secara

berpengaruh
signifikan
waktu

dan

terhadap ketepatan
penyampaian

keuangan.

Ukuran

laporan
perusahaan

secara parsial berpengaruh positif
dan

tidak

ketepatan
laporan

signifikan
waktu

terhadap

penyampaian

keuangan.

Likuiditas

secara parsial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap ketepatan
waktu

penyampaian

laporan

keuangan. Komisaris independen
secara parsial berpengaruh positif
dan

tidak

signifikan

penyampaian
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SOSIALISASI GEOLOGI LINGKUNGAN DAN PELIBATAN
MASYARAKAT PENDIDIKAN DALAM MENDUKUNG
PELESTARIAN GEOPARK DI KAWASAN DANAU TOBA,
KABUPATEN SIMALUNGUN DAN KABUPATEN
SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA
Said Muzambiq
Institut Teknologi Medan
Abstrak
Pengembangan Geopark Kawasan Danau Toba merupakan suatu impian bagi Provinsi Sumatera
Utara sebagai suatu ikon dalam meningkatkan aspek geowisata melalui situs situs geopark Danau
Toba. Hal ini tentu saja memberikan kontribusi pariwisata berkesinambubungan dan menjadikan
Sumatera Utara menjadi suatu destinasi wisata berskala internasional. Melaui program Hibah
Pengabdian Masyarakat (IbM), telah dilakukan kuisener dan sosialisasi cukup signifikan terhadap
pandangan, wawasan dan pengetahuan masyaraka pendidikan terhadap keberadaan situs situs
geologi. Telah dilakukan pemetaan wilayah wilayah situs geologi yang disajikan dalam bentuk
oster dan lift let yang nantinya diharapkan masyarakat lebih mengenal teori, konsep Geopark dan
sejarah geologi danau toba, maupun keberadaan situs geologi yang perlu dilestarikan. Dari hasil
analisis tersebut, maka dibutuhkannya suatu studi yang mempelajari bagaimana ketercapaian dan
gap yang masih perlu dilakukan dari proses pengembangan Geopark sehingga memberikan
masukan dalam proses pengajuan dan mendukung Geopark Danau Toba yang terdapat di Wilayah
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun, dan menjadi anggota GGN UNESCO.
Kata-kunci : Geologi lingkungan,Geopark Danau Toba

Bemmelen, 1994), yang dibatasi oleh
1. Pendahuluan

pegunungan terjal, kecuali di daerah

1.1. Latar Belakang
Danau

Toba

antara Porsea dan Balige berupa daerah

terbentuk

sebagai

dataran.

akibat meletusnya Gunung Toba pada 74

Kedalaman air Danau Toba berkisar 400

juta tahun terakhir, Terjadinya runtuhan

– 600 meter dan bagian terdapat terdapat

(depresi) tektonik vulkanis yang dasysat

di depan teluk Haranggaol (± 460 meter)

pada Zaman Pleiopleistosen membentuk

dan disamping Tao Silalahi yang relatif

kaldera raksasa mempunyai ukuran:

memiliki area yang luas (± 445 meter).

Panjang 87 km, lebar 27 – 31 km Luas
keliling.

danau

45 km, lebar 19 km dan luas 640 km2.

gunung api terdasyat di bumi dalam 2

km2,

tengah-tengah

terdapat pulau Samosir dengan panjang

ribu tahun yang lalu merupakan letusan

1100

Di

Berdasarkan catatan jurnal “Nature

Ketinggian

Geoscience” 25 Mei 2010 disebutkan

permukaan air Danau Toba yang pernah

bahwa letusan Gunung Toba merupakan

diamati dan dicatat adalah sekitar ± 906

salah satu letusan gunung api terbesar di

meter dpl (diatas permukaan laut) (van

dunia yang memiliki kantong magma
940

besar yang membentuk pulau Samosir

pada

seperti sekarang, sehingga menimbulkan

pengabdian kepada masyarakat yang

Potensi kekayaan alam dan situs geologi

dilakukan berupa:

lingkungan

a. Penyuluhan

yang

cukup

siknifican

pelaksanakan

mendukung geopark. Berdasarkan hal

Pemberian

kuisenior

tersebut

masyarakat

pendidikan

geografi

merupakan

daerah

Toba

yang

sangat

potensi

nantinya

diharapkan

kegiatan

kepada
yang
dapat

terpenting dan akan berdampak positip

masukan sejauh mana pengetahuan

terhadap aspek sosial dan meningkatnya

masyarakat

pola

pemahaman geopark di beberapa

pikir

masyarakat

perlunya

pelestarian geopark dan sumber mata

SMA

pencaharian bagi masyarakat melalui

penelitian.

sosialisasi.

dimaksudkan

Oleh

karena

sudah

pendidikan

sekitar

wilayah

Kegiatan

dalam
daerah
ini

sebagai

upaya

sosial

kepada

sepantasnya track record potensi geologi

pendekatan

perlu pemahaman masyarakat setempat,

masyarakat, sehingga akan didapat

khususnya masyarakat pendidikan yang

pemahaman

merupakan

dalam

pengetahuan geopark.

menjelaskan historis geopark yang harus

b. Seminar dan peragaan

modal

utama

terhadap

dijaga kelestariannya.

Seminar

2. Metode

maksud untuk memberikan dan

Metode

penelitian

utama

yang

dilaksanakan

memaparan

teori-teori

dengan
yang

digunakan adalah metode kualitatif

mendukung geopark. Sehingga

dengan pendekatan yang dilakukan

menghasilkan pemahaman lebih

adalah

deskriptif

mendalam bagi para masyarakat

eksploratif. Pengambilan sosial dalam

pendididikan tentang potensi dan

penerapan

pelestarian geopark.

pendekatan

pengabdian

bagi

masyarakat (IbM) adalah: Kelompok

Peragaan metode yang dilakukan

masyarakat

yang

dengan memberi dan membagi-

Haranggaol,

bagikan dan menjelaskan brosur,

Tomok, Pangururan, Girsangsipangan

poster, maket danau toba dan

Bolon, Tanah Jawa sekirtarnya di

ekskursi lapangan.

bermukim

Kabupaten

pendidikan
di Desa

Simalungun,

Provinsi

2.2. Prosedur Kegiatan

Sumatera Utara.

a. Observasi lapangan dan persiapan

Metode pendekatan yang digunakan

inventarisir dan diskripsi wilayah941

wilayah potensi geopark

dan

sangat diharapkan untuk turut serta

pendokumentasian.
b. Persiapan

mensuskseskan

pembuatan

seminar,

model

yang

mekanisme kerja di lapangan

akan

yang

bekerjasama dengan tim pengabdian

diterapkan diberikan dalam bentuk
maket, poster

sosialisasi

geopark, sehingga akan melancarkan

peraga, brosur, vidio dan desain.
c. Desian

kegiatan

dalam hal pengadaan materi kegiatan.

hal ini untuk

3) Kelompok

Swadaya

Masyarakat

memudahkan sehingga dimengerti

Pendidikan

oleh masyarakat pendidikan ataupun

Masyarakat

pendidikan

oleh khalayak sasaran lainnya.

masyarakat

umumnya

mewakili
diharapkan

d. Memberikan seminar, penyuluhan,

sebagai penggerak kegiatan ini melalui

penjelasan poster atau informasi

partisipasi aktif. Anggota masyarakat

terkait

sebagai

geopark

terhadap

masyarakat pendidikan.

khalayak

sasaran

yang

dianggap strategis untuk dilibatkan

2.3. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan

dalam

penerapan

wawasan

Program

pengatahuan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat

menyebarluaskan pengetahuan pada

yang

anggota masyarakat lainnya seperti:

dilakuakan

melibatkan

staf

akademik sebagai pengabdian, instansi

geopark,

serta

dan
dapat

a. Tokoh Masyarakat

pemerintah sebagai faktor penunjang

Kepala Dusun, Ketua LKMD, Ketua

pelaksanaan pengabdian dan kelompok

PKK

swadaya

diharapkan

masyarakat

pendidikan

sebagai objek pengabdian.
dapat

lainnya,

yang

mendukung penuh

terselenggaranya sosialisasi ini.

1) Keikutsertaan staf akademik
Diharapkan

Kelompok

b. Kelompok Masyarakat

memberikan

Masyarakat umum yaitu masyarakat

informasi tentang teori dan sejarah dan

yang

manfaat perlu

mempunyai

pelestarian geopark,

kelompok

lainnya yang

potensi

untuk

dengan penyampaian yang tepat dan

menyebarluaskan informasi tentang

mudah diserap oleh masyarakat yang

geopark

menjadi

dapatkan.

kelompok

masyarakat

pendidikan

yang

yang

mereka

2.4 Metode Analisis

2) Instansi Pemerintahan

a. Indikator Evaluasi

Koordinasi dari pemerintah sampai di

Meliputi: kemampuan kelompok

tingkat Pedesaan, muspida setempat

masyarakat
942

pendidikan

untuk

mengetahui, memahami, menaruh

masyarakat pendidikan sasaran

minat

dengan

ihDan sebagai tindak lanjutnya

wawasan dan pengetahuan dan

mencoba

dalam

kemampuan

bentuk menjaga pelestarian situs

kurang baik.

menerapkan

geopark.

tingkat

pemahaman

dengan

nilai

Evaluasi pada awal kegiatan yaitu

b. Tolok Ukur Evaluasi

yang

dilaksanakan

sebelum

Sebagai tolok ukur dari evaluasi

soaialisasi ini diperkenalkan kepada

yang

masyarakat

untuk

mengetahui

penilaian awal dan akhir kegiatan

sejauh

mana

pengetahuan

yang dianalisis dengan Uji Product

masyarakat

pendidikan terhadap

Moment, dengan skala Likert

pemahaman

pengetahuan

rentangan 1 – 4. Dengan penjelasan

geopark/ situs-situs alamiah yang

sebagai berikut:

berpotensi

dan

sedangkan

evaluasi

telah

dilakukan

 Skor (4)

dengan

diberikan

masyarakat
sasaran

pendidikan
dengan

pemahaman

kepada
tingkat

yaitu

dilakukan

tinggi,

pada akhir

penilaian

setelah

yang
kegiatan

dan

pengabdian kepada masyarakat ini

pengetahuan dan kemampuan

selesai, untuk mengetahui sejauh

tentang geopark dengan nilai

mana penerapan dan hasil yang sudah

sangat baik;

diperoleh masyarakat setelah kegiatan

 Skor (3)

wawasan

kegiatan

bernilai

tenang

diberikan

kepada

ini selesai.

masyarakat pendidikan sasaran

Adapun

dengan tingkat wawasan dan

digunakan yaitu:

pengetahuan dan kemampuan

1. Analisa kualitatif

tentang geopark dengan nilai

Formula statistik

baik;

dipakai pada bagian ini adalah

 Skor

(2)

diberikan

analisis

yang

deskriptif yang

persentase yang

berguna

masyarakat pendidikan sasaran

melihat

kecenderungan–

dengan

kecenderungan

tingkat

kepada

metode

pemahaman

wawasan dan pengetahuan dan

masing

kemampuan

rumus:

dengan

nilai

dari

masing variabel dengan

cukup;
 Skor

indikator

untuk

Frekuensi
(1)

diberikan

kepada

Nilai item
943

=

x 100%

Jumlah responden
1. Analisa Kuantitatif
S

X
K

Dimana:

>5,00

: sangat baik

Dari hasil responden 150 orang siswa
yang telah dilakukan secara
proporsional, maka didapat perhitungan
sebagai berikut:

S : Skor rata – rata
X : Skor individual yang diberikan
responden khalayak sasaran
K : Jumlah responden khalayak sasaran
Kriteria penilaian:
2,00 - 3,00 : kurang baik
3,00 - 4,00 : cukup
4,00 - 5,00 : baik
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil identifikasi, kajian dan
analisa data yang telah dilakukan maka
dapat diketahui bahwa:
1. Geopark memilik 3 unsur dasar di
dalamnya

yaitu

Geodiversity,

Biodiversity dan Culturaldiversity. Ketiga
unsur ini harus dimiliki di dalam Geopark
sebagai

syarat

di

dalam

pengembangannya.
2. Telah teridentifikasi dan pendiskripsian
potensi Geowisata Danau Toba lebih
kurang 40 lokasi sesuai karakteristiknya
dimana

didalamnya

menyangkut

Geoheritage atau Geodiversity dan culur
daerah singkat berupa warisan geologi
yang unik, langka dan mempunyai
kepentingan saintifik.
3. Pengembangan Geopark Danau Toba
pada saat ini berada pada tahapan
inisiasi dan identifikasi potensi serta
malakukan awal dari sosialisasi dan
diskusi kepada masyarakat pendidkan
dan hasil respoden, menunjukan sangat
signifikan yaitu Skor (3)

diberikan

kepada masyarakat pendidikan sasaran
dengan

tingkat

wawasan

dan

pengetahuan dan kemampuan tentang
geopark dengan nilai baik.
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BEBERAPA LAMPIRAN FOTO LAPANGAN

Pulau Tao-tao

Pemandangan Danau Toba

Air terjun Efrata

Aliran lava andesite

Batu andesite “parsidangan”

Batu Gantung
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ANALISIS MODEL PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
Tri Reni Novita1)
M.Faisal Husna2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sarana
hukum yang paling efektif, adil dan terpuji untuk menyelesaikan utang-piutang.
Seseorang atau badan hukum dalam keadaan tidak mampu membayar utang kepada
kreditor (orang atau pihak yang memberikan kredit;yang berpiutang) dapat mengajukan
permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan kewajiban
pembayaran utang, namun kepada debitor yang bersangkutan masih diberikan waktu
untuk melakukan prioritas penundaan pembayaran utang. Dalam ilmu hukum dagang,
PKPU dikenal dengan Surseance Van Betaling atau Suspension Of Payment.
Kata Kunci: Model Penyelesaian, Penundaan Kewajiban, Pembayaran Utang,
Kepailitan
1. Pendahuluan

pinjaman atau utang debitor kepada

1.1. Latar Belakang

kreditor.

Terjadinya fluktuasi nilai tukar
rupiah

terhadap

khususnya

mata

terhadap

uang

dolar

Seorang debitur

asing,

yang memiliki

itikad baik, masih memiliki hak untuk

Amerika

mengajukan

PKPU

sebelum

Serikat merupakan awal krisis ekonomi

diucapkannya putusan pernyataan pailit.

tersebut,

menimbulkan

PKPU pada dasarnya adalah penawaran

kepanikan di dunia usaha. Jatuhnya nilai

rencana perdamaian oleh debitor yang

rupiah

merupakan

sehingga

telah

memperburuk

kualitas

pemberian

perkreditan bank yang mengakibatkan

kepada

semakin terbatasnya sumber dana yang

restrukturisasi utang- utangnya, yang

tersedia bagi dunia usaha. Kegiatan

dapat meliputi pembayaran seluruh atau

dunia usaha berada dalam keadaan

sebagian

kurang

konkuren.

menjalankan

menguntungkan
dan

dalam

debitor

kesempatan

utang

untuk

melakukan

kepada

kreditor

mengembangkan

Hutang bermasalah adalah hutang

kegiatannya terutama kemampuan untuk

yang timbul sebagai akibat pinjaman kas

memenuhi

atau

kewajiban

pembayaran

pembelian

investasi
947

efek

secara

kredit

hutang-piutang

atau
yang

sebelumnya telah diterbitkan dimana

restrukturisasi

debitor tidak dapat membayar atau

mempertimbangkan

melunasi hutangnya sesuai perjanjian

komprehensip dengan seimbang aspek

kepada pihak kreditur yang telah dibuat

keuangan,

sebelumnya,

akuntansi, aspek hukum dan aspek

hutang

bermasalah

ini

biasanya muncul apabila pihak debitur

tersebut,

perlu
secara

aspek

perpajakan,

aspek

manajemen.

mengalami kesulitan keuangan. Apabila

Proses Penyelesaian Penundaan

debitor tidak dapat membayar hutangnya

Kewajiban Pembayaran Utang Menurut

pada saat tanggal jatuh tempo maka

UU

debitor akan membuat restrukturisasi

Kepailitan.

hutang yaitu proses penyamaan persepsi

No.37

Tahun

2004

Tentang

Pemberian Penundaan Kewajiban

antara perusahaan, investor dan kreditor

Pembayaran

mengenai kondisi keuangan perusahaan

debitur adalah agar si debitur yang

khususnya kemampuan membayar di

berada

masa sekarang dan masa yang akan

(insolvency) mempunyai

datang.

untuk

Restrukturisasi

dalam

(PKPU)

keadaan

mengajukan

kepada

insolven
kesempatan

suatu

rencana

yang

perdamaian, baik berupa tawaran untuk

dimaksud adalah penyelesaian utang

pembayaran utang secara keseluruhan

melalui pengadilan PKPU tetap yang

ataupun sebagian atas utangnya. Oleh

bertujuan memulihkan kembali kegiatan

karena itu PKPU merupakan kesempatan

usaha debitor, sehingga debitor mampu

bagi si debitur untuk melunasi atau

membayar

melaksanakan kewajibannya atas utang-

dengan

kembali

cara

utang

Utang

kewajibannya

disahkannya

perdamaian

yang

restrukturisasi.

Pola

berisi

rencana

utang tersebut, sehingga si debitur

pola

tersebut tidak sampai dinyatakan pailit.

restrukturisasi

Dalam menentukan dan memilih metode

tersebut dapat berbentuk debt to equty

yang

swap

restrukturisasi

atau

disebut

konversi

utang

sesuai

dalam
utang,

melakukan
maka

sangat

menjadi saham, pola penjadwalan ulang

tergantung pada tujuan dari pihak debitor

atau yang disebut rescheduling, pola

dan kreditor. Restrukturisasi melalui

pemotongan utang heir cut, dan pola

musyawarah dan mufakat disusun oleh

penjualan non-core asset yang bukan

debitor dan dituangkan dalam rencana

asset inti yang dimiliki oleh debitor

perdamaian yang isi rencana perdamaian

perusahaan. Dalam merumuskan pola

tersebut dinilai kelayakannya oleh para
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kreditor, sedangkan pengadilan niaga

sebagian atau seluruh utang kepada

hanya mengesahkan

melakukan

kreditor;

konfirmasi terhadap hasil kesepakatan

3. Kreditor

yang

bahwa

debitor

atau

antara debitor dan para kreditornya.

memperkirakan
tidak

dapat

Menurut Undang-Undang No.37

melanjutkan

membayar

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

yang sudah

jatuh waktu dan dapat

PKPU ada dua (2) cara agar debitor

ditagih, dapat memohon agar kepada

terhindar

debitor diberi Penundaan Kewajiban

dari

ancaman

harta

utangnya

kekayaannya dilikuidasi ketika debitor

Pembayaran

telah atau akan berada dalam keadaan

memungkinkan debitor mengajukan

insolven dalam rangka merestrukturisasi

rencana perdamaian yang meliputi

utang-utangnya

sehingga

pembayaran sebagian atau seluruh

berkemungkinan

untuk

debitor

melanjutkan

Utang

untuk

utang kepada kreditornya.

usahanya serta dapat memberi suatu

Dari ketentuan Pasal 222 di atas

jaminan bagi pelunasan utang- utang

diketahui bahwa yang dapat mengajukan

debitor kepada seluruh kreditor.

permohonan PKPU adalah debitor dan

Prosedur

PKPU

berdasarkan

kreditor. Hal ini merupakan ketentuan

Undang-Undang No.37 Tahun 2004

yang baru

Pasal 222 menentukan bahwa;

ketentuan sebelumnya yaitu UU No.4

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran

Tahun 1998 yang hanya memberikan

Utang diajukan oleh debitor yang

hak

mempunyai

lebih

lebih

dari

1

(satu)

kreditor atau oleh kreditor;
2. Debitor

yang berbeda dengan

kepada debitor karena debitor
mengetahui

keadaan

harta

kekayaannya, apakah ia akan dapat

yang

tidak

dapat

atau

memperkirakan

tidak

akan

dapat

utangnya atau tidak. Jika debitor telah

utang-

memperkirakan bahwa ia tidak akan

melanjutkan

membayar

melanjutkan

pembayaran

utangnya yang sudah jatuh waktu dan

sanggup

untuk

dapat

utangnya

ia

ditagih,

dapat

memohon

membayar
akan

utang-

utang-

mengajukan

Penundaan Kewajiban Pembayaran

permohonan PKPU agar dapat diberi

Utang,

waktu yang cukup untuk membayar

dengan

maksud

untuk

mengajukan rencana perdamaian yang

utang-

meliputi

kreditornya terutama kepada kreditor

tawaran

pembayaran

utangnya

kepada

kreditor-

konkuren. Dalam UU No.37 Tahun 2004
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hak untuk mengajukan permohonan

diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat

PKPU juga diberikan kepada kreditor.

(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Cara yang kedua agar harta kekayaan

berlaku mutatis mutandis sebagai tata

debitor terhindar dari likuidasi adalah

cara pengajuan permohonan PKPU.

mengadakan perdamaian antara debitor

Pengajuan

dengan para kreditornya setelah debitor

pengadilan niaga dengan melengkapi

dinyatakan

persyaratan:

pailit

oleh

Rencana

perdamaian

tawaran

untuk

pengadilan.

ditujukan

kepada

meliputi

a. Surat permohonan bermaterai yang

melaksanakan

ditujukan kepada ketua pengadilan

pembayaran baik secara keseluruhan

niaga setempat, yang ditandatangani

maupun sebagian utangnya maupun

oleh debitor dan penasihat hukumnya;

penjadwalan

yang

PKPU

kembali

utang-utangnya

b. Surat

kuasa

khusus

asli

untuk

atau merestrukturisasi utang-utangnya.

mengajukan

Prosedur permohonan PKPU diuraikan

(penunjukan kuasa pada orangnya

mulai dari Pasal 224 yang menentukan

bukan pada law-firm-nya);

bahwa: permohonan
diajukan

kepada

PKPU

harus

permohonan

c. Izin advokat yang dilegalisir;

Pengadilan dengan

d. Alamat dan identitas lengkap para

ditandatangani oleh pemohon dan oleh

kreditor konkuren disertai jumlah

advokatnya. Dalam hal pemohon adalah

tagihannya

debitor,

debitor;

permohonan

PKPU

harus

masing-masing

disertai bukti secukupnya. Bila pemohon

e. Financial refort; dan

adalah

f. Dapat

kreditor,

memanggil

pengadilan

debitor

dilampirkan

rencana

jurusita

perdamaian (accoord) yang meliputi

dengan surat kilat tercatat paling lambat

tawaran pembayaran seluruh atau

7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada

sebagian utang kepada para kreditor

sidang

konkuren. PKPU

juga

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang

menjaga

jangan

dan utang debitor beserta surat bukti

sebuah

secukupnya, dan apabila ada rencana

suatu keadaan kesulitan keuangan

perdamaian

tidak

tersebut

melalui

wajib

pada

debitor

maka

mengajukan

pada

surat

agar

bertujuan
sampai

perusahaan debitor karena

dapat

memperoleh

kredit,

permohonan dapat dilampirkan rencana

dinyatakan pailit, sedangkan bila

perdamaian.

debitor diberi waktu maka besar

permohonan

Ketentuan
kepailitan

tentang
sebagaimana

harapan
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dapat

melunasi

utang-

utangnya. Oleh sebab itu dengan

kepentingan pihak lain sebatas hal-hal

memberi

kesempatan

yang berada dalam lingkup hubungan

kepada debitor, diharapkan melalui

tersebut.23 Pihak yang mewakili pihak

reorganisasi usaha debitor dan atau

lainnya harus memiliki itikad baik, jujur

restrukturisasi

dan terbuka dalam menjalankan tugas

waktu

dan

utang-utangnya,

debitor dapat melanjutkan usahanya
dan

dengan

demikian

kepengurusan tersebut.

membayar

Pengurus

PKPU

dalam

lunas utang-utangnya.

menjalankan tugas dan fungsinya untuk

3. Hasil dan Pembahasan

membantu perusahaan supaya terhindar

A. Kendala-Kendala
Dalam

Terjadi

dari kepailitan mengalami hambatan-

Penundaan

hambatan, baik yang disebabkan oleh

Yang

Penyelesaian

sistem

Kewajiban Pembayaran Utang
Dalam

menjalankan

perusahaan

maupun

dari

peraturan-peraturan yang kurang

jelas

kewenangannya pengurus PKPU tidak

sehingga

dapat

terlepas

dengan

interpretasi

yang

bersifat

kalangan

dari

pengurus

perusahaan

kooperatif dan
dapat

kerjasama
yang

non kooperatif yang

menimbulkan

kendala

praktisi

menyebabkan
beragam
hukum.

dari
Adapun

hambatan-hambatan tersebut adalah:

bagi

1. Pembentukan

berhasilnya proses PKPU. Kewenangan

Terburu-Buru.

UUK-PKPU

Yang

pengurus PKPU adalah hal yang tidak

Pembentukan UUK-PKPU adalah

mudah, karena pengurus PKPU tidak

atas desakan dari International Moneter

dapat bertindak sendiri, walaupun dalam

Faoundation (IMF) sebagai salah satu

hal pengurus perusahaan secara tidak

syarat

layak menolak bekerja sama dengan

keuangan dari

pengurus perusahaan.

menutupi kerugian yang sangat besar

untuk

mendapatkan

bantuan

IMF dalam rangka

Pengurus PKPU dalam hukum

karena dampak dari krisis ekonomi.

kepailitan merupakan suatu tanggung

Selain melakukan pembaharuan UUK-

jawab yang harus dijalankan dengan

PKPU badan peradilan juga dibentuk

itikad baik, jujur dan terbuka. Munir

yaitu Pengadilan Niaga. Kesan terburu-

Fuady menyatakan bahwa hubungan

buru sangat jelas terlihat karena ada

kepercayaan (fiduciary relationship) itu

banyak

merupakan hubungan dimana salah satu

interprestasi yang berbeda antara hakim

pihak berkewajiban

Pengadilan Niaga dengan Mahkamah

bertindak

untuk
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hal

yang

menimbulkan

Agung. Pasal 234 ayat (1) menyatakan

menerima atau menolak usulan rencana

bahwa pengurus PKPU yang diangkat

perdamaian yang diajukan oleh pengurus

harus independent. Tetapi dalam UUK-

perusahaan atau debitor.

PKPU dan peraturan pelaksanaannya

Pengurus PKPU harus mempunyai

tidak ada satupun aturan yang mengatur

kemampuan dalam melakukan analisis

mengenai batasan yang menentukan

terhadap

tentang independensi seorang pengurus

debitor, sehingga dalam menjalankan

PKPU.

kewenangannya

Ayat

(2)

menyatakan

bahwa

advis

utang-piutang

perusahaan

mampu

kepada

memberikan

perusahaan

untuk

pengurus yang terbukti tidak independen

menyelesaikan

akan dikenakan sanksi pidana dan atau

terutama menyangkut tentang rencana

perdata

peraturan

perdamaian yang diajukan oleh debitor

perundang- undangan. Sementara dalam

kepada kreditor. Jika kreditor menolak

UUK-PKPU tidak menentukan secara

rencana perdamaian maka pengadilan

khusus tentang jenis pidana atau perdata

akan mengakhiri PKPU dalam putusan

yang dapat dikenakan

yang

sesuai

dengan

sanksi bila

permasalahannya,

sama,

maksudnya

dengan

terbukti pengurus PKPU tersebut tidak

berakhirnya PKPU maka berakhir pula

independen.

kewenangan seorang pengurus PKPU.

2. Penolakan Dari Pihak Kreditor.

3. Terdapatnya

UUK-PKPU
memberikan

bertujuan

perlindungan

Debitor Yang Tidak

Kooperatif.

hukum

Debitor

dalam

PKPU

dibagi

kepada debitor dan kreditor dengan

menjadi dua (2) yaitu debitor kooperatif

memperhatikan azas keseimbangan dan

dan debitor yang tidak kooperatif.

keadilan. Salah satu tujuan

PKPU

Debitor kooperatif adalah debitor yang

rencana

dapat menjalankan kerjasama dengan

adalah

mengajukan

perdamaian kepada para kreditor.
Dalam
pengurus

PKPU

kewenangan
pengurusan

pelaksanaan

pengrus PKPU, sedangkan debitor yang

PKPU,

tidak kooperatif adalah debitor yang

mempunyai

untuk

tidak

membantu

perusahaan

dalam

dapat

hak

PKPU,

menjadi

kerjasama
sehingga

kendala

dalam

keberhasilan proses PKPU.

akan diajukan kepada kreditor. Para
mempunyai

menjalankan

dengan pengurus

penyusunan rencana perdamaian yang

kreditor

dapat

Terhadap

untuk

kooperatif
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debitor

dapat

yang

diambil

tidak

tindakan

hukum oleh pengurus PKPU yaitu

atau

dengan memintakan pengakhiran PKPU

walaupun

pada Hakim Pengadilan Niaga yang

hukum yang belum jelas seperti halnya

memutuskan PKPU tersebut.

tentang

4. Hambatan Dari Segi Budaya Hukum.

pengurus PKPU.

Hambatan-hambatan pelaksanaan
UUK-PKPU

dalam

sebagai

suatu

masih

tolak

Undang-undang,

ada

aturan-aturan

ukur

independensi

B. Akibat Hukum Dari Penundaan

memberikan

Kewajiban Pembayaran Utang

kepastian hukum dari segi filosofis dapat

PKPU

akan

membawa

akibat

dimengerti dengan melihat pengaruh dari

hukum terhadap segala harta kekayaan

budaya hukum (legal culture) dari suatu

debitor. Untuk itu UUK membedakan

masyarakat terhadap pelaksanaan atas

antara debitor yang telah menikah

suatu sistem hukum (legal system) dalam

dengan

masyarakat

sistem

menikah tanpa persatuan harta. Apabila

hukum tersebut sangat diperlukan untuk

debitor telah menikah dalam persatuan

pembangunan ekonomi masyarakat.

harta, harta debitor mencakup semua

tersebut,

dimana

Budaya hukum sangatlah penting

persatuan

harta

dan

yang

aktiva dan passiva persatuan (Pasal 241

dalam menentukan suatu sistem hukum

UU No.37 Tahun 2004).

dapat berjalan sebagaimana mestinya

Selama berlangsungnya PKPU, debitor

dalam masyarakat, sehingga bila dikaji

tidak dapat dipaksa membayar utang

dari segi struktural dan substansif, maka

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

UUK-PKPU telah memenuhi syarat

245

struktural dan substansif tersebut, syarat

eksekusi yang telah dimulai untuk

struktural dapat dilihat dengan adanya

memperoleh

Pengadilan Niaga, hakimnya beserta

ditangguhkan. Adapun akibat hukum

semua institusi dan struktur peradilan

dari PKPU adalah :

yang ada di indonesia, sedangkan secara

1. Pengurusan Harta Debitor.

substansif UUK-PKPU adalah hasil atau

UUK,

dan

semua

pelunasan

tindakan

utang

harus

Debitor diberi kewenangan oleh

produk dari suatu sistem hukum yang

pengurus

ada di indonesia, sedangkan secara

melakukan tindakan kepengurusan atau

substansif UUK- PKPU adalah hasil

memindahkan hak atas sesuatu bagian

produk dari suatu sistem hukum yang

dari hartanya, dan

jika

debitor

ada di indonesia, sehingga UUK-PKPU

melanggar

ini,

pengurus

adalah hukum itu sendiri yang berupa

berhak untuk melakukan segala sesuatu
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selama

ketentuan

PKPU

untuk

yang

diperlukan

untuk

memastikan

jaminan utang (Pasal 240 UU No.37

bahwa harta debitor tidak dirugikan

Tahun 2004).

karena tindakan tersebut.
Apabila

Dalam hal ini berarti debitor dapat

debitor

melakukan

melakukan pinjaman dari pihak ketiga

kewajiban-kewajiban tanpa mendapat

atas dasar kewenangan yang diberikan

kewenangan dari pengurus yang timbul

oleh pengurus. Dan apabila diperlukan

setelah dimulainya PKPU, maka hal ini

agunan dalam rangka pinjaman tersebut

hanya dapat dibebankan kepada harta

harus mendapat persetujuan dari Hakim

debitor

itu

Pengawas. Harta yang dijadikan jaminan

menguntungkan harta debitor. (Pasal 240

itu haruslah harta yang belum menjadi

UU No.37 Tahun 2004). Secara ringkas

jaminan utang (Pasal 240 UU No.37

dapat disebutkan bahwa debitor tidak

Tahun 2004).

dapat

3. Terhadap Harta Persatuan.

sepanjang

hal

melakukan

kepengurusan

tindakan

terhadap

harta debitor

Apabila debitor telah menikah

tanpa izin dari pengurus.
2. Melakukan

dalam persetuan harta, harta debitor

Pinjaman

dari

Pihak

mencakup semua aktiva dan passiva

Ketiga.

persatuan (Pasal 241 UU No.37 Tahun

Debitor dapat melakukan pinjaman

2004).

Penjelasan

Pasal

241

dari pihak ketiga untuk meningkatkan

menyebutkan bahwa yang dimaksud

nilai

dengan aktiva adalah seluruh kekayaan

harta

kewenangan

debitor

apabila

diberi

oleh

pengurus.

Jika

debitor,

sedangkan

passiva

adalah

dalam melakukan pinjaman tersebut

seluruh utang debitor.

perlu diberikan agunan, debitor dapat

4. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Bayar

membebani hartanya

dengan

hipotik

Utang.

atau hak tangungan, gadai atau hak
agunan

atas

kebendaan

sepanjang

pinjaman

Selama

lainnya,

tidak

dapat

dipaksa

PKPU,
untuk

telah

membayar utang-utangnya dan semua

Hakim

tindakan eksekusi yang telah dimulai

Pengawas. Jika pembebanan harta pailit

guna mendapat pelunasan utang harus

dengan hipotik atau tanggungan gadai

ditangguhkan (Pasal 242 UU No.37

atau hak agunan atas kebendaan lainnya,

Tahun 2004).

hanya dapat dilakukan terhadap bagian

5. Terhadap Sitaan dan Sandera.

memperoleh

tersebut

debitor

berlangsungnya

persetujuan

harta debitor yang belum dijadikan
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Semua sitaan yang telah diletakkan

putusan

untuk

melaksanakan

hak

gugur kecuali telah ditetapkan tanggal

terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya

yang

pengakuan

lebih

berdasarkan

awal

oleh

pengadilan

permintaan

pengurus.

Dalam hal debitor

menangguhkan

hakim

putusan

dapat
sampai

maka

berakhirnya PKPU. Debitor tidak dapat

segera

menjadi penggugat atau tergugat dalam

setelah diucapkan putusan PKPU tetap

perkara mengenai hak atu kewajiban

atau

pengesahan

yang menyangkut harta kekayaannya

kekuatan

tanpa persetujuan pengurus (Pasal 243

debitor

harus

setelah

perdamaian
hukum

tetap

disandera,

tersebut,

dilepaskan

putusan
memperoleh
dan

atas

permintaan

UU No.37 Tahun 2004).

pengurus dan hakim pengawas. Jika

7. Kreditor

diperlukan pengadilan wajib mengangkat

Pemegang Jaminan

dan

Biaya Pemeliharaan.

sita yang telah diletakkan atas benda

PKPU tidak berlaku terhadap :

yang termasuk harta debitor. Demikian

a. Tagihan

yang

pula eksekusi dan sita yan telah dimulai

gadai,

jaminan

atas benda yang tidak dibebani, dijamin

tanggungan, hipotek atau hak adunan

dengan gadai, jaminan fidusia, hak

atas kebendaan lainnya;

tanggungan, hipotek, hak agunan atas

b. Tagihan

dijamin

biaya

fidusia,

dengan
hak

pemeliharaan,

kebendaan lainnya atau dengan hak yang

pengawasan atau pendidikan yang

harus diistimewakan berkaitan dengan

sudah harus dibayar dan hakim

kekayaan tertentu berdasarkan Undang-

pengawas harus menentukan jumlah

Undang (Pasal 242 ayat (3)).

tagihan yang sudah ada dan belum

6. Terhadap

Perkara

yang

Sedang

dibayar sebelum PKPU yang bukan

Berjalan.
PKPU

merupakan tagihan dengan hak untuk
tidak

menghentikan

diistimewakan;

berjalannya perkara-perkara yang sudah

c. Tagihan yang diistimewakan terhadap

mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun

benda tertentu milik debitor maupun

menghalangi diajukannya perkara baru

terhadap seluruh harta debitor yang

(Pasal 243 ayat (1)). Namun jika perkara

tidak tercakup pada ayat (1) huruf b

tersebut mengenai gugatan pembayaran

(Pasal 242 UU No.37 Tahun 2004).

suatu piutang yang sudah diakui debitor,

Dalam PKPU pelaksanaan hak

sedangkan penggugat tidak mempunyai

kreditor pemegang jaminan dan kreditor

kepentingan untuk memperoleh suatu

yang
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diistimewakan

ditangguhkan

selama berlangsungnya PKPU (Pasal

Tahun 2004).

246 UU No.37 Tahun 2004).

10. Perjanjian Timbal Balik.

8. Terhadap Pembayaran Utang

Bila pada saat putusan PKPU

Pembayaran semua utang, selain
yang

sebagaimana

dimaksud

diucapkan terdapat perjanjian timbal

dalam

balik yang belum atau baru sebagian

Pasal 244 yang sudah ada sebelum

dipenuhi,

diberikannya

selama

perjanjian dengan debitor dapat meminta

boleh

kepada pengurus untuk memberikan

dilakukan, kecuali pembayaran utang

kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan

tersebut

kepada semua

dari perjanjian tersebut dalam jangka

kreditor menurut perimbangan piutang

waktu yang disepakati oleh pengurus dan

masing-masing,

mengurangi

pihak tersebut. Bila dalam jangka waktu

berlakunya juga ketentuan Pasal 185

tersebut, pengurus tidak memberikan

ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 (Pasal

jawaban

245 UU No.37 Tahun 2004).

melaksanakan

9. Perjumpaan Utang

perjanjian berakhir dan pihak tersebut

PKPU,

berlangsungnya PKPU tidak

dilakukan

tanpa

Perjumpaan utang dapat dilakukan

pihak

yang

atau

tidak

bersedia

perjanjian

tersebut,

dapat menuntut

ganti

bila baik utang maupun piutangnya telah

kreditor

dilahirkan sebelum dimulainya PKPU

menyatakan

tersebut. Piutang terhadap

pengurus memberikan

tersebut

dihitung

konkuren.

rugi

Bila

sebagai
pengurus

kesanggupannya,

maka

jaminan

atas

menurut

kesanggupannya untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 274 dan Pasal 275 (Pasal

perjanjian tersebut. Ketentuan ini tidak

247 UU No.37 Tahun 2004). Orang yang

berlaku

mengambil alih dari pihak ketiga atas

mewajibkan debitor melakukan sendiri

utang kepada

perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 249

terhadap

akan

debitor

mengadakan

debitor atau

debitor

dari

pihak

piutang
ketiga

utang

apabila

perjanjian

yang

UU No.37 Tahun 2004).

sebelum PKPU, tidak dapat melakukan
perjumpaan

terhadap

11. Perjanjian Penyerahan Benda

dalam

Apabila

telah

pengambilalihan utang piutang tersebut

penyerahan

ia tidak beritikad baik. Piutang atau

diperdagangkan dengan suatu jangka

utang

waktu

yang

dimulainya

diambil
PKPU,

alih

setelah

tidak

dapat

dilakukan

diperjumpakan (Pasal 248 UU No.37

benda

diperjanjikan

dan

sebelum

telah

yang

biasa

penyerahan

diucapkan

putusan

PKPU sementara, perjanjian menjadi
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dihapus, dan dalam hal pihak lawan

debitor

dirugikan

ia

hubungan kerja dengan karyawannya,

sebagai

dengan mengindahkan ketentuan Pasal

boleh

karena

penghapusan,

mengajukan

diri

berhak

240

ganti rugi. Dalam hal harta dirugikan

persetujuan atau ketentuan perundang-

karena penghapusan, maka pihak lawan

undangan

wajib

pengertian hubungan kerja tersebut dapat

kerugian

tersebut

jangka

memutuskan

kreditor konkuren untuk mendapatkan

membayar

dan

untuk

yang

waktu

menurut

berlaku

dengan

(Pasal 250 UU No.37 Tahun 2004).

diputuskan dengan pengertian hubungan

12.

kerja tersebut dapat diputuskan dengan

Perjanjian Sewa Menyewa
Dalam hal debitor telah menyewa

pemberitahuan paling singkat 45 (empat

suatu benda, maka debitor dengan

puluh lima) hari sebelumnya. Sejak

persetujuan

dapat

dimulainya PKPU sementara maka gaji

menghentikan perjanjian sewa menyewa,

dan biaya lain yang timbul dalam

dengan

hubungan kerja tersebut menjadi utang

pengurus,

syarat

penghentian
berakhirnya

pemberitahuan
dilakukan

sebelum

harta debitor (Pasal 252 UU No.37

perjanjian sesuai dengan

Tahun 2004). PKPU tidak berlaku bagi

adat kebiasaan setempat. Bila dilakukan

keuntungan

penghentian maka harus diindahkan

penanggung (Pasal 254 UU No.37 Tahun

jangka waktu menurut perjanjian atau

2004).

menurut kelaziman,

dengan ketentuan

sesama

Pengurus

dalam

PKPU

harus

mengetahui

hari adalah cukup. Bila telah dibayar

dalam PKPU yaitu mana yang memiliki

uang sewa di muka (sebagai uang muka),

hak untuk didahulukan dan mana yang

maka sewa tidak dapat dihentikan lebih

memegang agunan dan yang tidak

awal sebelum berakhirnya jangka waktu

mempunyai hak istimewa, dan yang

sewa yang telah dibayar uang muka.

tagihannya telah diakui atau yang diakui

Sejak hari

secara bersyarat.

diucapkan maka uang sewa merupakan

4. Kesimpulan

utang harta debitor (Pasal 251 UU No.37

Terjadinya

para

dan

bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh)

putusan PKPU sementara

tingkatan

debitor

kreditor

restrukturisasi

utang

Tahun 2004).

dalam PKPU biasanya muncul apabila

13. Pemutusan Hubungan Kerja

pihak

Segera
putusan

setelah

PKPU

diucapkannya

sementara

debitor

mengalami

kesulitan

keuangan. Pemberian PKPU kepada

maka

debitor adalah agar si debitor yang
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berada

dalam

keadaan

(insolvency) mempunyai
untuk

mengajukan

insolven

disediakan

kesempatan

suatu

bagi

menyelesaikan

debitur

untuk

kesulitan finansialnya

rencana

agar dapat melanjutkan kehidupannya.

perdamaian, baik berupa tawaran untuk

PKPU bertujuan untuk membereskan

pembayaran utang secara keseluruhan

harta kekayaan debitor, akan tetapi

ataupun sebagian atas utangnya. Oleh

debitor tetap dituntut untuk melunasi

karena itu PKPU merupakan kesempatan

utang-utangnya pada kreditor dengan

bagi si debitor untuk melunasi atau

tetap

melaksanakan kewajibannya atas utang-

melanjutkan kegiatan usahanya yang

utang tersebut, sehingga si debitor

didampingi oleh pengurus yang telah

tersebut tidak sampai dinyatakan pailit.

ditunjuk oleg pengadilan niaga. Dengan

Proses restrukturisasi adalah proses yang

kata lain PKPU adalah sarana untuk

panjang

menghindarkan

sehingga

selama

proses

diberi

berlangsung para pihak harus bersikap

walaupun

dinamis untuk mengikuti perkembangan-

sesuai

perkembangan yang terjadi, ada banyak

ditetapkan

pihak-pihak

pengadilan.

yang

terlibat

sehingga

mungkin ada banyak agenda

keinginan kreditur dan debitur belum
tentu sama, serta tidak semua keinginan
baik

untuk

operasional perusahaan.
Jika

dibandingkan

kepailitan

dengan PKPU, maka jelas bahwa PKPU
bukan

berdasarkan

dimana

debitur

pada

keadaan

tidak

mampu

membayar utangnya atau insolven dan
juga

tidak

bertujuan

dilakukannya

pemberesan terhadap harta kekayaan
perusahaan

debitur.

PKPU

wahana juridis- ekonomis

hanya

dengan
atau

dari

kepailitan,

bersifat

sementara

waktu

yang

telah

ditentukan

oleh
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STRUKTUR TEKS TULISAN MAHASISWA
FKIP UMN AL-WASHLIYAH MEDAN
Salamuddin Selian1)
Yusnita Nasution2)
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang struktur skematika teks tulisan mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMN Al Washliyah Medan. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis dan menjelaskan struktur skematika genre teks tulisan mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMN Al Washliyah Medan. Penelitian ini menggunakan teori
linguistik sistemik fungsional (LSF) sebagai landasan dalam menganalisis datanya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studi kasus terpancang (embedded case study
research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan kejadian dalam struktur teks tulisan
mahasiswa di dominasi oleh Orientasi, Kejadian dan Re-Orientasi. Dari hasil tersebut
disimpulkan bahwa tulisan mahasiswa menggunakan pola: (Orientasi (O)) ^ Kejadian (E)(n) ^
(Reorientasi (R-O)). Direkomendasikan agar mahasiswa selalu diberi tugas menulis.
Kata kunci: Genre, skematika, proses, metafungsi, realisasi

budaya sebagai bagian dari humaniora
perlu diteliti secara berkelanjutan dan
berkesinambungan.
Beberapa
hasil
penelitian
sebelumnya tentang struktur teks telah
dilakukan, antara lain penelitian teks
bahasa Alas, yaitu ”Struktur Percakapan
dalam Bahasa Alas” oleh Salamuddin
(2001). Penelitin itu membahas makna
anterpersona. Hasil penelitian itu
menunjukkan bahwa secara anterpersona
struktur percakapan dalam bahasa (Alas)
memiliki gangguan dan tidak selamanya
liniar. Dengan demikian percakapan
selalu berdinamika tinggi. Hal ini
disebabkan realisasi fngsi ujar dasar
bahasa tidak selamanya mulus dan
ucapan “terima kasih” lebih banyak
terdapat pada proposal ketimbang
proposisi (Salamuddin, 2001:94).
Selain itu, penelitian tentang teks
yang telah dilakukan oleh Selian (2015).
Penelitin itu juga membahas makna
anterpersona tentang nasihat. Hasil
penelitian itu menunjukkan bahwa secara
anterpersona struktur teks mengalami
perubahan dan berdinamika tinggi serta

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Sifat
konstrual
bahasa
menghasilkan dua arah yang keduanya
untuk memenuhi kebutuhan pengguna
bahasa itu. Ketika bahasa ditentukan oleh
budaya, sifat realisasi mengerucut terurai
dari budaya ke arah realisasi. Sebaliknya
ketika bahasa menentukan budaya, sifat
realisasi justru mengembang dari arah
ekspresi atau grafologi ke arah arti dan
berakhir pada budaya. Kedua arus itu
terus berproses dan mengakibatkan
bahasa dan strukturnya mengalami
perubahan terutama dalam realisasi.
Dengan perubahan struktur skematika
teks tersebut, gerak bahasa sebagai
perealisasi dan budaya sebagai penentu
(inisiasi) dengan sifat konstrualnya
menjadi
faktor
penting
dalam
pengembangan bahasa dan budaya.
Perubahan struktur teks dengan
dinamika tinggi perlu diteliti untuk
mengetahui apa yang telah dihasilkan
oleh budaya (sinoptik) dan bagaimana
prosesnya terjadi oleh budaya (dinamik).
Atas dasar itulah penelitian bahasa dan
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memberi saran agar ketika memberi
nasihat
haruslah
sesuai
dengan
konteksnya (Selian, 2015:322).
Dengan demikian, analisis tentang
struktur skematika teks yang telah
dipahami dan dikuasai mahasiswa juga
tidak dapat diketahui secara pasti tanpa
dilakukan melalui penelitian. Namun,
yang jelas ada beberapa jenis teks yang
telah diperkenalkan dan telah diajarkan
kepada mahasiswa sejak mereka duduk di
bangku sekolah lanjutan, antara lain:
deskripsi, eksplanasi, prosedur, eksposisi,
diskusi, narasi, cerita gurau, cerita,
laporan, anekdot, berita, ulasan, dan
komentar (Saragih, 2010:148).
Pentingnya penelitian tentang
struktur skematika genre teks tulisan
dilakukan didasarkan pada konsep
konstrualisasi budaya dan bahasa sebagai
perealisasinya
yang
senantiasa
melengkapi
kesempurnaan
dalam
memenuhi kebutuhan manusia. Dengan
demikian, melalui analisis isi (content
analysis) diyakini
bahwa skematika
genre teks tulisan dapat diungkap dan
dianalisis, sehingga hasil analisis tersebut
dapat dijadikan sebagai teori analisis teks
penelitian berikutnya.
Analisis struktur skematika genre
ini didukung sepenuhnya oleh teori
linguistik sistemik fungsional (LSF)
sebagai teori berbasis arti dan realisasi.
Dengan demikian ada beberapa alasan
yang melatar belakangi penelitian tulisan
ini antara lain: (1) Mahasiswa FKIP
UMN Al Washliyah adalah calon guru.
Mereka
harus menguasai struktur
skematika genre teks baik secara lisan
atau tulisan. Dengan demikian mereka
dapat mengajarkannya kepada murid
nantinya setelah tamat kuliah, dan (2)
Struktur skematika genre teks tulisan
berkembang secara dinamis, sehingga
perlu diteliti secara terus menerus dan
berkesinambungan. Selain itu, struktur
skematika genre teks merupakan refleksi
ungkapan akumulasi budaya melalui
realisasi bahasa. Sehingga semua realisasi

bahasa tersebut adalah gambaran pikiran
si penulis yang direalisasikan dalam teks.
2. Metode
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus terpancang, artinya penelitian yang
memperlakukan teori sebagai batasan,
dan diarahkan pada batasan atau fokus
tertentu yang dijadikan sasaran. Namun
demikian,
dalam
melakukan
pengumpulan dan analisis data, peneliti
harus tetap berpikir holistik, apabila
ditemukan ragam variabel lain yang
mempunyai hubungan dan bersifat
interaktif dengan variabel utamanya,
diperlukan deskripsi penjelasan di dalam
laporan bahkan bila perlu melakukan uji
lapangan
kebali
sampai
masalah
penelitian terjawab.
Lokasi dijadikan dalam penelitian
ini adalah FKIP UMN Al Washliyah
jalan Garu II B, nomor 02, 52 dan 93
Medan. Responden penelitian ini adalah
mahasiswa S-1 program studi Pendidikan
bahasa Inggris semester VI tahun ajaran
2014/2015. Penelusuran data dikaji
melalui penelitian empirik dan dianalisis
dengan pendekatan teori linguistik
sistemik fungsional (LSF). Hal ini
dilakukan karena LSF diasumsikan
memiliki cara pandang dan analisis lebih
sesuai dari pada teori linguistik lainnya
karena mampu menganalisis bahasa
(teks) dengan menggunakan sistim
trinokular. Artinya suatu system yang
menganalisis satu unit linguistik dari tiga
posisi, yakni: (1) unit yang lebih besar di
atasnya yang di dalam unit di atasnya itu
unit linguistik itu menjadi element/
konstituen, (2) unit yang lebih kecil di
bawahnya
yang
menjdi
elemen/
konstituen dan membangun unit bahasa
yang dikaji, dan (3) unit yang setara atau
sama posisinya dengan unit kajian.
Data dalam penelitian ini adalah
tulisan
mahasiswa
dalam
bentuk
karangan. Mahasiswa diberi tugas
menuliskan pengalaman mereka. Tulisan
tersebut disortir dan diklasifikasi sesuai
dengan jenisnya.
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Teknik
pengumpulan
data
dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut. Sebagai data, tulisan tersebut
dianalisis sesuai teori linguistik sistemik
fungsional. Semua unsur teks diurai dan
dianalisis. Unsur klausa pada setiap
kalimat dianalisis berdasarkan proses,
partisipan dan sirkumstan. Dengan
mengikuti alur semantis, semua struktur
teks tulisan dapat ditentukan dan
diklasifikasi sesuai jenisnya.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Hasil penelitian
Hasil penelitian diperoleh bahwa
urutan kejadian dalam struktur teks
tulisan mahasiswa adalah Orientasi
diikuti oleh (^) E (Kejadian)(n) ^ ReOrientasi, dengan perbandingan kelas A
dan B sebagai berikut: Orientasi = 8:15,
Kejadian = 20:20 dan Reorientasi =
20:20.
b. Pembahasan
Adanya
perubahan
struktur
diakibatkan oleh perubahan pandangan,
pengalaman,
latar
belakang
pengetahuan, orientasi ke depan, jenis
teks dan penggunaan unsur linguistik.
Secara berturut-turut semua aspek
tersebut diurai sebagai berikut
1. Pandangan
Pandangan
mahasiswa
terhadap
tulisan beragam. Ada mahasiswa
merasa bahwa menulis itu perlu.
Sebagian merasa biasa-biasa saja dan
sebagian lagi merasa tidak perlu. Bagi
mahasiswa yang merasa perlu, mereka
melakukannya
serius
dan
berkelanjutan.
Mereka
memulai
tulisannya
dari
pendahuluan
dilanjutkan dengan isi dan diakhiri
dengan kesimpulan. Walaupun masih
ada yang kurang sempurna, namun
mereka
sudah berusaha
untuk
menyempurkannya. Golongan atau
kelompok ini termasuk yang terbaik.
Pandangan mereka terhadap menulis
positif. Mereka berpandangan bahwa
dengan menulis mereka mengasah
kemampuan mereka sampai nanti

mereka melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi.
Mahasiswa yang merasa bahwa
menulis itu biasa-biasa saja adalah
golongan
ke
dua.
Mereka
menginginkan menulis itu hanyalah
keperluan tugas yang diberikan oleh
dosen saja. Merekan melihat temannya
menulis mereka juga menulis. Mereka
tidak memperhatikan langkah-langkah
menulis
bagaimana
seharusnya
dilakukan. Ketika temannya telah siap
merekapun mengakhiri tuisan mereka.
Hasil tulisan mereka jauh dari yang
diharapkan. Susunan atau struktur
tulisan
mereka
juga
banyak
kekurangannya.
Paragraf
tulisan
mereka juga tidak teratur. Terkadang
paragraf pendahuluan diletakkan di
akhir tulisan seolah olah menjadi
paragraf kesimpulan. Padahal paragraf
pendahuluan tidak dituliskan.
Mahasiswa yang merasa bahwa
menulis itu tidak perlu adalah
golongan
ke
tiga.
Mereka
berpandangan bahwa menulis itu
hanyalah membuang waktu saja dan
tidak bermanfaat secara langsung
kepada mereka. Padahal menulis
adalah proses (dinamik) dan harus
dilakukan secara berkelanjutan. Hasil
tulisan
mereka
sangat
minim.
Terkadang hanya terdiri dari dua
paragraf saja. Dari dua paragraf
tersebut tidak dapat dibedakan yang
mana paragraf pendahulu dan yang
mana paragraf isi. Golongan ke tiga
ini sebenarnya golongan terendah.
Mereka tidak memiliki keinginan
untuk melanjut ke jenjang lebih tinggi.
Bahkan ada yang hanya mengejar
status ketimbang kualitas.
2. Pengalaman
Menulis memerlukan pengalaman
karena sebagai keterampilan proses
haruslah dilakukan secara teratur dan
berkelanjutan.
Untuk
mencapai
kemampuan menulis baik haruslah
dibiasakan. Memang pada awalnya
menulis berat dan menjenuhkan.

962

Namun pada akhirnya setelah berlatih
dan berlatih menulis itu menjadi
menyenangkan.
Pengalaman bukanlah tergantung pada
usia penulis semata, tapi mutlak
tergantung pada pengalaman berlatih
serta wawasan tentang apa yang
ditulis. Dengan demikian apa yang
ditulis (field), siapa penulisnya (tenor)
dan bagaimana menuliskannya (mode)
merupakan tiga serangkai (konteks
situasi) dalam tulisan (genre).
3. Latar belakang pengetahuan
Pengetahuan mencakupi semua aspek
yang dibahas. Pengetahuan menjadi
kunci
utama
dalam
menulis.
Pengetahuan
mendasari
semua
aktivias
menulis.
Kemampuan
mahasiswa menulis didukung oleh
seberapa banyak mahasiswa itu
membaca tulisan orang lain. Semua
pengetahuan dari membaca khurusnya
melatar
belakangi
pengetahuan
mereka dalam menulis. Dengan
demikian,
semua
keterampilan
berbahasa yakni menyimak, berbicara,
membaca
dapat
membantu
keterampilan menulis sesuai dengan
yang diharapkan.
4. Orientasi ke depan
Tulisan memiliki orientasi ke hadapan.
Apa itu menulis, untuk apa menulis,
mengapa dan bagaimana menulis
merupakan masalah orientasi. Orang
tidak akan menulis tanpa dasar. Orang
tidak akan menulis tanpa tujuan.
Orang tidak akan menulis tanpa latar
belakang dan orang tidak akan
menulis tanpa pengetahuan bagaimana
menulis itu. Semua orang ingin
menulis. Namun tidak semua orang
memiliki kemampuan, waktu dan
pengetahuan untuk menulis.
5. Jenis teks
Teks memiliki kekhasan. Teks
memiliki ciri (genre). Namun tidak
semua orang atau penulis mampu
menulis semua jenis teks. Hal ini
didasri
oleh
pengetahuan
dan
kemampuan orang itu dalam menulis.

Ciri pengetahuan (kognitif), sikap dan
psikomotorik yang dimiliki penulis
merupakan aspek penentu untuk
menciptakan teks dalam tulisan.
6. Penggunaan unsur linguistik
Penggunaan
unsur
linguistik
merupakan hal yang tidak kalah
pentingnya dalam menulis. Banyak
orang memiliki ide dalam pikirannya
namun tidak mampu menuliskannya.
Hal ini disebabkan banyak faktor dan
salah satunya adalah kemampuan
menggunakan
unsur
linguistik.
Dengan kata lain, penggunaan unsur
linguistik dipahami sama dengan
realisasi. Sejuta ide tanpa realisasi
tidak berarti sama sekali.
4. Kesimpulan
Dari
temuan
tersebut,
disimpulkan bahwa struktur skematika
teks tulisan mahasiswa FKIP UMN Al
Washliyah Medan dinamis dan setiap saat
berubah. Perubahan struktur generik
tersebut terjadi akibat dinamika (konteks)
sosial atas pandangan, pengalaman, latar
belakang pengetahuan dan orientasi.
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ESTIMASI POTENSI KECEPATAN ANGIN TERHADAP TEGANGAN
YANG DIBANGKIT BERBASIS PENDEKATAN
KUADRAT TERKECIL
Yance
Universitas Medan Area (UMA)
JL. Kolam No.1, Medan
1)
Yance_uma@yahoo.com
Abstrak
Tulisan ini memperlihatkan korelasi antara kecepatan angin dengan tegangan yang
dibangkitkan modul turbin angin. Data pengukuran pada modul turbin angin yang
dipergunakan dilakukan dengan estimasi menggunakan pendekatan kuadrat terkecil bersifat
regresi linier. Data pengukuran kecepatan angin dan tegangan yang dibangkitkan
dipergunakan untuk mendapatkan korelasi antara parameter ‘a’ dan ‘b’ yang dipergunakan
untuk mendapatkan regresi yang bersifat linier. Hasil estimasi diperoleh regresi linier dari
pendekatan kuadrat terkecil adalah Y  a  bX  0,76065  2,6291 X , dengan
kesalahan relatif (e%) sebesar 0,2 %.
Kata Kunci: estimasi, regresi kuadrat terkecil, kesalahan (error).
Pada analisis regresi terdapat dua jenis

1. Pendahuluan

variabel yaitu variabel bebas (variabel

1.1. Latar Belakang
Jika kita memiliki data yang terdiri atas

predictor) dan variabel terikat (variabel

dua atau lebih variabel, adalah sewajarnya

respon). Penentuan jenis variabel dalam

ada suatu cara bagaimana variabel-variabel

beberapa

tersebut berhubungan. Hubungan yang

dilaksanakan. Studi yang cermat, diskusi

diperoleh pada umumnya dinyatakan dalam

yang seksama, berbagai pertimbangan,

bentuk

yang

kewajaran masalah yang dihadapi dan

menyatakan hubungan fungsional antara

pengalaman akan membantu memudahkan

variabel-varaibel. Misalnya berat orang

penentuan.

dewasa laki-laki sampai usia tertentu

Variabel yang mudah didapat atau tersedia

bergantung pada tinggi badannya, tekanan

sering digolongkan ke dalam variabel

semacam gas bergantung pada temperatur,

bebas. Variabel bebas sering dinotasikan

hasil produksi padi bergantung pada jumlah

dengan X1, X2, ….Xk (k 1), sedangkan

pupuk yang digunakan, banyak hujan,

variabel terikat dinotasikan dengan Y.

cuaca

yang

Misalnya untuk kasus hasil panen dan

variabel

jumlah pupuk yang digunakan sebaiknya

persamaan

dan

menyangkut

matematik

sebagainya.
hubungan

Studi
antar

dikenal dengan analisis regresi.

hal

tidak

mudah

dapat

dipilih : Y = hasil panen, sedangkan jumlah
965

pupuk dinotasikan dengan X. Seperti
dikatakan di atas, hubungan fungsional
akan dinyatakan dalam bentuk persamaan
matematik

yang

selanjutnya

disebut

persamaan regresi yang akan tergantung
pada parameter – parameternya.
Regresi

dengan

X

menyatakan

variabel bebas dan Y variabel terikat sering
dinamakan sebagai regresi Y atas X.

b) Modul Turbin Angin dan Pengambilan
data

Sebaliknya adalah regresi X atas Y, apabila
hal ini mungkin dilakukan. Misalnnya

Gambar 1. Alat ukur dan modul penelitian

antara tinggi ayah dan anak, antara nilai

2.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian diambil di daerah

matematik dan fisiska dan lain-lain.
2. Metode

Pantai Cermin

2.1 Alat Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Pengukuran Kecepatan Angin
dan Tegangan yang Dibangkitkan

Alat penelitian yang dipergunakan
adalah Voltmeter, Anemometer, Modul

Hasil pengukuran kecepatan angin dan

Turbin Angin diperlihatkan pada gambar 1.

tegangan pada Modul Turbin Angin yang
dilakukan di daerah Panati Cermin seperti
pada tabel 2.
Tabel 2. Data pengukuran kecepatan angin
dan tegangan modul
Wind speed (m/s) Voltage (volt)
2,8
7,1
3,5
8,1
3,7
8,7
3,6
8,6
3,8
9,1
3,9
9,4
2,2
6,3
2,5
7,1
3,2
6,8
3,4
7,5
3,3
6,8
2,8
5,9
3,1
8,3

a) Voltmeter dan Anemometer
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3.2.

3,2
3,4
2,8
2,9
2,6
2,3
2,4
3,2
3,4
3,1
3,5
4,1
4,2
3,6
3,7
3,5
3,9
3,1
4,1
4,3
4,5
4,6
5,1
Pembahasan
Dalam

7,5
8,3
5,8
5,4
5,2
5,4
5,1
8,4
8,5
7,8
8,6
9,3
10,9
9,7
9,8
9,1
6,3
6,4
10,7
11,1
12,1
12,4
12,7

pembahasan

terdahulu.

Hasil

akan

dicari

tabulasi

dalam

mencari besarnya parameter diperlihatkan

6,3

4,84

13,86

8.

2,5

7,1

6,25

17,75

3,2
10. 3,4
11. 3,3

6,8

10,24

21,76

7,5

11,56

25,5

6,8

10,89

22,44

12. 2,8
13. 3,1

5,9

7,84

16,52

8,3

9,61

25,73

14. 3,2
15. 3,4

7,5

10,24

24

8,3

11,56

28,22

16. 2,8
17. 2,9

5,8

7,84

16,24

5,4

8,41

15,66

18. 2,6
19. 2,3

5,2

6,76

13,52

5,4

5,29

12,42

20. 2,4
21. 3,2

5,1

5,76

12,24

8,4

10,24

26,88

22. 3,4
23. 3,1

8,5

11,56

28,9

7,8

9,61

24,18

24. 3,5
25. 4,1

8,6

12,25

30,1

9,3

16,81

38,13

26. 4,2
27. 3,6

10,9

17,64

45,78

9,7

12,96

34,92

28. 3,7
29. 3,5

9,8

13,69

36,26

9,1

12,25

31,85

30. 3,9
31. 3,1

6,3

15,21

24,57

6,4

9,61

19,84

32. 4,1
33. 4,3

10,7

16,81

43,87

11,1

18,49

47,73

34. 4,5
35. 4,6

12,1

20,25

54,45

12,4

21,16

57,04

12,7
ΣYi=
296

26,01
ΣXi2=
438

64,77
ΣXiYi=
1.058

36. 5,1
n= 37
ΣXi
=123

pada tabel 3.
Tabel 3. Pengolahan data kecepatan dan
tegangan
Jumlah
data
(n)

2,2

9.

besarnya parameter ‘a’ dan ‘b’ berdasarkan
teori

7.

Wind
speed
(m/s)
(Xi)

Voltage
(volt)
(Yi)

Xi2

1.

2,8

7,1

7,84

19,88

2.

3,5

8,1

12,25

28,35

3.

3,7

8,7

13,69

32,19

Yi*Xi

Untuk menentukan besarnya ‘a’ dan ‘b’
sebagai berikut:
Nilai rata rata X dan Y adalah:
_

X
_

4.

3,6

8,6

12,96

30,96

5.

3,8

9,1

14,44

34,58

6.

3,9

9,4

15,21

36,66

Y

967

X
n
Yi
n

i





123
 3,4167
36

296
 8,2222
36

b

b

n X i Y i X i  Yi 

tegangan yang dibangkitkan oleh modul

n X i2   X i 

2

turbin angin dapat diterima.

36(1058)  (123)(296)
 2,6291
36(438)  (123) 2
_

_

a  Y  b X  8,222  (2,6291)(3,4167 )
a  0,76065
Y  a  bX  0,76065  2,6291 X
dimana Y menunjukkan tegangan yang
dihasilkan

modul,

sedangkan

X

menunjukkan kecepatan angin. Hubungan
antara kecepatan angin dan tegangan yang
dibangkitkan

berdasarkan

pendekatan

kuadrat terkecil kurva linier dapat dilihat
pada gambar 2 di bawah ini.
14
Estimasi
Pengukuran

13

Tegangan Dibangkitkan (V)

12
11
10
9
8
7
6
5

2

2.5

Gambar

2.

3

3.5
4
Kecepatan Angin (m/s)

Korelasi

4.5

5

kecepatan

5.5

angin

terhadap tegangan
4. Kesimpulan
Perbandingan antara hasil pengukuran
dengan

estimasi

dibangkitkan

tegangan

mempunyai

yang

kesalahan

sekitar 0,2 %. Hal ini memperlihatkan
bahwa antara pengukuran dan estimasi
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MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
WANITA BEKERJA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM DAN
UNDANG- UNDANG HAK ASASI MANUSIA
Syarifah
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
Pada perkembangannya kaum perempuan merupakan jumlah yang cukup banyak di
masyarakat.Sebagian dari populasi masyarakat di Indonesia adalah perempuan yang juga
memiliki hak untuk bekerja dan berkarier di tengah publik (berorganisasi, berpolitik dan
bekerja) yang ternyata setara dengan laki- laki.Berdasarkan Survai dari Tenaga Kerja
Nasional (SAKERNAS) pekerja wanita pada tahun 2008 73, 54 % .Berdasarkan data ini
menunjukkan bahwa keterlibatan wanita dalam perekonomian bukanlah hal yang baru.Motif
wanita untuk bekerja di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah
banyak.Pilihan seorang wanita untuk menjadi wanita karier bukanlah fenomena baru di zaman
sekarang. Permasalahan
yang dihadapi kian pelik, seorang wanita dituntut untuk
menjalankan peran ganda seorang ibu dan istri yang baik dan juga sukses di kehidupan
kariernya. Sederhananya dapat digolongkan pada
tiga
motif yaitu mencari nafkah,
menambah penghasilan keluarga dan mengisi waktu luang. Permasalahan di dalam penelitian ini
adalah a) bagaimanakah konteks hak hak wanita yang diberikan untuk berkarier dalam
Hukum Islam di Indonesia ?b) Bagaimanakah konteks hak-hak wanita yang diberikan untuk
berkarier dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Di Indonesia ? c) Bagaimanakah konsep
hak–hak wanita bekerja sehingga tidak menimbulkan diskriminasi agar dapat memberikan
kontribusi tehadap kesejahteraan masyarakat dan keluarga di Indonesia ? Analisa yang dilakukan
di dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif dan mengacu kepada penelitian pustaka (Library
Research) dalam penelitian ini berkaitan dengan Untuk
di berikan perlindungan hukum
kepada wanita untuk bekerja sepanjang menurut konsep Hukum Islam dan Undang-Undang
Hak Asasi Manusia mengingat saat ini hal ini diberikan namun di dalam prakteknya
masih adanya diskriminasi. Berdasarkan hasil penelitian Penulis dapat dikemukakan bahwa untuk
konteks zaman sekarang memang tidak dapat menghindari keterlibatan seorang wanita dalam
pencaturan dunia sosial dan karier. Dan ini jelas dibenarkan baik dari segi UU.Hak Asasi Manusia
maupun Hukum Islam Tapi, harus dipahami bahwa keikutsertaan seorang istri dalam mencari
penghasilan dalam rangka ikut membantu suami untuk kesejahteraan keluarga, namun tidak
menjadikan mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Istri tetap wajib
melaksanakan tugasnya melayani suami dan mengatur kehidupan rumah tangganya.
Kata Kunci :

Hak Wanita, Diskriminasi, Kesejahteraan Keluarga, Pelanggaran Hak Asasi
Manusia

1. Pendahuluan

berkarier di tengah publik (berorganisasi,

1.1. Latar Belakang

berpolitik dan bekerja) yang ternyata

Pada

perkembangannya

kaum

setara

dengan

perempuan merupakan jumlah

yang

Survai dari Tenaga Kerja Nasional

cukup banyak di masyarakat.Sebagian

(SAKERNAS)

dari

tahun

2008

Indonesia adalah perempuan yang juga

data

ini

memiliki

keterlibatan

populasi

hak

masyarakat

untuk

bekerja

di

dan
969

laki- laki.Berdasarkan

pekerja Wanita pada
73,54

%

.Berdasarkan

menunjukkan
wanita

bahwa
dalam

perekonomian

bukanlah

hal

yang

Mengingat bahwa diskriminasi

di

terhadap perempuan adalah melanggar

baru.Motif wanita untuk

bekerja

tengah

pengetahuan

dan

kemajuan
teknologi

ilmu

azas

dari

persamaan

hak,

yang

saat ini sangatlah

merupakan halangan bagi partisipasi

banyak.Pilihan seorang wanita untuk

perempuan, atas dasar persamaan dengan

menjadi

laki-laki dalam kehidupan politik, sosial

wanita

karier

bukanlah

fenomena baru di zaman sekarang.

dan

Permasalahan

muncul pembatasan oleh budaya gender

yang

dihadapi

kian

pelik, seorang wanita dituntut untuk

budaya

di

Namun

yang patriarkis.

menjalankan peran ganda seorang ibu

Islam

meletakkan

dan istri yang baik dan juga sukses di

individu

dalam

kehidupan

memberi

manfaat

kariernya.

Indonesia.

Sederhananya

hak-hak

penggunaannya
bagi

manusia

dapat digolongkan pada tiga motif yaitu

lainnya.Pandangan Islam tentang HAM

mencari

nafkah,

menambah

dengan tegas dan jelas dapat dicermati

penghasilan

keluarga

dan mengisi

dalam Piagam Madinah yang secara

waktu

subtansi mengakomodir HAM di bidang

luang.

politik, bidang sosial, ekonomi, budaya
Kesulitan

ekonomi

memaksa

dan agama.

kaum wanita untuk ikut berperan dalam

Hak persamaan dalam Al-Quran hanya

meningkatkan

pendapatan

menunjukkan satu kriteria yang dapat

bekerjanya

dijadikan

mekanisme

tinggi

keluarganya
wanita

.Dengan

disertai dengan

seseorang

dari

yang

yang di sebut dengan peran ganda

kelebihan dari

yang berarti

taqwanya

melakukan

dua fungsi

tersebut

lebih

lainnya

.Perbedaan

yaitu

atas

dasar

keluarga sekaligus. Peran ganda dialami

keturunan, kesukuan, warna kulit atau

juga baik laki-laki ataupun wanita, akan

tanah air tidak diperhitungkan.

tetapi beban kerja ganda yang lebih

“Hai manusia Kami telah menciptakan

nyata dan lebih berat terbukti lebih

kamu

banyak dipikul oleh wanita, terutama

perempuan, dan Kami telah menjadikan

bagi wanita yang telah menikah dan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

mempunyai tanggungan

serta

suku, agar kamu saling berkenalan,

yang

parent

menjadi

single

wanita
atau

dari

Sesungguhnya

kepala keluarga.

seseorang laki-laki

yang

paling

dan

mulia

dalam pandangan Allah adalah yang
paling
970

bertaqwa

di

antara

kamu,

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

historis merupakan metode yang tepat

dan Maha Sadar (Q.S,49:13)

untuk itu. Rujukan utama penulis ialah

Mengingat bahwa diskriminasi

hadits-hadits yang berkenaan dengan hak

terhadap wanita ini akan menghambat

dan

perkembangan

kemakmuran

pendapat ulama’ mengenai hal tersebut.

pengabdian

Penelitian ini lebih khususnya meneliti

terhadap umat manusia

hak dan kewajiban dan problematika yang

masyarakat

dan

perempuan

yang ada di Indonesia.

kewajiban

istri

besarta

muncul mengenai wanita karier dalam

Rumusan masalah penelitian ini

rumah tangganya yang difokuskan pada

adalah:

permasalahan kontemporer yang dikaji

a. Bagaimanakah konteks hak-hak wanita

dalam prespektif hukum Islam.

yang diberikan untuk berkarier dalam

3. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Hak Asasi Manusia di

Salah satu jenis dan ranah hak

Indonesia ?

asasi manusia yang terlanggar dengan

b. Bagaimanakah konteks hak hak wanita

adanya kasus-kasus penganiayaan TKW

yang diberikan untuk berkarier dalam

asal

Hukum Islam di Indonesia ?

perempuan.

c. Bagaimanakah
wanita

konsep

bekerja

memberikan

hak–hak

sehingga

menimbulkan diskriminasi

agar

kontribusi

Indonesia

mempunyai

adalah

hak-hak

Setiap
hak-hak

perempuan
khusus

yang

tidak

berkaitan dengan hak asasi manusia yang

dapat

diakui dan dilindungi oleh undang-

tehadap

undang.

kesejahteraan masyarakat dan keluarga di

Dalam

Indonesia ?

undang-undang

HAM,

hak-hak perempuan dilindungi dalam
beberapa macam, antara lain :

2. Metode
Jenis penelitian yang digunakan

1. Hak-hak perempuan di bidang politik

adalah penelitian kepustakaan (library

dan pemerintahan

research), yaitu mengumpulkan data dan

2. Hak-hak

informasi dengan bantuan bermacam-

perpustakaan,

seperti

perempuan

di

bidang

di

bidang

kewarganegaraan

macam materi yang terdapat di ruang

3. Hak-hak

buku-buku,

perempuan

pendidikan dan pengajaran

dokumen catatan, skripsi terdahulu dan

4. Hak-hak

lain-lain.

perempuan

di

bidang

di

bidang

ketenagakerjaan

Karena
library

suami

penelitian

research,

maka

ini

murni

5. Hak-hak

pendekatan

kesehatan
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perempuan

6. Hak-hak perempuan untuk melakukan

Internasional tentang Hak-Hak Politik

perbuatan hokum

Wanita, Kovenan

7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/

Internasional tentang

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya /

putusnya perkawinan

ECOSOC,

Terkait dengan adanya kasus-

Konvensi

tentang

Kewarganegaraan

Wanita

kasus penganiyaan terhadap TKW di luar

Konvensi

Kewarganegaraan

negeri maka hak perempuan yang telah

Wanita, Konvensi Melawan Diskriminasi

dilanggar adalah hak-hak perempuan di

Dalam

Pendidikan,

bidang ketenagakerjaan dan di bidang

Nomor

13

kesehatan. Adanya kasus-kasus tersebut

Ketenagakerjaan,

telah menyadarkan kita bahwa di samping

Nomor

perbuatan-perbuatan dari pelaku yang

Kesehatan. Atas dasar analisa itulah

bersifat kriminal atau tindak pidana,

maka penulis akan membuat makalah

perbuatan

dengan judul “Pelanggaran Hak-Hak

pelaku

juga

merupakan

tentang

Undang-Undang

Tahun

23

Kawin,

2003

Undang-

Tahun

tentang
Undang

1992

tentang

perbuatan yang telah melanggar hak asasi

Perempuan Atas

manusia khususnya hak-hak perempuan.

Dilakukan Terhadap Tenaga Kerja Wanita

Penulis
terhadap

melakukan

beberapa

menggunakan
undangan
peraturan

kasus

peraturan

yang
yang

analisa

terkait.
terkait

yang

Asal Indonesia di Luar Negeri”.

dengan

Yang

perundang-

merupakan

hak-hak

perempuan yang diatur dalam UU Hak

Peraturanantara

Penganiayaan

asasi manusia antara lain :

lain;

1. Hak-Hak Perempuan di Bidang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Politik

tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

Sama halnya dengan seorang pria,

Undang Dasar 1945, Convention On the

seorang perempuan juga mempunyai hak

Elimination

of

yang sama untuk turut serta dalam

Discrimination Againts Women (1979)/

pemerintahan. Hak-hak perempuan yang

CEDAW dan Undang-Undang Nomor 7

diakui dan dilakukan

tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi

terhadapnya

tentang

perempuan di bidang politik, antara lain

of

All

Penghapusan

Diskriminasi

Forms

Segala

Terhadap

Bentuk

Perempuan,

terkait

perlindungan

dengan

hak-hak

:

Universal Declaration of Human Rights

a. Hak

untuk

berpartisipasi

dalam

/Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

pemerintahan dengan ikut serta dalam

(1947), Internasional Covenant on Civil

perumusan kebijakan pemerintah dan

and Political Rights / ICCPR, Konvensi

pelaksanaan kebijakan.
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b. Hak

untuk

dalam

dipilih

pemilihan

bebas

dan

memilih

berkala

2.

yang

kewarganegaraan

untuk menentukan wakil

Setiap manusia yang hidup dalam

rakyat di pemerintahan.
c. Hak

untuk

ambil

suatu negara mempunyai hak untuk
bagian

organisasi-organisasi
dan

Hak-hak perempuan di bidang

dalam

mendapatkan

kewarganegaraan

yang

pemerintah

sesuai dengan negara dimana dia tinggal.

non- pemerintah dan himpunan-

Misalnya seseorang yang hidup dan

himpunan

yang

berkaitan

dengan

tinggal

kehidupan

pemerintah dan politik

dengan

negara tersebut.
Dasar

di

Indonesia,

sesuai

Undang-Undang

Kewarganegaraan maka terdapat syarat-

hukum

atas

hak-hak

syarat tertentu yang harus dipenuhi

perempuan di bidang politik tersebut

seseorang

dapat

untuk

ditemukan

negara

dalam

instrumen

mendapatkan

kewarganegaraan

internasional. Dimana hak-hak tersebut

Indonesia. Apabila syarat-syarat tersebut

dapat ditemukan dalam bahasa yang

dapat dipenuhi maka setiap orang tersebut

umum dalam Pasal 21 DUHAM butir 1

mempunyai

dan 2, Pasal 25 ICCPR,. Sedangkan dasar

kewarganegaraannya. Hal inilah yang

hukum yang lebih khusus menyebutkan

menjai

hak-hak

dapat

dipenuhi terhadap perempuan. Setiap

ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW,

perempuan mempunyai hak yang sama

Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak

untuk

mendapatkan

Politik Perempuan.

suatu

negara

perempuan

tersebut

Sedangkan dasar hukum hakhak

perempuan tersebut

hak

salah

untuk

mendapatkan

satu hak yang harus

ketika

kewarganegaraan
mereka

dapat

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

dapat pula

oleh peraturan perundang-undangan di

ditemukan dalam instrumen nasional kita.

negara terkait.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

Dasar

hukum

atas

hak-hak

1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat

perempuan di bidang kewarganegaraan

ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi

tersebut

sebagai berikut : “sistem pemilihan

instrumen internasional. Dimana hak-hak

umum, kepartaian, pemilihan anggota

tersebut dapat ditemukan dalam bahasa

badan legislatif, dan sistem pengangkatan

yang umum dalam Pasal 15 DUHAM

di bidang eksekutif, yudikatif, harus

yang berbunyi :

menjamin keterwakilan wanita sesuai

1. “Setiap orang berhak atas sesuatu

persyaratan yang ditentukan”.

dapat

kewarganegaraan
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ditemukan

dalam

2. Tidak

seorangpun

semena-mena

dapat

dengan

mempunyai pengaturan

yang hampir

dikeluarkan

sama. Dengan kata lain pengaturan hak-

dari kewarganegaraannya atau ditolak

hak perempuan di Indonesia merupakan

haknya

adaptasi dari pengaturan yang ada dalam

untuk

mengganti

kewarganegaraannya”.

ranah internasional. Dengan demikian

Sedangkan dasar hukum dalam

jaminan atas hak perempuan tersebut

ranah internasional yang menggunakan

tentunya

bahasa yang lebih khusus dan spesifik

namun

dapat ditemukan dalam Pasal 9 CEDAW,

internasional.

Pasal 1, 2 dan

3.

3 Konvensi tentang Kewarganegaraan

selain diakui di Indonesia
juga

Hak-hak

diakui

dalam

perempuan

di

tingkat

bidang

pendidikan dan pengajaran

Wanita Kawin, Pasal 1 Konvensi tentang

Pendidikan adalah dasar yang

Kewarganegaraan Perempuan. Dimana

paling penting bagi kehidupan manusia.

dari dasar hukum tersebut dapat diketahui

Dengan pendidikan seseorang dapat

bahwa seorang perempuan mempunyai

meningkatkan kualitas hidupnya, baik

hak untuk memperoleh, mengganti atau

dari kualitas akal, pemikiran, perilaku

mempertahankan

hingga

kewarganegaraanya

ekonomi.

Dan

pendidikan

akibat perkawinannya dengan seorang

tersebut tentunya didapatkan dengan

pria.

asal

pengajaran. Pengajaran harus diberikan

dapat

pada setiap orang untuk mendapatkan

Dan

setiap

perempuan

negara

tersebut

dari

harus

menjamin keberadaan haknya tersebut.
Dalam

ranah

nasional,

pendidikan

yang

layak

dan

dasar

berkualitas. Oleh karena itulah maka

hukum mengenai hak perempuan di

kemudian setiap manusia di dunia ini

bidang kewarganegaraan dapat ditemukan

berhak untuk mendapatkan pendidikan

dalam Pasal 47 UU HAM yaitu “seorang

dan pengajaran, tidak terkecuali untuk

wanita yang menikah dengan seorang pria

semua perempuan. Setiap perempuan

berkewarganegaraan asing tidak secara

sama

otomatis

status

mempunyai hak untuk mendapatkan

tetapi

pendidikan dan pengajaran.

mengikuti

kewarganegaraan

suaminya

halnya

dengan

setiap

pria

mempunyai hak untuk mempertahankan,

Atas dasar itulah maka kemudian

mengganti, atau memperoleh kembali

dalam instrumen internasional dapat kita

status kewarganegaraannya.” Isi pasal

temukan

tersebut

menjamin

jika

dibandingkan

dengan

pengaturan internasional terkait yang ada

pengaturan-pengaturan
hal

tersebut.

yang

Pengaturan

tersebut dapat bersifat umum untuk
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semua orang, maupun bersifat khusus

mendapatkan pekerjaan yang

untuk

Instrumen

dengan

kemampuannya,

internasional yang bersifat umum antara

mereka

perempuan

lain dapat ditemukan dalam Pasal 26 (1)

dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada

DUHAM. Sedangkan yang bersifat lebih

diskriminasi

khusus dapat ditemukan dalam Pasal 10

pekerjaan,

CEDAW, Pasal 13 ayat (2) Kovenan

mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi,

tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan

yaitu mendapatkan upah sesuai dengan

Budaya, Pasal 4 (d) Konvensi Melawan

pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja

Diskriminasi dalam Pendidikan.

yag aman dan sehat, kesempatan yang

setiap

perempuan.

Selain itu pengaturan mengenai

sama

untuk

sehingga

harus

apapun.
seorang

seseuai

Saat

mendapat

perempuan

dapat

dapat

juga

meningkatkan

hak tersebut dapat juga kita temukan

pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi,

dalam

kita.

termasuk juga hak untuk mendapatkan

Pengaturan yang bersifat lebih umum

pelatihan untuk meningkatkan kualitas

dapat kita temukan pada Pasal 31 (1)

pekerjaannya.

Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang

pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika

bersifat lebih khusus melindungi hak

perempuan

perempuan dapat ditemukan dalam Pasal

meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika

48 UU HAM yang menyebutkan bahwa

pekerjaan itu berakhir,

“Wanita

memperoleh

seorang perempuan juga mempunyai hak

pendidikan dan pengajaran di semua

untuk mendapatkan pesangon yang adil

jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai

dan sesuai dengan kinerja dan kualitas

dengan

pekerjaan yang dilakukannya.

instrumen

berhak

nasional

untuk

persyaratan

yang

telah

ditentukan”.

Setelah

harus

mendapat

berhenti

dan

Dasar hukum atas hak tersebut

4. Hak-hak perempuan di bidang profesi

dalam

dan ketenagakerjaan

instrumen

internasional

dapat

ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM,

Berkaitan dengan hak perempuan

Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat 1 butir

di bidang profesi dan ketenagakerjaan,

(a)

terdapat hak-hak yang harus didapatkan

tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan

perempuan baik sebelum, saat, maupun

Budaya, dimana didalamnya diatur hak-

sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum

hak seseorang atas suatu profesi dan

mendapat pekerjaan, seorang perempuan

pekerjaan yang berlaku bagi semua orang.

mempunyai

Dan pada Pasal 11 CEDAW, Pasal 3

hak

untuk

diberikan

kesempatan yang sama dengan pria untuk

dan

Konvensi
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(b)

Konvensi

tentang

Internasional

Hak-Hak

Politik

Perempuan, dapat ditemukan adanya
perlindungan

hak

tersebut

Dalam

instrumen

internasional

yang

mengenai hal tersebut dapat ditemukan

diberlakukan lebih khusus kepada semua

dalam Pasal 25 (2) DUHAM yang

perempuan.

berbunyi “ibu dan anak berhak mendapat

Dalam instrumen nasional mengenai hal

perhatian dan bantuan khusus. Semua

ini dapat ditemukan dalam Pasal 76

anak baik yang dilahirkan di dalam

Undang-Undang

Nomor

tentang

maupun

Ketenagakerjaan

dan

49

menikmati

76

Pasal

(1)

di

luar

perkawinan,

perlindungan

harus

sosial

yang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

sama”. Dan pada Pasal 12 ayat (1)

tentang HAM. Dalam Pasal 49 (1) UU

Konvensi

HAM disebutkan bahwa ”Wanita berhak

Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta dalam

untuk memilih, dipilih, diangkat dalam

Pasal 11 butir (f), Pasal 12 dan Pasal 14

pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai

CEDAW. Sedangkan untuk instrumen

dengan

nasional dapat ditemukan dalam Pasal 28

persyaratan

dan

peraturan

Hak-hak perempuan di bidang

Hak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

kesehatan

tinggal, dan mendapatkan lingkungan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa
yang

tentang

H UUD 1945 yaitu “setiap orang berhak

perundang-undangan”.
5.

Internasional

dimaksud

dengan

hidup

hak-hak

yang

sehat

serta

berhak

memperoleh kesehatan”. Adanya dasar

perempuan di bidang kesehatan adalah

pengaturan

penjaminan

perempuan

negara kita menjamin setiap warganya

untuk mendapatkan perlindungan yang

untuk mendapatkan jaminan kesehatan

lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat

dari negara. Khusus

rentannya kesehatan wanita berkaitan

untuk

dengan fungsi reproduksinya. Seorang

kesehatan dijaminkan lebih lagi dalam

wanita telah mempunyai kodrat dari

Pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 39

Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami

Tahun

kehamilan, menstruasi setiap bulan dan

menyebutkan bahwa “perempuan berhak

juga kekuatan fisik yang lebih lemah

untuk mendapatkan perlindungan khusus

dibandingkan

dalam

kepada

pria.

para

Adanya

hal-hal

ini

setiap

1999

menunjukkan

wanita

tentang

pelaksanaan

bahwa

perlindungan

HAM

pekerjaan

yang

atau

tersebut inilah maka kemudian dirasakan

profesinya terhadap hal-hal yang dapat

perlu untuk melakukan perlindungan

mengancam

yang

kesehatannya berkenaan dengan fungsi

lebih

khusus

kepada

mereka

perempuan.

keselamatan

reproduksi wanita”.
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dan

atau

6. Hak-hak perempuan untuk melakukan

Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak

perbuatan hukum

perempuan yang berhubungan dengan

Sebelum dikenalnya hak-hak atas

hukum dan masyarakat, terdapat beberapa

perempuan dan keberadaan perempuan

permasalahan yang menimpa perempuan

yang sederajat dengan pria, perempuan

di Indonesia diantaranya:

selalu berada di bawah kedudukan pria.

1) Kekerasan terhadap perempuan;

Hal ini seringkali

2) Perempuan sebagai korban perkosaan;

pada
untuk

keadaan

terlihat
dimana

terutama
perempuan

3) Perempuan

melakukan perbuatan hukum

sebagai

pekerja

komersial dalam praktek prostitusi;

tertentu harus mendapatkan persetujuan

4) Perempuan dan aborsi;

atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan

5) Perempuan

inilah

yang

kemudian

seks

menimbulkan

dan

pornografi

dan

pornoaksi;

kesadaran bagi para perempuan bahwa

6) Perdagangan perempuan;

setiap perempuan mempunyai kedudukan

7) Hak-hak perempuan dalam ikatan

yang sama dengan laki-laki di mata
hukum, sehingga

kemudian

muncul

salah

perempuan

lainnya

satu

hak

/putusnya perkawinan
Dalam
adakalanya

sebuah

dimana

perkawinan

pasangan

suami

yang diakui baik di tingkat internasional

istri terpaksa harus melakukan perceraian

maupun nasional.

atau yang disebut dengan putusnya

Dasar hukum dalam instrumen

perkawinan. Atas putusnya perkawinan

internasional atas hak-hak perempuan ini

ini

setiap

secara umum dapat ditemukan dalam

mempunyai hak dan kewajiban yang

Pasal 7 DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan

sama terutama jika atas perkawinannya

Pasal 26 Kovenan Internasional tentang

menghasilkan anak-anak. Selain itu kedua

Hak-Hak Sipil dan Politik dan secara

belah pihak juga mempunyai hak yang

khusus dalam Pasal 2 dan 15

sama

CEDAW. Dalam instrument nasional

bersama dengan persentase yang adil.

dasar hukum atas hak-hak ini dapat

pihak

dari

untuk mendapat

perkawinan

bagian

harta

Dasar hukum atas hak tersebut

ditemukan dalam Pasal 50 UU HAM

dalam

yang berbunyi “wanita yang telah dewasa

ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan

dan atau telah menikah berhak untuk

Pasal 16 butir (c) sampai dengan butir (g)

melakukan perbuatan hukum sendiri,

CEDAW. Dan dalam instrumen nasional

kecuali ditentukan lain oleh hukum

dapat ditemukan dalam Pasal 51 ayat (1)

agamanya”.
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instrumen

internasional

dapat

dan (2) UU HAM yang berbunyi sebagai

eksistensi seorang istri tidak hanya dalam

berikut :

wilayah domestik keluarga (kegiatan

1. “Setelah

putusnya

realitas

yang

seorang wanita mempunyai hak dan

berkembang seorang istri banyak

yang

tanggungjawab yang sama dengan

mengisi hari- harinya dengan aktifitas

mantan suaminya atas semua hal yang

diluar rumah, baik dalam urusan kerja

berkenaan dengan anak- anaknya,

maupun

dengan memperhatikan kepentingan

perkembangan yang cukup signifikan

terbaik bagi anak”.

mengenai keberadaan dan peran serta

2. “Setelah

perkawinan,

putusnya

rumah tangga). Namun,

perkawinan,

kegiatan

seorang wanita

sosial.

dalam

Secara

sama dengan mantan suaminya atas

menimbulkan

semua hal yang berkenaan dengan

rumah tangga yang dijalin. Apalagi

harta bersama tanpa mengurangi hak

ketika menghadapi kenyataan bahwa

anak

pendapatan seorang istri lebih besar dari

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan”.

mengeluarkan

Hak dan kewajiban seorang suami istri

menopang

merupakan

tangga.

penting

yang

dampak

akan

bagi keutuhan

pada seorang suami, dan istri yang lebih
banyak

hal

langsung

kerja.

seorang wanita mempunyai hak yang

sesuai

tidak

dunia

Dari

harus

diperhatikan dalam kehidupan berumah

biaya

Bahwa

uang

untuk

kehidupan

rumah

pemahaman

tentang

tangga. Mengingat keharmonisan sebuah

konsep hak dan kewajiban antara suami

rumah

ditentukan

istri sangat penting dan krusial. Dimana,

sejauhmana kedua pasangan tersebut

saat ini banyak istri yang tidak hanya

dapat melaksanakan tugas dan kewajiban

berada di wilayah domestik seperti halnya

masing-masing.

dalam

mengurus rumah tangga, namun dewasa

rumah tangga akan terelalisasi selama

ini sudah banyak perempuan yang turut

suami dan istri melaksanakan dan tetap

berkecimpung di wilayah publik seperti

konsisten dengan kewajiban masing-

bekerja di luar rumah.

tangga

sangat

Keharmonisan

masing.

Untuk
Perkembangan yang terjadi dalam

sebuah

rumah

problematika
hubungan

yang
suami

perkembangannya

tangga.

itu,

penulis menyadari

betapa pentingnya mengetahui hak dan

Banyak

kewajiban

suami

istri

yang

terjadi

dalam

sesungguhnya, agar dalam menjalankan

istri.

Dalam

roda rumah tangga, agar dapat terjalin

dan

keharmonisan dan kelanggengan, hingga

Keberadaan
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tercipta keluarga sakinah, mawaddah

mengorbankan

warohmah.

seorang istri.

4. Kesimpulan

Untuk konteks zaman sekarang memang

Dalam undang-undang HAM, hak-hak

tidak dapat menghindari keterlibatan

perempuan dilindungi dalam beberapa

seorang wanita dalam pencaturan dunia

macam, antara lain :

sosial dan karier. Tapi, harus dipahami

a. Hak-hak perempuan di bidang politik

bahwa keikutsertaan seorang istri dalam

dan pemerintahan;
b. Hak-hak

di

bidang

mereka

kewarganegaraan;
di

bidang

tetap

pendidikan dan pengajaran;
perempuan

melaksanakan

di

bidang

di

melaksanakan

tugasnya

rumah tangganya. Apabila ketika masih
terjadi

perempuan

wajib

melayani suami dan mengatur kehidupan

ketenagakerjaan;
e. Hak-hak

tidak

kewajibannya sebagai seorang istri. Istri

perempuan

d. Hak-hak

sebagai

mencari penghasilan, tidak menjadikan

perempuan

c. Hak-hak

kewajibannya

bidang

silang

sengketa

masalah

perbedaan pendapatan antara keduanya,

kesehatan;

perlu diadakan pemahaman bahwa suami

f. Hak-hak perempuan untuk melakukan

tetap menjadi pemimpin keluarga dan

perbuatan hokum;

yang paling berhak mencari nafkah. Jika

g. Hak-hak perempuan dalam ikatan/

suami

putusnya perkawinan

mengalami

kesulitan

maka

hendaknya istri tidak berpaling dari

Hak-hak yang diwajibkan dalam Islam,

suaminya. dan tidak memutuskan untuk

bagi masing-masing suami istri memiliki

berpisah dengan suaminya.

hak-hak dan kewajiban antara satu
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IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN OPEN-ENDED TERHADAP
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN PEMECAHAN
MASALAH MATEMATIK SISWA
Siti Khayroiyah
Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah
O2isiti@yahoo.co.id
Abstrak
Masalah bahwa siswa kurang memiliki kemampuan mencari alternatif lain dapat disebabkan
karena siswa kurang memiliki kemampuan fleksibilitas yang merupakan komponen utama dalam
komponen kemampuan berpikir kreatif serta kemampuan pemecahan masalah siswa sebagai
perkembangan kognitif untuk pencapaian hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan : (1) kemampuan berpikir kreatif matematik antara siswa yang diberi pembelajaran
Open-Ended dengan siswa yang diberi pembelajaran konvensional. (2) kemampuan pemecahan
masalah matematik antara siswa yang diberi pembelajaran Open-Ended dengan siswa yang diberi
pembelajaran konvensional. (3) respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang diberi
pembelajaran open-ended. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen.Populasi
penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 6 Medan. Pemilihan sampel dilakukan secara random
dengan mengacak kelas. Instrumen yang digunakan terdiri dari: (1) tes kemampuan berpikir
kreatif (2) tes kemampuan pemecahan masalah (3) angket respon siswa. Adapun tes yang
digunakan untuk memperoleh data adalah berbentuk uraian. Data dalam penelitian ini dianalisis
dengan menggunakan analisis statistik deskriptif .
Kata kunci: Pembelajaran Open-Ended, Kemampuan Berpikir Kreatif, Kemampuan Pemecahan
Masalah.
1. Pendahuluan

yang

memiliki

ketrampilan

tinggi

yang

1.1. Latar Belakang

melibatkan pemikiran kritis sistematis, logis,
saat

kreatif dan kemampuan bekerja sama yang

sekarang ini berkembang sangat pesat.Semua itu

efektif. Hal tersebut perlu dimanifestasikan

tidak terlepas dari perubahan-perubahan dalam

dalam setiap mata pelajaran di sekolah, termasuk

bidang pendidikan.Mutu pendidikan di Indonesia

matematika.

jauh ketinggalan dengan negara-negara lain

Dengan

Ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

demikian

kurikulum

tersebut

Matematika.Rendahnya

mengisyaratkan pentingnya kreativitas, aktivitas

mutu pendidikan tercermin dari rendahnya rata-

kreatif dan permikiran (berpikir) kreatif dalam

rata prestasi belajar siswa. Masalah lain dalam

pembelajaran

bidang pendidikan di Indonesia yang banyak

menjelaskan bahwa berpikir kreatif adalah suatu

diperbincangkan

proses

aktivitas mental untuk membuat hubungan-

pembelajaran yang berlangsung di kelas masih

hubungan (conections) yang terus menerus

terlalu didominasi oleh peran guru (teacher

(kontinu), sehingga ditemukan kombinasi yang

centered).

“benar” atau sampai seseorang itu menyerah,

terutama

pendidikan

adalah

bahwa

asosiasi

Dalam Kurikulum 2004 menyebutkan bahwa
untuk menghadapi tantangan perkembangan

kemiripan

IPTEK dan informasi diperlukan sumber daya

analogis.
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kreatif

matematika.

terjadi

sesuatu

atau

Evans

melalui
melalui

(1991)

kemiripanpemikiran

Selain

kemampuan

berpikir

kreatif,

A. Metode dan Disain Penelitian

kemampuan matematika siswa yang sangat

Desain

penting untuk dikembangkan di kalangan siswa

menggunakan kelompok kontrol pretes

adalah kemampuan pemecahan masalah. Dengan

proses-proses

matematis.

ini

berikut:

Pernyataan

tersebut sampai saat ini masih konsisten, dan
bahkan menjadi suatu persoalan yang makin
kuat.The National Council of

penelitian

dan postes yang dinyatakan sebagai

kata lain, pemecahan masalah merupakan sumbu
dari

dalam

R O

X

O

R O

-

O

Dengan: R

Teachers of

: Pengelompokan secara

Mathematics (NCTM) menyatakan dengan tegas

acak/random

dalam Principles and Standards for School

O

: Pretes/Postes

Mathematics (NCTM, 2000), bahwa “Pemecahan

X

: Pembelajaran Open-Ended

masalah bukan hanya sebagai tujuan dari belajar

B. Populasi dan Sampel

matematika tetapi juga merupakan alat utama

Populasi dalam penelitian ini adalah

untuk melakukannya.” Kemampuan pemecahan

seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 6

masalah merupakan fokus dari pembelajaran

Medan.Sampel yang terpilih dari siswa kelas

matematika.

VII yang berjumlah lima kelas, dipilih 2

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa

kelas yaitu kelas VII B , kelas VII C di mana

kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan
pemecahan masalah merupakan faktor yang

kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan

sangat penting bagi perkembangan kognitif siswa

kelas VII C sebagai kelas kontrol.

dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Masalah

C. Instrumen Penelitian

bahwa siswa kurang memiliki kemampuan

Instrumen

yang

digunakan

dalam

mencari alternatif lain dapat disebabkan karena

penelitian ini adalah tes (pretes dan postes),

siswa kurang memiliki kemampuan fleksibilitas

angket, untuk mengetahui sikap siswa dan

yang

merupakan

komponen

komponen

utama

kemampuan

dalam

kreatif.Berdasarkan uraian di atas,
mengadakan
:“Implementasi

penelitian

yang

Pembelajaran

lembar observasi untuk mengukur tingkat

berpikir

aktivitas siswa selama proses pembelajaran.

peneliti

D. TeknikAnalisis Data

berjudul

Untuk melihat hasil belajar siswa maka

Open-Ended

Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan

dilakukan

analisis

Pemecahan Masalah Matematik Siswa “.

diperoleh

dari

2. Metode

Penganalisisan

terhadap
tes

yang

data

yang

hasil

belajar.

dilakukan

adalah

sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan di semester I
pada bulan November 2015, selama 4 kali

a.

Tingkat Penguasaan Siswa

pertemuan.Tempat penelitian adalah di SMP

Kriteria penentuan tingkat peguasaan

Negei 6 Medan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat

terhadap materi yang diajarkan adalah

penelitian dengan pertimbangan siswa di sekolah

dengan menggunakan prinsip konversi lima.

ini mengalami kesulitan pada pembelajaran

Menurut Nurkancana (1986) mengatakan

bangun datar.

bahwa : ”Pedoman konversi yang digunakan
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dalam mengubah skor mentah menjadi skor

PHB = Persentase Hasil Belajar

standar

adalah

P

= Skor yang diperoleh siswa

penguasaan

Q

= Skor maksimal

dengan

berdasarkan

norma
atas

absolut

tingkat

terhadap bahan yang telah diberikan”.

Dengan kriteria :

Pedoman yang digunakan

0%

adalah sebagai

PHB

65%

berikut ( Nurkancana 1986 ) yaitu :

tuntas belajar

Tingkat Penguasaan

65%

Kategori

;

PHB 100%

Siswa

belum

; Siswa telah tuntas

90 % - 100 %

Sangat Tinggi

belajar

80 % - 89 %

Tinggi

Sedangkan untuk mengetahui ketuntasan

65 % - 79 %

Sedang

belajar siswa secara klasikal digunakan

55 % - 64 %

Rendah

rumus :

0 % - 54 %

DSK =

Persentase
dihitung

penguasaan
dengan

siswa

dapat

menggunakan

rumus

Keterangan :
DSK =

sebagai berikut:

Persentase

Ketuntasan

Belajar

Klasikal

PPS =

M
Keterangan :

= Jumlah Siswa Yang telah Tuntas

Belajar

PPS = Persenase Penguasaan Siswa

N

Kriteria tingkat penguasaan siswa secara
klasikal akan terpenuhi

= Jumlah seluruh siswa
Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar,

jika minimal

jika kelas tersebut telah terdapat 85% siswa

termasuk kategori sedang.

yang

b.

ketuntasan secara klasikal telah terpenuhi.

Ketuntasan Belajar Siswa

telah

mencapai

65%

maka

Menurut Usman (2004) terdapat kriteria

c.

ketuntasan

Menurut Depdiknas ( 1994 ) menyatakan

belajar

perorangan

dan

bahwa : “suatu indikator dipandang tercapai

klasikal, yaitu :
a.

b.

Untuk

Ketercapaian Indikator Hasil Belajar

Seorang siswa dikatakan lulus

apabila paling sedikit 65% siswa telah tuntas

belajar jika siswa tersebut telah

belajar untuk semua butir soal yang terkait

mencapai skor 65% atau 65.

dengan indikator

Suatu

kelas

dikatakan

tuntas

bedasarkan

jumlah

indikator berdasarkan jumlah indicator yang

belajar jika kelas tersebut terdapat

ada. Apabila

85% yang telah mencapai daya

telah ditetapkan tercapai “.

serap lebih atau sama dengan 65%.

Untuk mengetahui ketercapaian indikator

mengetahui

dapat digunakan rumus

ketuntasan

siswa

perorangan digunakan rumus ;

75% dari indikator yang

T=

PHB =

100%

Keterangan :

Keterangan :

T
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= Persentase pencapaian indicator

Si

kategori “kurang” terdapat 0 orang siswa,

= Jlh skor siswa untuk butir soal ke-i

untuk kategori “cukup” terdapat 0 orang

= Jumlah Skor maksimum untuk butir
soal ke-i

ssiwa, untuk kategori “tinggi” terdapat 0

Kriteria :

orang siswa, untuk kategori “sangat tinggi”

0%

T

65%

terdapat 0 orang siswa.

; Indikator hasil belajar

Tabel 4.2

belum tuntas
65%

T

100% ; Indikator hasil belajar
No
1
2
3
4
5

tuntas.
Sedangkan secara keseluruhan indikator
hasil belajar dikatakan tuntas jika 75% dari
seluruh indikator telah tuntas.

Postes
Kemampuan
Berpikir
Kreatif Matematik Kelas Kontrol
Secara Kuantitatif
Interval Nilai
Jumlah Siswa
SKBPM< 45
1
45 SKPM < 65
0
65 SKPM < 75
0
75 SKPM < 90
0
90 SKPM
100

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa

3. Hasil dan Pembahasan

kemampuan

A. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang

berpikir

kreatif

matematik

siswa pada kelas kontrol diperoleh bahwa,

Kemampuan Berpikir Kreatif
Tes kemampuan berpikir kreatif

jumlah siswa yang memperoleh nilai kurang

dilakukan dua kali yaitu uji awal (pretes) dan

sekali sebanyak 39 orang atau sebesar

uji akhir (postes) dengan jenis soal yang

97,5%, sementara kategori kurang sebanyak

ekuivalen. Tes awal dan akhir diikuti oleh 40

1 orang atau sebesar 2,5%, dan kategori

orang siswa sehingga dalam analisis data

cukup, tinggi, dan tinggi sekali sebanyak 0

yang menjadi subyek penelitian ini adalah

orang atau sebesar 0%.

40 orang yaitu yang mengikuti tes awal

Tabel 4.3

(pretes) dan tes akhir (postes).
Secara

kuantitatif,

tingkat

kemampuan

No
1
2
3
4
5

berpikir kreatif matematik dapat dilihat pada
tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Pretes Kemampuan Berpikir
Kreatif
Matematik
Kelas
Kontrol Secara Kuantitatif
No

Interval Nilai

1
2
3
4
5

SKBK < 45
45 SKBK < 65
65 SKBK < 75
75 SKBK < 90
90 SKBK
100

Pretes
Kemampuan
Berpikir
Kreatif
Matematik
Kelas
Eksperimen Secara Kuantitatif
Interval Nilai
Jumlah Siswa
≤ SKBPM< 45
19
21
45 SKPM < 65
0
65 SKPM < 75
0
75 SKPM < 90
0
90 SKPM 100

Dari tabel 4.3. pretes kemampuan
berpikir kreatif matematik siswa pada kelas

Jumlah
Siswa
40
0
0
0
0

eksperimen diperoleh bahwa, jumlah siswa
yang

memperoleh

nilai

kurang

sekali

sebanyak 19 orang atau sebesar 47,5%, yang
memiliki nilai kategori kurang sebanyak 21
orang atau sebesar 52,5%, cukup, dan tinggi

Dari Tabel 4.1 di atas diperoleh

dan sangat tinggi sebanyak 0 orang atau

bahwa pada kategori penilaian “kurang

sebesar 0%.

sekali” terdapat 40 orang siswa, untuk
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Tabel 4.4

No
1
2
3
4
5

Postes
Kemampuan
Berpikir
Kreatif
Matematik
Kelas
Eksperimen Secara Kuantitatif
Interval Nilai
Jumlah Siswa
≤ SKBPM< 45
17
17
45 SKPM < 65
5
65 SKPM < 75
1
75 SKPM < 90
0
90 SKPM 100

eksperimen siswa mampu menjawab dengan

Dari tabel 4.4. postes kemampuan

dengan memberikan rumus keliling dari

benar dengan memberikan penyelesaian
dengan rinci.
Butir Soal Nomor 2 :
Untuk soal nomor 2 di kelas kontrol,
siswa hanya dapat memberikan penyelesaian

berpikir kreatif matematik siswa pada kelas

persegi

eksperimen diperoleh bahwa, jumlah siswa

eksperimen

yang

penyelesaian yang hampir mendekati benar.

memperoleh

nilai

kurang

sekali

sebanyak 17 orang atau sebesar 42,5%, yang

panjang.Sementara
siswa

mampu

di

kelas

memberikan

Butir Soal Nomor 3 :

memiliki nilai kategori kurang sebanyak 17

Untuk soal nomor 3 di kelas kontrol,

orang atau sebesar 42,5%, yang memiliki

siswa hanya dapat memberikan penyelesaian

nilai kategori cukup sebanyak 5 orang atau

dengan menjadikan sebuah persegi menjadi

sebesar 12,5%, yang memiliki nilai kategori

bentuk segitiga tanpa memberikan proses

tinggi sebanyak 1 orang atau sebesar 2,5%,

penyelesaian. Sementara di kelas eksperimen

dan yang memiliki nilai kategori sangat

siswa mampu memberikan penyelesaian

tinggi sebanyak 0 orang atau sebesar 0%.

yang hampir mendekati benar.

Tingkat kemampuan berpikir kreatif pada

Butir Soal Nomor 4 :

kelas

kontrol

hanya

sebesar

0,00%,

Untuk soal nomor 4 di kelas kontrol,

sedangkan pada kelas eksperimen sebesar

siswa hanya dapat memberikan penyelesaian

15%. Berdasarkan data postes di kelas

dengan memberikan hal-hal yang diketahui

kontrol dan kelas eksperimen, di mana siswa

tanpa memberikan proses penyelesaian.

di kelas kontrol banyak siswa yang tidak

Sementara

dapat mengerjakan soal dengan baik.Di

mampu memberikan penyelesaian lebih

mana siswa di kelas kontrol tidak ada yang

terperinci dan hasil benar.

berada di kategori cukup, tinggi, dan sangat

B.

ada beberapa siswa yang berada di kategori

eksperimen

siswa

Tabel 4.5

cukup dan tinggi.
Butir Soal Nomor 1 :

No
1

Untuk soal nomor 1 di kelas kontrol,
siswa banyak yang tidak tahu bagaimana

diberikan.Mayoritas

kelas

Deskripsi Hasil Penelitian Tentang
Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika

tinggi.Sementara siswa di kelas eksperimen,

menyelesaikan

di

soal
siswa

2
3
4
5

yang
hanya

dapat

menggambarkan persegi panjang dan hanya
dapat mencari nilai x. Sementara di kelas
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Pretes Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematik Kelas Kontrol
Secara Kuantitatif
Interval Nilai
Jumlah Siswa
34
SKPM < 45
5
45 SKPM < 65
1
65 SKPM < 75
0
75 SKPM < 90
0
90 SKPM 100

0

Tabel 4.6

No
1

Tabel 4.7

No
1
2
3
4
5

siswa

kurang

2
3
4
5

hampir mendekati benar.
Butir Soal Nomor 4 :

Untuk soal nomor 4 di kelas kontrol,
sebagian siswa tidak membuat hal-hal yang
diketahui serta tidak memahami masalah
0
dengan
baik.Sementara di kelas eksperimen

siswa mampu memberikan penyelesaian
lebih terperinci dan hasil benar.
Butir Soal Nomor 5 :

Postes Kemampuan Pemecahan
Masalah
Matematik
Kelas
Eksperimen Secara Kuantitatif
Interval Nilai
Jumlah Siswa
14
SKPM < 45
19
45 SKPM < 65
4
65 SKPM < 75
3
75 SKPM < 90
0
90 SKPM 100

Untuk soal nomor 5 di kelas kontrol,
sebagian siswa sama sekali tidak memahami
dan
0

merencanakan

serta

meyelesaikan

masalah dengan baik. Siswa tidak membuat
hal-hal yang diketahui serta tidak memahami
masalah dengan baik.Sementara di kelas
eksperimen

siswa

sudah

mampu

meyelesaiakan masalah dengan baik.

Untuk soal nomor 1 di kelas kontrol,

Secara deskriptif terlihat bahwa

sebagian siswa tidak membuat perencanaan
masalah

dengan

mampu memberikan penyelesaian yang

Pretes Kemampuan Pemecahan
Masalah
Matematik
Kelas
Eksperimen Secara Kuantitatif
Jumlah
Interval Nilai
Siswa
33
SKPM < 45
6
45 SKPM < 65
0
65 SKPM < 75
1
75 SKPM < 90
0
90 SKPM 100

menyelesaikan

dan

baik.Sementara di kelas eksperimen siswa

16
2
2
0

Butir Soal Nomor 1 :

untuk

memahami

masalah

0

Tabel 4.8

No
1

dapt

merencanakan

20

SKPM < 45
45 SKPM < 65
65 SKPM < 75
75 SKPM < 90
90 SKPM 100

2
3
4
5

Untuk soal nomor 3 di kelas kontrol,

Postes Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematik Kelas Kontrol
Secara Kuantitatif
Interval Nilai
Jumlah Siswa

kemampuan

dengan

berpikir

kreatif

matematik

benar.Mayoritas siswa hanya Sementara di

proporsi hasil uji akhir kelas eksperimen

kelas eksperimen siswa mampu memahami

48,38,

masalah dengan baik.

kreatif matematik proporsi hasil uji akhir

Butir Soal Nomor 2 :

kelas

sedangkan

kontrol

perbedaan

Untuk soal nomor 2 di kelas kontrol,

kemampuan

43,81.

rata-rata

Artinya
hasil

berpikir

terdapat

kemampuan

siswa tidak memahami masalah dengan

berpikir kreatif matematik siswa yang

benar

dapat

diajarkan dengan pembelajaran open-ended

menyelesaikan soal dengan menggunakan

dengan rata-rata hasil kemampuan berpikir

rumus keliling saja.Sementara di kelas

kreatif matematik siswa yang diajarkan

eksperimen siswa mampu menyelesaiakan

dengan

masalah dengan baik.

konvensional.

sehingga

siswa

hanya

Masalah Matematik Butir Soal Nomor 2
Butir Soal Nomor 3 :
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MODEL PENGELOLAAN SEKOLAH BERWAWASAN
LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA
NASIONAL PADA SMA NEGERI DI KOTA MEDAN
Zulkarnain Lubis1 Agus Al-Rozi2
Muhammad Syahputra3

Abstrak
Tantangan persiapan sumber daya manusia sadar lingkungan tidak terbatas menjadi tanggung
jawab pada sumber daya manusia usia produktif saja namum harus disiapkan sejak usia dini di
masa sekolah menengah (usia pembelajar mandiri). Persoalan pembentukan karakter dan budaya
menyangkut kepada kebiasaan prilaku yang tidak bisa secara instant dibentuk pada suatu
kelompok sumberdaya manusia namun perilaku demikian harus dituntun, diarahkan, dibina
dengan pembelajaran aktif sejak usia dini tidak terkecuali pada karakter sadar lingkungan yang
seharusnya juga mulai diajarkan sejak usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1). Untuk
mengkaji kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah-sekolah SMA Negeri di
Kota Medan, (2). Untuk mengkaji pengembangan kurikulum berbasis lingkungan pada SMA
Negeri di Kota Medan, (3). Untuk mengetahui persepsi siswa, guru dan pengelola sekolah di SMA
Negeri di Kota Medan terhadap kegiatan berbasis partisipatif dalam percapaian mutu sekolah
Adiwiyata Nasional, (4). Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana peduli dan ramah
lingkungan agar dapat menjadi budaya pada sekolah SMA Negeri di Kota Medan. Hasil
penelitian menunjukkan Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup pada lokasi
penelitian kurang terwujud dengan baik yang dapat dilihat dalam pelaksanaan kurikulum, upaya
perbaikan materi kurikulum terkait isu global, pengembangan berbasis lingkungan hidup dan
pemanfaatan sumber belajar lainnya. Secara umum persepsi siswa, guru dan pengelolaan sekolah
yang diteliti kegiaan yang bersifat partisipatif dalam pengelolaaan lingkugan masih belum
maksimal. Pelibatan siswa dan guru oleh pengelola sekolah hanya terbatas partisfasi pasif
semata. Dalam melakukan aktivitas terkait pengelolaan lingkungan hidup secara lebih efektif
Kata Kunc: Sekolah, Berwawasan Lingkungan, Adiwiyata Nasional

1. Pendahuluan

berhak

1.1. Latar Belakang

lingkungan hidup, akses informasi, akses

Program

pendidikan

Adiwiyata

partisipasi dan akses keadilan dalam

Nasional yang dicanangkan pemerintah

memenuhi hal atas lingkungan hidup

Republik Indonesia merupakan bagian

yang baik dan sehat.”

dari

strategi

Hidup.

sekolah

mendapatkan

Pendidikan Lingkungan

Pengembangan

Adiwiyata adalah

progran

salah

satu

program

Kementerian

Negara

Adiwiyata menjangkau semua daerah

Lingkungan

Hidup

rangka

adalah amanah Undang-Undang No. 32.

mendorong terciptanya pengetahuan dan

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

kesadaran warga sekolah dalam upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam

pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan

Pasal 65 Undang-Undang No. 32 tahun

setiap warga sekolah ikut terlibat dalam

2009 ditegaskan bahwa ”setiap orang

kegiatan sekolah menuju lingkungan
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dalam

yang sehat dan menghindari dampak

dipersiapkan dengan baik melalui proses

lingkungan yang negative (Kementerian

pendidikan.

Lingkungan Hidup, 2009).
Kota

Medan

Sumatera

kota

sekolah berwawasan lingkungan sekolah

yang

menempatkan

Adiwiyata Nasional. Ada 4 aspek yang

kualitas

sumberdaya

harus menjadi perhatian sekolah untuk

Utara

peningkatan
manusia

sebagai

ibu

melalaui

berwawasan

pendidikan

lingkungan

berkelanjutan.
demikian

Dari Program Nasional mengenai

Menghadapi

maka

sumberdaya

diperlukan

manusia

yang

dikelola

dengan cermat dan benar

apabila

mengembangkan

Program

tantangan

Adiwiyata yakni : Kebijakan, Kurikulum,

kesiapan

Kegiatan dan Sarana dan Prasarana.

sebagai

aktor

Sehingga secara terencana Pengelolaan

pengelola sekaligus sebagai stake holder

aspek-aspek tersebut harus diarahkan

pendidikan guna menunjang program

pada indikator yang telah ditetapkan

pemerintah

dalam program Adiwiyata. 1). Kebijakan

untuk memajukan tingkat

sosial ekonomi masyarkat setempat.
Menurut

Hermawan

Sekolah

Peduli

dan

Berbudaya

(2000)

Lingkungan,

2)

Kurikulum

Berbasis

Pendidikan lingkungan hidup dewasa ini

Lingkungan,

3)

Kegiatan

Berbasis

banyak dibicarakan orang, karena telah

Patisipatif dan 4). Sarana dan Prasarana

tampak adanya gejala dan kecenderungan

Pendukung Ramah Lingkungan (Panduan

pencemaran lingkungan yang diakibatkan

Adiwiyata,

oleh ulah manusia misalnya pencemaran

masalah penelitian ini adalah:

sumber daya air dan sungai sebagai

a. Apakah kebijakan sekolah peduli dan

akibat dari pembuangan limbah industri

berbudaya lingkungan di sekolah SMA

dan limbah rumah tangga serta banyak

Negeri di Kota Medan/

kasus lain yang sekarang sudah menjadi

b. Apakah

fenomena umum.
Menurut

Syahdian

(2000)

Kependudukan

Adapun

pengembangan

berbasis

lingkungan

rumusan

kurikulum
pada

SMA

Negeri di Kota Medan/

mengenai adanya hubungan Pelaksanaan
Pedidikan

2010).

c. Bagaiman persepsi siswa, guru dan

dan

pengelola sekolah SMA Negeri di

Lingkungan Hidup. Dengan Partisipasi

Kota

Medan

terhadap

Siswa dalam Pengelolaan Lingkungan

berbasis partisipatif dalam percapaian

Hidup menunjukkan bahwa kelompok

mutu sekolah Adiwiyata Nasional/

usia remaja merupakan sumberdaya yang

d. Bagaimana

kondisi

sangat potensial di masa mendatang jika

prasarana

peduli
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kegiatan

sarana
dan

dan
ramah

lingkungan

agar dapat

menjadi

dituliskan

dalam

catatan

lapangan,

budaya pada sekolah SMA Negeri di

dokumen Negara, gambar, foto dan

Kota Medan.

sebagainya. Langkah berikutnya adalah
berupa

2. Metode
Dalam penelitian ini digunakan

reduksi

data

dengan

jalan

membuat abstraksi. Abstraksi merupakan

analisis data kualitatif yaitu dengan cara

usaha

data yang telah terkumpul diolah dan

disusun

dianalisis

masalah

diperoleh kategori sambil dibuat coding.

penelitian dan hipotesis penelitian. Data

Tahap akhir analisis adalah mengadakan

yang diperoleh diorganisasikan sesuai

pemeriksaan keabsahan data sehingga

dengan tuntutan penyajian/pengelolaan

dapat dibuat penafsiran dan kesimpulan

statistik yang akan digunaka dalam

(Moleong, 1989).

bentuk Tabel frekuensi atau presentase

3. Hasil dan Pembahasan

(Faisal, S, 1989).

1. Pengembangan

untuk

Pada

menjawab

tahap

pengolahan

data

membuat
dalam

rangkuman

untuk

satuan-satuan

hingga

Kebijakan

Sekolah

Peduli dan Berbudaya Lingkungan

dilakukan editing data untuk memastikan

Untuk menciptakan masyarakat yang

kesempurnaan

pengisian

peduli dengan lingkungan hidup, salah

instrument

pengumpulan

Selanjutnya

dari

dilakukan

setiap
data.

satu

satunya

dapat

dimulai

dari

pengkodean

lingkungan pendidikan atau sekolah.

(coding) dalam suatu matrix sheet untuk

Oleh sebab itu pihak sekolah perlu

digunakan dalam tabulasi data baik

membuat

suatu

secara

sifatnya

peduli

silang

pentabulasi

atau

data

tunggal.

tersebut

Atas

kebijakan
dan

yang

berbudaya

kemudian

lingkungan hidup. Dari hasil kuisioner

dilakukan interprestasi atau penyimpanan

yang telah disebarkan, maka diperoleh

dengan melakukan uji statistic korelasi

jawaban

product

moment

guna

menyatakan belum ada kebijakan di

mencari

faktor

berpengaruh

sekolah mereka yang peduli dan

terhadap

pencapaian

(r

pearson)

yang

mutu

Adiwiyata Nasional di SMA

dari

responden

yang

sekolah

berbudaya lingkungan hidup sebanyak

Kota

8 orang (26,7%) dan sebanyak 22

Medan

orang (73,3%) sekolah mereka telah
Proses

analisis

data

dimulai

membuat kebijakan terkait dengan

dengan menelaah seluruh data yang

keperdulian dan berbudaya lingkungan

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari

hidup

wawancara, pengamatan yang sudah
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2. Pengembangan Kurikulum Berbasis

Peduli dan Ramah Lingkungan di

Lingkungan Hidup
Pengembangan

SMA Negeri di Kota Medan

kurikulum

berbasis

Pengelolaan sekolah di satu sisi dapat

lingkungan hidup sebagai strategi

menampilkan

pembelajaran perlu dilakukan untuk

kontradiktif jika ditinjau dari sudut

membentuk sikap sadar lingkungan

pelestarian

dikalangan siswa-siswa SMA Negeri

terutama ditengarai dengan perilaku

di Kota Medan. dengan diketahuinya

guru dan murid sekolah yang tidak

pengaruh faktor kebijakan kurikulum

berwawasan

dan

lingkungan

strategi

pembelajaran

dalam

yang

lingkungan.

Hal

lingkungan
terjadi

.

pada

ini

Polusi
sekolah

mendukung pencapaian mutu sekolah

terutama diakibatkan oleh perilaku

tentang

kebersihan lingkungan yang negatif

lingkungann

digunakan

hidup

untuk

dapat

mengevaluasi

seperti

berbagai

bentuk

kemungkinan program pembelajaran

pengotoran/pembuangan

sampah

afektif yang

sembarangan.

sekolah

dapat dilakukan oleh

Pengelolaan

Dinas Pendidikan Kota Medan. Dari

pada kondisi dan situasi tertentu

sebaran kuisioner yang telah dilakukan

ternyata disikapi oleh guru dan murid

di SMA Negeri di Kota Medan.

dengan budaya yang kurang “sadar
lingkungan”

3. Pengembangan Kegiatan Lingkungan

akibat

tidak

Berbasis Partisipatif

disertakannya mereka berpartisipasi

Komponen lain yang kiranya juga

aktif terhadap pengelolaan sekolah,

penting diketahui dalam studi ini

sikap cenderung masa bodoh dan tidak

adalah

mendukung

menyangkut

aspek

pengembangan kegaitan lingkungan
berbasis partisipatif.

terhadap

keberadaan

sekolah di daerahnya.

Penelusuran

4. Kesimpulan

tentang aspek ini dapat diketahui

a. Adanya

kebijakan

yang

dengan menggali tentang ada tidaknya

ditujuannya

kegiatan dalam ektrakulikuler atau

komponen sekolah agar perduli dan

kulikuler

yang

mengembangkan

pembiasaan

perilaku

mendukung
berbudaya

pemeliharaan

Lingkungan Hidup
4.

kondisi

Pengembangan
Sarana

mengajak

seluruh

budaya

lingkungan

hidup.

Kualitas dan kuantitas sosialisasi
dan

Pendukung

Pengelolaan

Sekolah

atas

yang

kebijakan

sekolah

terkait

dengan konsep sekolah Adiwiyata
tampaknya
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belum

sepenuhnya

dapat dijalankan, mengingat sarana

representative kelihatannya masih

dan

memerlukan upaya keras untuk

prasarana

yang

kurang

mendukung;

mewujudkannya.

b. Pengembangan kurikulum berbasis
lingkungan

hidup

pada
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kurikulum,

upaya
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c. Secara umum persepsi siswa, guru
dan

pengelolaan

diteliti

sekolah

kegiaan
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yang

dalam

yang

bersifat

pengelolaaan
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Pelibatan siswa dan guru oleh
pengelola sekolah hanya terbatas
partisfasi pasif

semata. Dalam

melakukan

aktivitas

terkait

pengelolaan

lingkungan

hidup

secara lebih efektif;
d. Upaya

Pendidikan Kependudukan dan

untuk memaksimalkan

Lingkungan

Hidup

dengan

ketersediaan sarana sekolah yang

Partisipasi Siswa SMA dalam

sensitif pada persoalan lingkungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan kesehatan telah diupayakan

di Kota Tebing Tinggi, USU,

walaupun

Medan

tidak

semua

upaya

tersebut bernilai positif oleh para
responden. Ketersediaan berbagai
sarana dan prasarana sekolah baik
berupa

tempat

sampah,

kantin

dengan makanan yang bersih dan
sehat, sanitasi yang baik dan MCK
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PENGARUH MEMBACA CERITA FIKSI TERHADAP
MENULIS CERITA NARASI MAHASISWA
Yusnita Nasution1)
Salamuddin Selian2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak

Penelitian ini membahas Pengaruh Membaca Cerita Fiksi terhadap Hasil Menulis Cerita Narasi
Mahasiswa FKIP UMN Al Washliyah Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh membaca cerita fiksi terhadap menulis narasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode
eksperimen. Populasi penelitian ini adalah hasil belajar mahasiswa FKIP UMN Al Washliyah
tentang cerita fiksi sebanyak dua ratus mahasiswa, sedangkan sampelnya dilakukan pada semua
populasi. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan tatal sampling. Variabel penelitian ini
adalah skor perolehan membaca cerita fiksi sebagai variabel bebas (X) dan skor perolehan hasil
menulis narasi sebagai variabel terikat (Y), sedangkan indikatornya masing-masing rerata skor
perolehan membaca fiksi dan rerata skor perolehan menulis narasi. Data penelitian ini adalah
hasil jawaban mahasiswa dalam membaca cerita fiksi dan hasil jawaban menulis cerita narasi
dalam bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh cerita fiksi terhadap
hasil menulis cerita narasi mahasiswa. dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yangmemiliki
kebiasaan membaca cenderung memiliki kemampuan menulis lebih baik.
Kata Kunci: Membaca, Fiksi, Menulis, Narasi, Rerata skor

1. Pendahuluan

mahasiswa. Mendapat perkuliahan dari

1.1. Latar Belakang

dosen tidak dapat sepenuhnya diandalkan

Bahasa merupakan alat untuk

karena tugas dosen hanyalah sebagai

memenuhi kebutuhan manusia terutama

fasilitator

dan

dalam komunikasi, baik secara lisan atau

memberi

bimbingan,

tulisan.

Pengalaman berbahasa antara

memberikan buku (hard copy) untuk

lain terdiri atas pemahaman lambang

dibaca dan di bagian akhir buku tersebut

bahasa

ada tugas yang harus dikerjakan. Dengan

(membaca)

lambang

dan

(menulis).

memahami

menciptakan
Baik

maupun

secara

yang

menciptakan

keterampilan yang tidak terlepas dari
kegiatan mahasiswa.

disebut

Secara teoretis, kegunaan kajian

keterampilan

membaca dan menulis

membaca dan menulis.
Penguasaan

juga

demikian mbaca dan menulis adalah dua

biasanya

berturut-turut:

dosen

Selain

dalam

lambang bahasa, keduanya membutuhkan
keterampilan

bimbingan.

dapat dijadikan

sebagai rujukan dalam membangun teori
membaca

dan

berikutnya

menulis sangat diperlukan terutama bagi

terutama

dalam

pengembangan keterampilan berbahasa.
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Sedangkan

secara

praktis,

kegunaan

teks tulisan memiliki ciri kesempurnaan

kajian membaca dan menulis dapat
memberi

motivasi

bagi

menurut kaidah kebahasaan.

peningkatan

Sebagai salah satu jenis teks,

belajar mahasiswa dalam membaca dan

cerita fiksi merupakan cerita (teks) yang

menulis.

direka oleh penulisnya tanpa kejadian

Hubungan antara membaca cerita

sebenarnya. Penulis yang memiliki daya

dengan

narasi

hayal baik biasanya menghasilkan tulisan

memiliki keterkaitan mengikat. Artinya

dalam bentuk cerita fiksi yang lebih baik

refleksi hasil bacaan direalisasikan dalam

pula. Perbaikan itu berlangusng secara

tulisan

pengalaman

proses. Sebaliknya, untuk memperoleh

kebahasaan karena seberapa banyakpun

daya hayal yang baik, seorang penulis

seseorang

fiksi

menulis

narasi

cerita

ditambah

membaca

menuliskannya

tidak

tanpa

berlatih

perlu pula banyak membaca cerita fiksi

akan

berhasil

hasil

tulisan

orang

lain.

Dengan

dengan baik. Atas dasar itulah membaca

demikian, bertambah banyak seorang

dan menulis menjadi dua keterampilan

penulis membaca bertambah baik pula

saling berkaitan dan berhubungan erat

hasil tulisannya.

yakni

hubungan

dalam

menerima

memaknai

memproduksi

(reseftif)

lambang

Selain itu, cerita narasi (teks)

dan

(produktif)

merupakan tulisan imaginatif hasil kreasi

dalam

dengan

tujuan

untuk

menghasilkan

menghasilkan lambang karena setiap teks

kesenangan bagi pembaca dan sekaligus

yang dibaca merupakan hasil tulisan yang

memupuk imajinasi pembaca terhadap

terciptanya

teks

setelah

cerita yang dihasilkan. Narasi memiliki

penulisnya

memiliki

keterampilan

hubungan erat dengan cerita fiiksi.

tersebut

membaca. Dengan kata lain, tidak ada

Dengan

penulis yang tidak mampu membaca.

dihasilkan dari membaca fiksi. Dengan

Karena sesungguhnya apa yang dia

demikian, semakin banyak seseorang

bacalah yang dia tulis. Selain itu, si

membaca fiksi semakin bayak pula dia

pencipta

menulis narasi.

teks

membacanya

(penulis)

narasi

banyak

Observasi yang telah dilakukan

bentuk pikiran barulah direalisasikannya

penulis di lapangan menunjukkan bahwa

dalam

telah

(teks).

dahulu

lain,

dalam

tulisan

terlebih

sudah

kata

Setelah

teks

terjadi

ketimpangan

antara

dituliskan penulis juga harus membaca

frekuensi membaca dan menulis. Banyak

lagi apa yang telah dia tulis. Perlakuan

mahasiswa gemar membaca. Mereka

dalam pembuatan teks berlanjut sampai

hampir
995

setiap

hari

masuk

ke

perpustakaan. Mereka membaca sampai

2. Metode

beberapa jam lamanya. Namun mereka

A Pendekatan Penelitian

jarang

menuliskannya.

Mereka

Penelitian

ini

menggunakan

mengalami kesulitan dalam menulis apa

pendekatan kuantitatif dengan metode

yang

eksperimen.

telah

mereka

baca.

Mereka

Dalam

pelaksanaannya,

menjadikan membaca sebagai kebiasaan

peneliti melakukan langkah-langkah yang

sedangkan

dimulai dari identifikasi masalah, studi

menulis

mereka

abaikan.

Seharusnya kedua keterampilan tersebut

pendahuluan,

harus dikuasai secara seimbang. Setiap

menentukan anggapan dasar, memilih

kali mereka membaca harus diikuti pula

pendekatan, menentukan sumber data,

dengan menulis. Jika mereka belum

populasi,

sanggup menulis artikel dari apa yang

pengumpulan data, analisis data, menarik

mereka

kesimpulan dan menyusun laporan.

baca,

setidaknya

mereka

membuat resume apa yang telah mereka

merumuskan

variable,

masalah,

indikator,

teknik

B Sumber Data Penelitian

baca.

Sumber data penelitian ini adalah
Kebiasaan yang tidak seimbang

mahasiswa FKIP UMN Al Washliyah

tersebut menjadikan kemampuan mereka

Medan

menulis menjadi lemah. Jika hal seperti

Inggris. Keseluruhan mahasiswa tersebut

itu tidak dilakukan secepatnya, maka

dijadikan sebagai sumber data.

masalah tersebut tidak akan terselesaikan

C. Populasi Penelitian

secara baik. Atas dasar itulah masalah

Populasi

penelitian

ini

dirumuskan

jurusan

Pendidikan

adalah

bahasa

keseluruhan

sebagai

objek penelitian sebagai sumber data

berikut: (1) Bagaimanakah penguasaan

yang memiliki karakteristik di dalam

membaca fiksi mahasiswa Program Studi

suatu

Pendidikan bahasa Inggris FKIP UMN Al

populasi penelitian ini adalah hasil

Washliyah Medan?, (2) Bagaimanakah

belajar (achievement) mahasiswa FKIP

penguasaan menulis narasi mahasiswa

Jurusan

Program Studi Pendidikan bahasa Inggris

tentang cerita fiksi dan narasi pada

FKIP UMN Al Washliyah Medan?, dan

Universitas

(3) Adakah pengaruh membaca cerita

Washliyah Jl. Garu II No. 93 Medan

fiksi terhadap menulis cerita narasi oleh

dengan jumlah 160 orang.

penelitian.

Dengan

Pendidikan

Muslim

Bahasa

demikian

Inggris

Nusantara

Al

mahasiswa Program Studi Pendidikan

Sampel adalah pemilihan wakil

Bahasa Inggris FKIP UMN Al washliyah

dari seluruh objek penelitian. Menurut

Medan?

Suharsimi Arikunto (2006:134) “Apabila
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subjeknya kurang dari 100 orang lebih

F. Teknik Analisis Data

baik diambil semua sehingga penelitian
merupakan

penelitian

Teknis analisis data dilakukan

populasi.

untuk mengetahui pengaruh cerita fiksi

Selanjutnya jika jumlahnya lebih dari 100

terhadap

kemampuan

orang maka dapat diambil antara 10%-

narasi.

Untuk mengetahui pengaruh

15%

tersebut penulis menggunakan rumus „t‟-

atau

20%-25%.

Jadi

dalam

menulis

cerita

penelitian ini, sampelnya hasil belajar 80

tes.

orang atau 50% dari mahasiswa FKIP

3. Hasil dan Pembahasan

jurusan

A. Capaian Penelitian dan Tabulasi

Pendidikan

bahasa

Inggris

tentang teks fiksi dan narasi pada FKIP

Data

UMN Al Washliyah Medan secara

1. Capaian Penelitian

purposif dengan jumlah 80 orang.

Capaian penelitian ini diperoleh
atas dasar masalah penelitian. Oleh

D. Variabel dan Indikator Penelitian
Variabel penelitian ini adalah skor
hasil

jawaban

mahasiswa

karena masalah penelitian ada tiga, maka

dalam

capaian

penelitianpun

penguasaan cerita fiksi dan kemampuan

jawaban

masalah

menulis cerita narasi.

dilakukan pengumpulan dan analisis data,

E. Teknik Pengumpulan Data

maka ada beberapa capaian yang telah

Pengumpulan

data

dilakukan

fokus

tersebut.

pada
Setelah

diperoleh, yakni:

dengan cara sebagai berikut. Yakni

a) Penguasaan

membaca

mahasiswa

memberikan quesioner tentang membaca

dalam cerita fiksi tergolong „baik‟

cerita fiksi dan

memberi tes menulis

pada kelas eksperimen. Lain halnya

cerita narasi kepada kelas eksperimen dan

dengan kelas kontrol, penguasaan

kontrol. Pemberian tes menulis narasi

membaca mahasiswa dalam cerita

kepada kelas eksperimen dan kontrol

fiksi

karena penjaringan data adalah hasil

diperoleh dari jawaban mahasiswa

tulisan narasi. Adapun angket adalah data

ketika menjawab kuesioner.

skunder. Untuk mengetahui kemampuan

tergolong

b) Penguasaan

„cukup‟

menulis

Hal

oleh

ini

kelas

membaca teks fiksi diambil dari hasil

eksperimen relatif lebih baik dari pada

quesioner.

mengetahui

penguasaan menulis cerita fiksi pada

kemampuan menulis narasi diambil dari

kelas kontrol. Fakta ini diperoleh dari

hasil

tulisan cerita fiksi mahasiswa. Rerata

menulis

Untuk

narasi

dari

kelas

eksperimen dan kontrol.

(Mean)

hasil

mahasiswa
997

tulisan
kelas

cerita

fiksi

eksperimen

menunjukkan bahwa angka (44,52)

terdapat perbedaan signifikan antara

berada pada rentang 75,00 – 84,00%.

penguasaan menulis cerita fiksi oleh

Angka itu setara dengan tingkat atau

kelas eksperimen dan kontrol.

level „Baik‟ pada penilaian kualitatif.

2 Tabulasi Data

Angka (44,52) didukung (bersesuaian)

Tabulasi data merupakan dasar

dengan angka yang diperoleh dari

dan fakta atas capaian penelitian. Dengan

hasil hitungan statistik, yakni: 45,00,

demikian,

dengan simpangan baku (SD) 7,08.

menjadi capaian dan dijadikan penentu

c) Berbeda dengan kelas kontrol, rerata

atas

semua

fakta

keberhasilan

penelitian,

penelitian.

Secara

(Mean) hasil menulis narasi kelas

statistik, hitungan atau tabulasi data

kontrol terdapat pada perhitungan

dilakukan untuk memperoleh jawaban

tabel V. Dengan kata lain, Rerata

terhadap masalah penelitian atas dasar

(Mean)

hipotesis

hasil

tulisan

cerita

fiksi

yang

telah

mahasiswa kelas kontrol menunjukkan

Dengan

bahwa angka (37,00) berada pada

dijawab dan semua hipotesis dibuktikan.

rentang 55,00 – 64,00%. Angka itu
setara

dengan

tingkat

atau

demikian,

dikemukakan.

Masalah

level

yakni:

semua

penelitian

Bagaimanakah

masalah

pertama,
penguasaan

„Cukup‟ pada penilaian kualitatif.

membaca fiksi mahasiswa Program Studi

Angka (37,00) didukung (bersesuaian)

Pendidikan bahasa Inggris FKIP UMN Al

dengan angka yang diperoleh dari

Washliyah Medan? Masalah tersebut

hasil hitungan statistik, yakni: 36,70,

dijawab dengan hasil perhitungan angket

dengan simpangan baku (SD) 7,27.

mahasiswa. Masalah penelitian kedua,

d) Karena ada perbedaan kemampuan

yakni:

Bagaimanakah

penguasaan

yang mencolok terutama pada harga

menulis narasi mahasiswa Program Studi

rerata,

perbedaan

Pendidikan bahasa Inggris FKIP UMN Al

kemampuan menulis narasi antara

Washliyah Medan?, Masalah itu dijawab

kelas eksperimen dan kelas kontrol,

dengan hasil tulisan mahasiswa pada

maka hasil perhitungannya berdampak

menilis

pada

yang

penelitian

ketiga,

yakni:

Adakah

pembuktian

pengaruh

membaca

fiksi

terhadap

yakni

perolehan

dijadikan

selisih

harga

sebagai

„t‟

cerita

narasi,

dan

masalah

hipotesis dalam hubungannya dengan

menulis narasi oleh mahasiswa Program

masalah ketiga penelitian ini. Dengan

Studi Pendidikan bahasa Inggris FKIP

demikian, harga „t‟ hitung = 5,46,

UMN Al Washliyah Medan?, dijawab

sedangkan „t‟ tabel = 1,67, maka

dengan
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membanding

Mean

kelas

dengan

– 85” termasuk kategori “baik” or

menggunakan rumus „t‟ tes (Sudjana,

“good”. Dengan demikian, kemampuan

2005: 239)

kelas eksperimen tergolong „baik‟. Untuk

eksperimen

dan

kontrol

Untuk melakukan kegiatan yang

mendapatkan harga „t‟, diperlukan harga

telah diutarakan di atas, ada beberapa

simpangan baku „Standard Deviation‟

langkah yang harus diselesaikan secara

dan disingkat menjadi SD . Berikut

hirarkis. Langkah pertama pemberian

perhitungan simpangan baku (SD) kelas

skor. Skor dikumpulkan dan ditabulasi.

eksperimen

Hal ini dilakukan untuk memperoleh

Harga Mean = 45.00 dan Standard

rerata

Deviasi (SD) = 7.08.

(Mean),

simpangan

baku

(Standard deviasi) dan harga „t‟. Sebelum

Notes:

analisis dilakukan, sebagai langkah awal

M (Mean) = 45,00

semua unsur yang diperlukan seperti

SD (Standard Deviation) = 7,08

nomor

Setelah mengetahui harga Mean dan

induk,

skor,

dan

persentase

perolehan mahasiswa disajikan terlebih

Standard

dahulu.

cerita
Dari hasil perhitungan tersebut,

Deviasinya

fiksi,

dalam

perlakuan

menulis

sama

juga

dilakukan pada kelas kontrol.

mahasiswa mampu menulis cerita fiksi.

Mahasiswa mampu menulis cerita

Hal tersebut didasarkan pada rerata skor

fiksi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa

hasil jawaban mahasiswa yakni 44.525.

rerata capaian diperoleh angka: 37,00.

angka tersebut dibulatkan menjadi 45.

Angka

Angka tersebut berada pada rentang

persentasenya yakni: 61,67 %. Menurut

75,00 % – 84,00 %. Dengan demikian,

pertimbangan

secara kualitatif, nilai tersebut adalah

tersebut terletak atau berada pada rentang

“baik”.

menunjukkan

55% - 64%. Rentang itu menunjukkan

bahwa kemampuan mahasiswa menulis

tingkatan atau level sedang atau “fair”.

cerita fiksi adalah baik.

Dengan kata lain, kemampuan mahasisw

Hasil

tersebut

Angka 45.00 diketahui untuk
menentukan

kemampuan

itu

dihitung

kualitatif

berdasarkan

maka

angka

kelas kontrol dalam menulis cerita fiksi

mahasiswa

tergolong sedang

dalam menulis cerita fiksi. Berdasarkan

atau „fair‟. Berikut

perhitungan Mean dan simpangan baku.

kriteria ketetapan Depdiknas (2010),

Untuk memperoleh perbandingan

angka rerata 45,00 dilakukan perhitungan

dengan angka yang telah ditetapkan oleh

persentase

berikut:

Diknas (2010) tentang nilai atau angka

45,00/60 x 100 = 75. Hasilnya, angka “76

rerata (M), perlu dicari persentasenya dan

capaian

seperti

999

mean (M) kemampuan mahasiswa kelas

pengaruh signifikan membaca cerita fiksi

kontrol

fiksi.

terhadap tulisan narasi mahasiswa dalam

Hitungan tersebut adalah: 36,7/60*100%

bahasa Inggris, sedangkan Ha adalah:

= 61,17%. Dengan demikian, nilai rerata

Ada pengaruh signifikan membaca cerita

mahasiswa kelas kontrol dalam menulis

fiksi terhadap menulis narasi dalam

cerita fiksi dalam penelitian ini adalah

bahasa Inggris. Harga „t‟ hitung = 5.46,

61,17%.

sedangkan

dalam

menulis

Langkah
menentukan

cerita

berikutnya
posisi

atau

kemampuan mahasiswa

„t‟ table = 1.67 (Sudjana,

adalah

2005:191). Ini berarti „t‟ hitung > „t‟

tingkat

tabel. Dengan kata lain, Ha diterima

kelas kontrol

sedangkan Ho ditolak.

dalam menulis cerita fiksi sesuai dengan

C. Diskusi

kriteria Diknas. Angka tersebut adalah

Diskusi

dalam

penelitian

ini

(61,17%) berada pada rentang 55 – 64.

dilakukan

Dengan demikian, tingkatan kemampuan

pengertian bahwa semua masalah dibahas

mahasiswa berada pada tingkat sedang

secara berurutan. Dengan demikian, apa

atau

“fair”.

Perhitungan

secara

runtut,

dengan

berikutnya

yang ditemukan merupakan bahasan

adalah penentuan angka simpangan baku.

utama sesuai permasalahan. Seperti telah

Berdasarkan

angka

dikemukakan pada bagian awal penelitian

simpangan bakunya dihitung sebagai

ini bahwa ada tiga masalah yang harus

berikut:

dijawab dan didiskusikan. Pembahasan

nilai

Langkah
melakukan
sebelum

reratanya,

berikutnya

adalah

„t‟.

Namun

perhitungan
mendapatkan

perhitungan

varian

harga

kuadrat

tersebut adalah sebagai berikut.
1. Masalah Pertama

„t‟

Penguasaan membaca mahasiswa

harus

dalam cerita fiksi sangat beragam. Ada

dilakukan terlebih dahulu. Hitungan ini

sebagian

dilakukan

pengalaman cukup bahkan baik sekali

untuk

mengetahui

harga

memiliki

penguasaan

dan

varian.

dan ada pula masih kurang. Berikut

B. Uji Hipotesis

dibahas tentang penguasaan masing-

Berdasarkan hipotesis pada bab I,

masing kelas eksperimen dan kontrol

maka terdapat pengaruh membaca cerita

dalam penguasaan membaca cerita fiksi.

fiksi terhadap menulis cerita narasi oleh

Kelas

eksperimen

mencapai

mahasiswa FKIP UMN Al-Washliyah

kesuksesan dalam membaca dan menulis

Medan.

berbunyi

cerita fiksi. Dari empat puluh mahasiswa,

sebagai berikut: Ho adalah: Tidak ada

ada enam orang mendapat skor „sangat

Hipotesis

tersebut

1000

baik‟, yakni nomor urut 1-6, dengan

urut 37-40 masing-masing mendapat skor

rincian sebagai barikut: Nomor urut 1

30 (50,00%).

memperoleh skor 56 (93,33%); nomor

Kelas

kontrol

mencapai

urut 2-5 masing-masing memperoleh 55

kesuksesan dalam membaca dan menulis

(91,67%); nomor urut 6 memperoleh 52

cerita fiksi lebih rendah dari kemampuan

(86,67%).

kelas eksperimen. Dari empat puluh

Mahasiswa tergolong „baik‟ ada

mahasiswa, tidak mahasiswa memperoleh

dua puluh dua orang, yakni nomor urut 7-

kemampuan „sangat baik‟. Mahasiswa

28. Nomor urut 7-8 mendapat skor

yang memiliki kemampuan „baik‟ada

masing-masing 50 (83,33); nomor urut 9

lima orang, yakni nomor urut 1-5, dengan

memperoleh skor 49 (81,67%); nomor

rincian sebagai barikut: Nomor urut 1

urut 10 memperoleh skor 48 (80,00%);

memperoleh skor 49 (81,67%); nomor

nomor urut 11-18 memperoleh skor

urut 2 memperoleh skor 48 (80,00%);

masing-masing 47 (78,33%); nomor urut

nomor urut 3 memperoleh 47 (78,33%);

19-25 memperoleh skor masing-masing

nomor urut 4 memperoleh 46 (76,67%);

46

nomor urut 5 memperoleh 45 (75,00%).

(76,67%);

nomor

urut

26-

28

Mahasiswa tergolong „lebih dari

memperoleh skor masing-masing 45

cukup‟ ada sembilan orang, yakni nomor

(75,00%).
Mahasiswa tergolong „lebih dari

urut 6-14. Nomor urut 6 mendapat skor

cukup‟ ada tiga orang, yakni nomor urut

44 (73,33%); nomor urut 7 memperoleh

29-31. Nomor urut 29 dan 30 mendapat

skor

skor masing-masing 42 (70,00%); dan

mendapat skor 42 (70,00%); nomor urut

nomor urut 31 memperoleh skor 39

9 dan 10 memperoleh skor masing-

(65,00%).

masing 41 (68,33%); nomor urut 11 dan

43

(71,67%);

Nomor

urut

8

Mahasiswa tergolong „cukup‟ ada

12 memperoleh skor masing-masing 40

lima orang, yakni nomor urut 32-36.

(66,67%); dan nomor urut 13 dan 14

Nomor urut 32 dan 33 mendapat skor

memperoleh skor masing-masing 39

masing-masing 37 (61,67%); nomor urut

(65,00%).

34 memperoleh skor 36 (60,00%); dan

Mahasiswa

yang

memperoleh

nomor urut 35 dan 36 memperoleh skor

nilai „cukup‟ ada delapan belas orang,

masing-masing 35 (58,33%).

yakni nomor urut 15-32. Nomor urut 15

Terakhir,

dari

empat

puluh

dan 16 mendapat skor masing-masing 38

mahasiswa, hanya empat orang yang

(63,33%);

gagal. Yakni nomor urut 37 – 40. Nomor

memperoleh skor masing-masing 37
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nomor urut 17 dan 18

(61,67%); nomor urut 19-29 memperoleh

a. Harus bekerja sambil kuliah

skor masing-masing 36 (60,00%); nomor

untuk membayar uang kuliah

urut 30 memperoleh skor 35 (58,33%);

b. Mengajar atau memberikan

nomor urut 31 memperoleh skor 34

les

(56,67%);

tambahan

dan

nomor

urut

32

memperoleh skor 32 (55,00%).
Terakhir,

dari

untuk

mendapat

uang

agar

bisa

menamatkan kuliah.

empat

puluh

c. Ada

perubahan

ideologi

mahasiswa, terdapat delapan orang yang

bahwa membaca cerita fiksi

gagal. Yakni nomor urut 33 – 40. Nomor

tidak zamannya lagi. Dengan

urut 33 mendapat skor 32 (53,33%);

kata lain sekarang zaman

nomor urut

kenyataan bukan hayalan.

34 mendapat skor 31

(51,67%); nomor urut 35 mendapat skor
30 (50,00%); nomor urut 36 mendapat
skor 29 (48,33%); nomor urut 37

3. Masalah ketiga

mendapat skor 28 (46,67%); nomor urut

Membaca sebagai jendela ilmu,

38 mendapat skor 27 (45,00%); nomor

mempengaruhi

urut 39 mendapat skor 26 (43,33%);

mahasiswa. Hasil pemahaman membaca

nomor urut

menjadi pengalaman linguistik terhadap

40 mendapat skor 25

tingkat

kognisi

(41,67%).

pembaca. Ketika tingkatan pemahaman

2. Masalah kedua

menjadi

pengalaman

linguistik,

Ada beberapa hal yang perlu

pengalaman itu telah menjadi milik

dipertimbangkan sebagai faktor penyebab

(pengetahuan) pembaca dan setiap saat

rendahnya kemampuan mahasiswa dalam

bisa direproduksi dalam bentuk realisasi

menulis cerita fiksi, antara lain sebagai

bahasa terutama pada tingkat tata bahasa

berikut:

yang

1) Mahasiswa

kurang

berminat

distilahkan

sebagai

leksikogramatika.

membaca cerita fiksi karena:

Dalam

a. Manfaatnya tidak langsung

realisasi

tersebut,

ada

peran luar yang sangat menentukan,

diperoleh

yakni peran konteks sosial. Konteks

b. Mahasiswa lebih cenderung
melakukan

sering

fakta

sosial mempengaruhi penulis yang telah

karena

memiliki

hasilnya konkrit.

pengalaman

linguistik

itu.

Konteks sosial menentukan realisasi jenis

2) Mahasiswa tidak punya waktu

apa yang paling sesuai untuk memenuhi

membaca cerita fiksi antara:

kebutuhan penulis (mahasiswa) untuk
1002

disampaikan kepada pembaca sebagai

75,00 – 84,00%. Angka itu setara

makhluk sosial.

dengan tingkat atau level „Baik‟ pada

Selain

pengalaman

penilaian kualitatif. Angka (44,52)

linguistik, hasil pemahaman membaca

didukung (bersesuaian) dengan angka

juga menjadi referensi dalam kegiatan

yang diperoleh dari hasil hitungan

ilmiah dalam berperilaku (berbahasa)

statistik,

terutama menulis. Dengan kata lain,

simpangan baku (SD) 7,08.

pengaruh membaca memberi dampak

Berbeda dengan kelas kontrol, rerata

pada pembaca ketika dia memerlukan

(Mean) hasil menulis narasi kelas

pengalaman tersebut. Dengan demikian,

kontrol lebih rendah. Dengan kata

membaca cerita fiksi yang dilakukan

lain, Rerata (Mean) hasil tulisan cerita

mahasiswa memberi pengaruh signifikan

fiksi

terhadap

fiksi

menunjukkan bahwa angka (37,00)

(narasi). Semakin banyak mahasiswa

berada pada rentang 55,00 – 64,00%.

membaca cerita fiksi semakin tinggi pula

Angka itu setara dengan tingkat atau

pengarhuh

level

hasil

sebagai

menulis

bacaan

cerita

tersebut

terhadap

yakni:

mahasiswa

„Cukup‟

45,00,

dengan

kelas

kontrol

pada

penilaian

tulisan itu.

kualitatif. Angka (37,00) didukung

4. Kesimpulan

(bersesuaian)

dengan

angka

yang

Setelah dilakukan analisis data

diperoleh dari hasil hitungan statistik,

berdasarkan masalah penelitian, simpulan

yakni: 36,70, dengan simpangan baku

diturunkan sebagai berikut.

(SD) 7,27.

1. Penguasaan

mahasiswa

3. Ada pengaruh membaca cerita fiksi

dalam cerita fiksi tergolong baik pada

terhadap menulis cerita narasi oleh

kelas eksperimen, sementara pada

mahasiswa FKIP UMN AW. Oleh

kelas kontrol tergolong sedang. Hal ini

karena selisih perbedaan kemampuan

diperoleh dari jawaban mahasiswa

menulis

ketika menjawab kuesioner.

eksperimen dan kelas kontrol, maka

2. Penguasaan

membaca

menulis

oleh

narasi

antara

kelas

kelas

hasil perhitungannya berdampak pada

eksperimen relatif lebih baik dari pada

perolehan harga „t‟ yang dijadikan

penguasaan menulis cerita fiksi pada

sebagai pembuktian hipotesis dalam

kelas kontrol. Rerata (Mean) hasil

hubungannya dengan masalah ketiga

tulisan cerita fiksi mahasiswa kelas

penelitian ini. Hasilnya, harga „t‟

eksperimen

hitung = 5,46, sedangkan „t‟ tabel =

menunjukkan

bahwa

angka (44,52) berada pada rentang

1,67,
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maka

terdapat

perbedaan
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PENGARUH PENGAWASAN INTERN TERHADAP EFISIENSI KERJA
KARYAWAN PADA PT. BANK SUMUT KCP PERBAUNGAN
Mardi Giwa Putra1)
Zuberuddin Siregar2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abtsrak
PT. Bank Sumut KCP Perbaungan merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berfungsi
sebagai perantara keuangan bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana
atau membutuhkan dana yang berada diwilayah operasionalnya. Pengawasan intern yang
dilakukan oleh pihak bank akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja karyawan PT. Bank Sumut
KCP Perbaungan. Peneliti ingin mengetahui pengaruh pengawasn intern terhadap efisiensi kerja
karyawan pada PT. Bank Sumut KCP yang berlokasi Perbaungan.Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif Kuantitatif . Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder, sedangkan tekhnik pengumpulan datanya menggunakan tekhnik observasi, wawancara,
dokumentasi dan kuestioner. Tekhnik analisis data menggunakan analisis korelasi sederhana
dengan melihat uji korelasi dan uji determinasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan
bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pengawasan intern terhadap efisiensi kerja
karyawan PT. Bank Sumut KCP Perbaungan terbukti hasil perhitungan uji r sebesar 0,844.
Kata Kunci: Pengawasan Intern, Efisiensi Kerja, Bank Sumut

1. Pendahuluan

dengan

1.1. Latar Belakang

pimpinan (Hasibuan, 2006:243).

Asset utama perusahaan adalah

petunjuk

yang

Menurut

diberikan

Sedarmayanti

karyawan yang berperan secara aktif

(2005:112),

dalam setiap aktivitas organisasi. Dalam

perbandingan

pelaksanaan setiap aktivitas organisasi

pekerjaan yang dilakukan dengan hasil

diharapkan

bekerja

yang dicapai oleh pekerjaan tersebut

secara efisien dan efektif. Di mana,

sesuai dengan yang ditargetkan baik

efisiensikerja

satu

dalam hal mutu maupun hasilnya yang

utama dalam kelancaran

meliputi pemakaian waktu yang optimal

pendorong

setiap

karyawan

merupakan

salah

bisnis dan manajemen. Hal ini tidak

didalam

masyarakat

terbaik

kerja

adalah

antara

suatu

dan kualitas cara kerja yang maksimal.

pernah terlepas dari kultur organisasi dan
kultur

Efisiensi

Dalam

tertentu.

karyawan

perusahaan
melakukan

terkadang
kesalahan-

Efisiensi kerja merupakan gambaran

kesalahan yang dapat mengakibatkan

bahwa pengawasan berjalan dengan baik

inefisiensi

serta adanya kesadaran kerja dan modal

menghambat

kerja untuk melakukan tugas yang sesuai

perusahaan. Antara lain yaitu melakukan
penggelapan
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kerja

sehingga

tercapainya

(fraud),

dapat
tujuan

melakukan

pemborosan,

ketidakhadiran

ditempat

Dengan

demikian,

untuk

kerja, serta tidak menjalankan prosedur

menghindari berbagai permasalahan yang

yang berlaku.

terjadi dan target perusahaan dapat

Banyak cara yang dapat dilakukan

tercapai

maka

dibutuhkan

sistem

dan harus ditempuh untuk meningkatkan

pengawasan intern yang efektif dalam

efisiensi kerja dalam suatu perusahaan.

pemecahan setiap permasalahan yang

Efisiensi dapat ditingkatkan dengan baik

dapat

jika pengawasan yang dilakukan oleh

perusahaan

perusahaan itu maksimal. Pengawasan

inefisiensi kerja karyawan.

yang dilakukan perusahaan bertujuan

2. Metode

untuk

mengetahui

apakah

terdapat

menghambat

operasional

serta

mengakibatkan

Penelitian ini bersifat penelitian

penyimpangan aktivitas yang sedang

kuantitatif,

berlangsung dalam organisasi dan apakah

dihitung secara ilmiah yang berasal dari

sudah memenuhi standar

yang telah

sampel, dan informasi yang diperlukan

ditetapkan dalam pemenuhan tujuan atau

dari pihak perusahaan PT. Bank Sumut

sasaran

KCP

perusahaan.

Seperti

yang

pengumpulan

Perbaungan,

data

sehingga

dapat

akan

dikemukakan oleh Daft (2007: 11),

diperoleh data dan informasi secara tepat

pengendalian

dan

adalah

suatu

proses

memiliki

kebenarannya

dalam

pemantauan aktivitas karyawan, menjaga

pengawasan intern pada PT. Bank Sumut

organisasi agar tetap berjalan ke arah

KCP Perbaungan.

pencapaian sasaran, dan membuat koreksi

3. Hasil dan Pembahasan

bila

Penelitian

diperlukan

agar

pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

ini

bertujuan

untuk

mengungkap pengawasan intern terhadap

Metode pengawasan intern yang

efisiensi kerja karyawan Bank Sumut

tepat juga dibutuhkan dalam memastikan

KCP Perbaungan. Oleh karena penelitian

bahwa setiap pekerjaan berjalan secara

ini menggunakan responden Bank Sumut

efisien.

melakukan

KCP Perbaungan sebagai responden,

pengawasan secara langsung dengan

maka perlu di identifikasi terlebih dahulu

melakukan pengamatan dan memeriksa

data responden. Data responden yang

kegiatan yang sedang dijalankan oleh

digunakan dalam penelitian ini adalah

bawahan

usia responden, jenis kelamin dan tingkat

Pimpinan

dapat

ataupun

melakukan

pengawasansecara

tidak

langsung

melalui

yang

disampaikan

laporan

pendidikan.

bawahan baik lisan maupun tulisan.
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Tabel 4.1.Keadaan responden

Jenis kelamin Responden
Pada

tabel

penelitian

4.1

dapat

berdasarkan

dilihat
usia

hasil

berdasarkan jenis kelamin

sebagai

berikut :
No Jenis Kelamin
Jumlah
Persentase
1
Laki-laki
10
33,3%
2
Perempuan
20
66,7%
Jumlah
30
100%
Sumber : Hasil Angket 2015 pada Bank Sumut KCP Perbaungan

Berdasarkan tabel IV-1 diatas dapat

sedangkan 10 orang perempuan atau

dilihat jumlah responden karyawan yang

33,3% dari total sampel yang diteliti.

terbanyak adalah perempuan yaitu 20

Usia responden

orang atau 66,7% dari total sampel,
Tabel 4.2.Responden Berdasarkan Usia
No.
1
2
3
4

Umur
Frekuensi
%
20-30
15
51,4
31-40
10
31,4
41-50
5
17,2
>51
0
0
Jumlah
30
100
Sumber : Hasil Angket 2015 pada Bank Sumut KCP Perbaungan
Dari pada tabel 4.1 dapat disimpulkan

∑Y

= 1370

bahwa karakteristik umur dari responden

∑X²

= 68474

yang paling banyak di teliti adalah umur

∑Y²

= 62675

20 - 30 tahun, yaitu sebanyak 15 orang

∑XY = 65491

(51,4%) sedangkan selebihnya diatas usia

Dengan

30 tahun.

pembuktian

Analisis Uji Statistik

menghitung koefesien korelasi product

n

= 30

moment dengan rumus :

∑X

= 1432
∑
√

∑

demikian

hipotesis,

∑ ∑
∑

√
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{ ∑

untuk

∑

}

keperluan

lebih

dahulu

√
√

Kemudian

untuk

hipotesis

deterima

menguji

apakah

0,844 lebih besar dari nilai r

atau

ditolak

yaitu 0,361. Dengan demikian berarti

kebenarannya maka dilakukan dengan

hipotesis

membandingkan

penelitian

korelasi

hasil

yang

tabel

korelasi

dirumuskan

ini

dapat

dalam
diterima

perhitungan dengan korelasi dalam tabel

kebenarannya sebab nilai r

korelasi

besar dari nilai rtabel atau 0,844> 0,361

Sebagaimana telah dikemukakan diatas

Karena koefisien korelasi adalah 0,844

bahwa hipotesis diterima apabila nilai

maka berdasarkan tabel diatas dapat

korelasi hasil perhitungan lebih besar

dinyatakan

atau sama dengan nilai korelasi dalam

hubungan) antara kedua variabel adalah

tabel korelasi. Dari hasil perhitungan

sangat kuat.

diatas, maka diperoleh nilai korelasi

Uji Hipotesis

sebesar 0,844 sedangkan nilai korelasi

Hipotesis

dalam tabel korelasi untuk n = 30 dan

menggunakan statistik (uji t) dengan

taraf

menggunakan rumus :

signifikan

5%

diperoleh

sebesar 0,361. Berarti nilai r
t=

hitung

nilai
yaitu

√
√

t=

t=
t=

√
√
√
√
√

t=
t=
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bahwa

penelitian

hitung

korelasi

diuji

lebih

(tingkat

dengan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka

0,844 antara X dan Y adalah sangat

diperoleh

adalah8,330,

kuat.

sedangkan nilai ttabel adalah 1,701 dengan

b. Dari

nilai

thitung

hasil

perhitungan

uji

menggunakan taraf signifikan 0,05 dan

determinasi (D) disimpulkan bahwa

dk = n-2, 30-2 = 28 dan hasil uji 2 arah

pengawasan intern di PT. Bank

0.05 (5%), maka diperoleh ttabel = 1,701.

Sumut

Jadi berdasarkan perhitungan ternyata

memberikan

nilai thitung ;lebih besar dari pada ttabel atau

efisiensi kerja karyawaan sebesar

8,330>1,701.

71,2% dan sisanya 28,8%

Dengan demikian hipotesis dirumuskan

dipengaruhi oleh faktor lain.

KCP

Perbaungan

kontribusiterhadap

lagi

dalam penelitian ini dapat diterima

c. Terdapat pengaruh yang positif

kebenarannya atau ada pengaruh positif

antara kualitas pelayanan terhadap

antara

terhadap

minat masyrakat menabung pada

efisiensi kerja karyawan pada PT. Bank

PT. Bank Sumut KCP Perbaungan

Sumut KCP Perbaungan.

terbukti

Uji Determinasi

hipotesis diperoleh t hit > t tab.

pengawasan

intern

Dengan koefisien datermina, dilakukan
untuk melihat berapa besar pengaruh dari
variabel bebas terhadap variabel terikat :
(

)

Dari hasil data tersebut dinyatakan bahwa
pengaruhpengawasan

intern

terhadap

efisiensi kerja karyawan pada PT. Bank
Sumut KCP Perbaungan adalah sebesar
71,2 %. Dan sisanya sebesar 28,8%
dipengaruhi olwh faktor lain yang tidak
diteliti.
4. Kesimpulan
a. Hasil dari korelasi product moment
(Uji r) disimpulkan bahwa hasilnya

hasil

perhitungan

uji
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ANALISIS PERBANDINGAN KUALITAS BUKU TEKS BSE
KURIKULUM 2013 IPA-FISIKA DENGAN IPA-FISIKA PENERBIT
ERLANGGA UNTUK SISWA SMP KELAS VIII DILIHAT DARI
KAJIAN ISI, PENYAJIAN DAN BAHASA
Rofiqoh Hasan Harahap1),
Sutri Novika2)
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
BSE (Buku Sekolah Elektronik) dipilih untuk dianalisis, karena sekarang dianjurkan buku teks
yang digunakan di tiap-tiap sekolah adalah BSE. Buku teks BSE sekarang wajib dibaca siswa
sesuai dengan KTSP. Selain itu, BSE merupakan buku yang telah mengalami proses penilaian
buku teks pelajaran dan disahkan oleh BSNP, dan buku teks pelajaran ini hak ciptanya telah dibeli
oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selain buku BSE, sebagai buku pembanding adalah dari
penerbit erlangga. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1)
bagaimanakah kualitas kelayakan isi, (2) kelayakan penyajian, (3) kelayakan bahasa dan (4)
perbandingan Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA SMP kelas VIII dengan buku IPA Fisika
penerbit erlangga? Berkaitan dengan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kualitas isi, penyajian, bahasa dan perbandingan Buku Sekolah Elektronik (BSE)
IPA SMP kelas VIII dengan buku IPA Fisika penerbit erlangga. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi. Data penelitian ini adalah pola kajian isi,
penyajian, dan bahasa. Sumber data penelitian ini adalah buku teks BSE IPA SMP kelas VIII
kurikulum 2013 dengan buku IPA Fisika penerbit erlangga. Teknik Pengumpulan data akan
dilakukan dengan teknik baca, pilah dan catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah
teknik analisis data secara deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Dengan begitu kedua buku teks
akan terbukti kualitasnya secara nasional berdasarkan kriteria BSNP, maka akan dapat dikatakan
kedua buku tersebut sangat baik digunakan oleh peserta didik. Penelitian ini dapat disimpulkan
dari kedua buku tersebut bahwa buku IPA fisika Erlangga lebih baik daripada buku IPA BSE
kurikulum 2013.
Kata Kunci: BSE IPA SMP kurikulum 2013, IPA SMP Penerbit Erlangga, Isi, Penyajian, dan
Bahasa

Banyaknya materi menyebabkan

1. Pendahuluan

siswa tidak bisa meyerap dengan baik

1.1. Latar Belakang
Proses
inti

belajar

dari

mengajar

pendidikan,

merupakan

apa yang disampaikan oleh gurunya, hal

komponennya

itu

terjadi

karena

dalam

proses

adalah guru, siswa, media pembelajaran

pembelajaran,

guru

dan sumber belajar. Semua komponen

keterbatasan

waktu

tersebut memiliki kaitan yang erat,

menyampaikan

karena suksesnya pendidikan terlihat

strategi

dari

tersebut adalah dengan memilih dan

integritas

komponen-komponen

tersebut.

dalam

materi.

memiliki
dalam
Salah

mengatasi

satu

masalah

memfasilitasi peserta didik dengan buku
teks
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yang

memadai

sehingga

menciptakan

pembelajaran

yang

Berbicara mengenai buku teks

optimal.

penetapan pemerintah terkait dengan

Berdasarkan

paradigma

tugas BSNP sebagai penilai kelayakan

pendidikan dalam Kurikulum 2013,

buku teks yaitu diatur dalam Peraturan

pembelajaran IPA dilakukan dengan

Pemerintah yang berbunyi “Kelayakan

menggunakan pendekatan ilmiah yang

isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan

melibatkan

dalam

atau tampilan buku teks pelajaran dinilai

penyelidikan yang berorientasi inkuiri,

oleh BSNP dan ditetapkan dengan

dan

peserta

interaksi

dengan

guru

didik

antara

peserta

didik

Peraturan Menteri”. Dalam penelitian ini

dan

peserta

didik

penulis

tidak

menggunakan

semua

lainnya. Peserta didik diarahkan untuk

kriteria yang sudah ditetapkan oleh

mengembangkan kemampuan berpikir,

BSNP

bernalar dan bekerja ilmiah melalui

menggunakan tiga kriteria yang paling

pembelajaran

melalui

mendasar yaitu dari segi isi, bahasa, dan

pengalaman belajar. di Indonesia adalah

tampilan saja. Pertama, dilihat dari segi

buku pelajaran/buku teks, buku bacaan,

isinya penulis hanya menggunakan dua

buku sumber, dan buku pegangan guru.

kriteria yaitu tingkat kesesuaian materi

Buku-buku

dengan

inkuiri

tersebut

ada

yang

itu

sendiri,

kompetensi

tetapi

inti

hanya

(KI)

dan

dikeluarkan oleh pemerintah dan ada

kompetensi dasar (KD), dan kedekatan

yang diterbitkan oleh penerbit. Adapun

dengan lingkungan siswa. Kedua, dilihat

penggunaan

buku pelajaran sebagai

dari segi bahasanya terdapat beberapa

salah satu sarana penunjang peningkatan

kriteria yaitu ketepatan ejaan, kebakuan

mutu pendidikan bagi Indonesia. BSE

istilah, dan kesesuaian dengan tingkat

(Buku Sekolah Elektronik) dipilih karya

perkembangan peserta didik. Ketiga,

untuk

sekarang

dilihat dari segi tampilannya kriterianya

dianjurkan buku teks yang digunakan di

yaitu ukuran huruf, serta kejelasan

tiap- tiap sekolah adalah BSE. Buku teks

gambar.

BSE sekarang wajib dibaca siswa sesuai

Berkaitan

dengan

masalah

tersebut

dengan

penelitian

ini

bertujuan

untuk

dianalisis,

KTSP.

karena

Selain

itu,

BSE

merupakan buku yang telah mengalami

mendeskripsikan kualitas isi, penyajian

proses penilaian buku teks pelajaran dan

dan bahasa serta perbandingan Buku

disahkan oleh BSNP, dan buku teks

Sekolah Elektronik (BSE) IPA Fisika

pelajaran ini hak ciptanya telah dibeli

SMP Kurikulum 2013 dengan IPA fisika

oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Penerbit Erlangga.
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Berdasarkan

latar

belakang

maka

penelitian

ini

adalah

Teknik

teknik

rumusan masalah dalam penelitian ini

dokumentasi.

adalah sebagai berikut.

disajikan berbentuk tulisan dan gambar

1) Bagaimana kualitas kelayakan isi

untuk

mencatat

dokumentasi

analisis

kualitas

materi Fisika pada buku teks IPA

kelayakan kajian isi, penyajian dan

SMP (BSE) dengan buku teks IPA

bahasa buku teks untuk SMP kelas VIII

FISIKA keluaran penerbit erlangga?

Semester 1 kurikulum 2013 BSE dan

2)

Bagaimana

kualitas

kelayakan

Buku teks IPA Fisika keluaran penerbit

penyajian materi Fisika pada buku

erlangga.

teks IPA SMP (BSE) dan buku teks

C. Analisis Data

IPA

Teknik analisis data pada penelitian ini

FISIKA

keluaran

penerbit

erlangga?

menggunakan

3) Bagaimana kualitas kelayakan bahasa

secara.

pada buku teks IPA SMP (BSE) dan

penerbit erlangga?
4) Bagaimana perbandingan kelayakan
isi, penyajian dan bahasa buku teks
IPA SMP (BSE) dan buku IPA
FISIKA keluaran penerbit erlangga?
2. Metode
A. Desain Penelitian

menelaah

ini

kualitas

hanya

fokus

kelayakan

isi,

penyajian dan bahasa dari buku teks IPA
SMP

BSE

dan

membandingkannya

dengan buku teks IPA Fisika keluaran
penerbit erlangga sebagai sampel dan
kemudian

melaporkan

deskripsi

keadaan, dan kelayakan objek yang
diamati.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang akan digunakan
untuk

mengumpulkan

data

Analisis

analisis

data

digambarkan sebagai berikut:

buku teks IPA FISIKA keluaran

Penelitian

teknik

dalam
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ini

data
dapat

3. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil perbandingan di atas dapat

dan

disimpulkan

konsistensi

dikategorikan baik. Dalam hal keakuratan

kelayakan isi pada kedua buku sangat

dalam pemilihan contoh dan pembahasan

baik. Kelengkapan materi, keakuratan

pada kedua buku dikategorikan cukup

dalam

pemilihan

keakuratan

baik. Tetapi Dallam hal Materi sesuai

dalam

konsep

substansi

perkembangan ilmu dan menggunakan

baik dalam

fitur atau contoh terkini/actual pada buku

kecakapan akademik, kecakapan personal

teks IPA fisika penerbit erlangga lebih

maupun social dikategorikan kedua buku

baik daripada buku teks IPA BSE.

teks sangat baik. Kedalaman materi,

Dari hasil perbandingan di atas dapat

keakuratan

disimpulkan

bahwa

materi,

dan

teori,

keilmuan dalam life skill

keakuratan

dalam
dalam

pelatihan

dan

pemilihankegiatan

teori

pada

kedua

bahwa

buku

teks

konsistensi

kelayakan pola penyajian, keterpusatan

percobaan sebagai pendukung konsep

pada peserta didik, bagian pendahulu
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pada kedua buku teks dikategorikan

keakuratan dalam pemilihan contoh

sangat

dan pembahasan pada kedua buku

baik.

Keruntutan

konsep,

keseimbangan antar subbab, merangsang

dikategorikan

metakognisi peserta didik, serta bagian

Dalam

penyudah

pada

hal

baik.

Tetapi

Materi

sesuai

buku

teks

perkembangan ilmu dan menggunakan

Sedangkan

pada

fitur atau contoh terkini/actual pada

bagian is, buku teks IPA BSE lebih baik

buku teks IPA fisika penerbit erlangga

daripada IPA fisika penerbit erlangga.

lebih baik daripada buku teks IPA

Dari hasil perbandingan di atas dapat

BSE.

dikategorikan

baik.

disimpulkan
kelayakan

kedua

cukup

bahwa
bahasa

konsistensi

pada

b. Kelayakan

kesesuaian

pola

keterpusatan

pada

penyajian,
peserta

didik,

dengan tingkat perkembangan intelektual

bagian pendahulu pada kedua buku

peserta

teks

didik,keterbacaan

ketepatan

bahasa

pada

teks

dan

kedua buku

dikategorikan sangat baik.

dikategorikan

Keruntutan

sangat

konsep,

baik.

keseimbangan

Sedangkat

antar subbab, merangsang metakognisi

tingkat

peserta didik, serta bagian penyudah

perkembangan social emosional peserta

pada kedua buku teks dikategorikan

didik buku teks IPA BSE lebih baik

baik. Sedangkan pada bagian

daripada buku teks IPA Erlangga

buku

4. Kesimpulan

daripada

a. Kelayakan isi pada kedua buku sangat

erlangga.

paa

kesesuaian

dengan

baik. Kelengkapan materi, keakuratan

teks IPA BSE
IPA

lebih

fisika

isi,
baik

penerbit

c. Kelayakan bahasa pada kesesuaian

dalam pemilihan materi, keakuratan

dengan

dalam konsep dan teori, substansi

intelektual peserta didik,keterbacaan

keilmuan dalam life skill

teks dan ketepatan bahasa pada kedua

dalam

kecakapan

kecakapan personal
dikategorikan
sangat

akademik,

maupun

kedua

baik

buku

buku

social

dalam

pelatihan

dikategorikan

perkembangan

sangat

baik.

Sedangkat pada kesesuaian dengan

teks

tingkat

baik. Kedalaman materi,

keakuratan

tingkat

perkembangan

social

emosional peserta didik buku teks IPA

dan

BSE lebih baik daripada buku teks IPA

keakuratan dalam pemilihankegiatan

Erlangga

percobaan sebagai pendukung konsep

Dari penelitian ini dapat disimpulkan dari

dan teori pada kedua buku teks

kedua buku tersebut bahwa buku IPA

dikategorikan

baik.

Dalam

hal
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PENGARUH MINAT DAN PRILAKU KONSUMEN TERHADAP
PENINGKATAN PERMINTAAN SAYURAN ORGANIK DI
SWALAYAN BERASTAGI KOTA MEDAN
Agus Al-Rozi1 Zulkarnain Lubis2
Roil Arianto3
Abstrak
Persepsi masyarakat terhadap sayuran organik kecenderungan memiliki karateristik yang unik dan
biasanya sangat dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat tersebut. Persepsi yang sering di
tunjukan dalam sosial masyarakat biasanya terjadi dari hasil informasi yang di dapat dari dunia
pendidikan sekolah maupun media informasi. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menguji
pengaruh faktor pendapatan, harga, citarasa terhadap minat konsumen dalam membeli sayuran
organik di Swalayan Berastagi Kota Medan (2). Untuk mengetahui pengaruh perilaku konsumen
dalam membeli sayuran organik di Swalayan Berastagi Kota Medan. Adapun instrument
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : penyiapan kuisioner untuk
menjawab hipotesis, wawancara dengan nara sumber sebagai subjek dan objek penelitian,
observasi langsung di lokasi penelitian. Proses pengolahan dan pengujian data akan dilakukan
dengan analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS Versi 17.00. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara serempak pengaruh variabel pendapatan, harga dan
citarasa berpengaruh nyata terhadap minat konsumen dalam membeli sayuran organik (kangkung,
sawi manis dan bayam hijau) di Swalayan Berastagi Kota Medan, sedangkan secara parsial
variabel pendapatan, harga dan citarasa berpengaruh terhadap minat konsumen yang membeli
sayuran kangkung dan sawi manis di Swalayan Berastagi Kota Medan, sedangkan untuk konsumen
yang membeli sayuran bayam hijau yang mempengaruhi minat konsumen adalah pendapatan
sedangkan harga dan citarasa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Dari 6 parameter
perilaku konsumen dalam membeli sayuran organik di Swalayan Berastagi Kota Medan, adapun
parameter rasa sayuran organik yang sangat mempengaruhi konsumen dalam membeli dan
mengkonsumsi sayuran organik. Hal ini dapat diketahui dari tingkat ketercapaiannya yang
tertinggi dari parameter lainnya sebesar 74,0%
Kata Kunci : Minat, Perilaku, Permintaan, Sayuran Organik, Swalayan Berastagi

1. Pendahuluan

pertanian saat ini. Keistimewaan dari

1.1. Latar Belakang

sayuran organik adalah mengandung

Sayuran banyak mengandung komponen

antioksidan 10-50 persen di atas sayuran

yang

non organik. Kandungan nitrat dalam

penting

bagi

tubuh

manusia.

Komponen-komponen tersebut, antara

dalam

lain, adalah karbohidrat, protein dan

diketahui 25 persen lebih rendah dari

vitamin, serta mineral. Setiap sayuran

yang non organik. Hal tersebut membuat

mempunyai

sayuran organik layak untuk dikonsumsi

kandungan

gizi

yang

berbeda-beda (Bakrun, 2002)
Sayuran
komoditas
diminati

organik

hortikultura
untuk

sayuran

dan

buah

organik

dan menyehatkan (Isdiayanti, 2007).
merupakan

yang

dikembangkan

Persepsi merupakan proses aktif

banyak

penggunaan

pada

pikiran

sehingga

menimbulkan tanggapan terhadap suatu
1016

rangsangan. Persepsi
dalam

diri

mempengaruhi

yang terbentuk

masyarakat
pandangan

organik,

akan
terhadap

masyarakat

sayuran organik.
Meskipun

sehat (Ariesusanty, L, 2009).

mengembangkan

petani
dan

mulai

berani

secara

dari

organik sejak lama, sebagai contoh kebun

jarang

pertanian organik Agatho di Cisarua

berarti.

sudah lebih 10 tahun eksis dalam sistem

ada

pertanian organik namun perkembangan

untuk

pertanian organik di Indonesia baru

mengurangi konsumsi yang berlemak

dimulai sejak 4-5 tahun yang lalu. Jauh

tinggi, terutama dari bahan hewan beralih

tertinggal dibandingkan dengan Jepang,

kebahan nabati yang di sebut vegetarian

Belanda, Perancis, Itali, Amerika dan

(hanya mengkonsumsi makanan bahan

lain-lain (Husnain dan Haris, 2006).

makanan nabati) (Brilliantono, 2004).

Adapun rumusan masalah penelitian ini

tahun

ketahun

meningkat,

mengalami

penurunan

Bahkan

akhir-akhir

kecenderungan

produksi

dari

beralih dari sayuran non organik menjadi

sayuran organik sebagai makanan yang

Kecenderungan

konsumsi

di

yang
ini

masyarakat

Bisnis dalam pertanian bergerak

adalah:

sesuai dengan dinamika masyarakat.

1. Bagaimana

pengaruh

faktor

Semakin maju budaya masyarakat, bisnis

pendapatan, harga, citarasa terhadap

dalam pertanian juga semakin maju, baik

minat

dalam model transaksinya maupun dalam

sayuran organik di Swalayan Berastagi

skala bisnisnya. Bisnis selalu menjadi

Kota Medan?

awal proses pengembangan usahatani

konsumen

2. Bagaimana

dalam

pengaruh

membeli

minat

dan

kalau agribisnis ingin ditegakkan sebagai

perilaku konsumen dalam membeli

satu sistem yang secara totalitas utuh

sayuran organik di Swalayan Berastagi

saling ada hubungannya antara suatu

Kota Medan?

subsistem

dengan

yang

lainnya

2. Metode

(Sjamsoe’oed Sadjad, 2001)..

Daerah penelitian ditepatkan di

Sejalan dengan pendapat Rifai, A
(2008)

pada

awalnya,

Swalayan Berastagi Kota Medan yang

masyarakat

ditentukan

secara

sengaja.

Karena

mengkonsumsi sayuran tanpa melihat

Swalayan Berastagi adalah salah satu

apakah sayuran mengandung bahan kimia

Swalayan yang menjual sayuran organik

berbahaya atau tidak. Namun, seiring

di Kota Medan

berkembangnya

informasi

sayuran
1017

Untuk menguji hipotesis diterima
atau ditolak berdasarkan data

X2

= Harga Sayuran Bayam

yang

Hijau Organik

diperoleh, maka peneliti menggunakan

X3

= Citarasa

teknik statistik regresi linear berganda

E

= Error Term

dengan rumus sebagai berikut:

Dengan criteria uji sebagai berikut :

Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Apabila thitung > ttabel, maka terima H1 dan

Dimana :

tolak H0 (Hipotesis diterima) α = 0,05%

Y1

= Minat Konsumen

Apabila thitung < ttabel, maka terima H0 dan

A

= Intersep

tolak H1 (Hipotesis ditolak) α = 0,05%

b1 – b4

= Koefisien Regresi

3. Hasil dan Pembahasan

X1

= Pendapatan

Permintaan

X2

= Harga Sayuran

Sayuran Organik

Kangkung Organik

Konsumen

Untuk

Terhadap

meneliti
rumah

permintaan

X3

= Citarasa

konsumen

tangga

E

= Error Term

sayuran organik dikumpulkan data dari
rumah

terhadap

Y2 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

konsumen

tangga

yang

Dimana :

mengkonsumsi sayuran organik seperti

Y2

= Minat Konsumen

sayuran kangkung, sawi manis dan

A

= Intersep

bayam

b1 – b4

= Koefisien Regresi

digunakan

X1

= Pendapatan

sendiri.

X2

= Harga Sayuran Sawi

permintaan oleh konsumen rumah tangga

Manis Organik

hijau.

Sayuran

untuk

Faktor

organik

konsumsi
yang

ini

keluarga

mempengaruhi

adalah pendapatan, harga dari sayuran

X3

= Citarasa

organik dan citarasa.

E

= Error Term

Permintaan Konsumen Rumah Tangga

Y3 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Terhadap Sayuran Kangkung Organik

Dimana :

Hasil pengujian untuk mengetahui

Y3

= Minat Konsumen

permintaan konsumen rumah tangga

A

= Intersep

terhadap sayuran

b1 – b4

= Koefisien Regresi

dapat diketahui pada Tabel 1. berikut ini :

X1

= Pendapatan
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kangkung organik

Tabel

1.
No.
1.
2.
3.
4.

Hasil
Regresi Permintaan Konsumen Terhadap Sayuran
Kangkung Organik
Variabel
Koefisien
thitung
ttabel
Konstanta
2.256
2.619
Pendapatan (X1)
9.628
2.954
Harga (X2)
0.001
9.119
Citarasa (X3)
0.092
2.577
2
2.06
R
0.909
0.827
R Square
0.791
Ajusted R Square
22.800
Fhitung
3.35
Ftabel
1.75903
Standar Error
Sumber : Data Hasil Regresi SPSS, Tahun 2015

Dari hasil pengujian yang dilakukan, maka

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat

dapat diperoleh koefisien regresi untuk

ditunjukkan

konsumen

Pendapatan mempunyai pengaruh positif

sayuran

organik

sebagai

bahwa

variabel

(X1)

berikut:

terhadap minat konsumen (Y) dalam

Y = 2.256 + 9.628 X1 + 0.001X2 +

membeli sayuran organik di Swalayan Kota

0.092X3 + e

Medan. Dimana koefisiennya menunjukkan

Berdasarkan Tabel 5.17. diatas dapat

sebesar 9.628 artinya apabila variabel

diperoleh bahwa Fhitung (22.800) > Ftabel

pendapatan konsumen bertambah 1% maka

(2.92). sehingga secara serempak variabel

minat konsumen akan bertambah sebesar

pendapatan,

harga

berpengaruh

positif

konsumen.

Untuk

dan

citarasa

terhadap

minat

koefisien

R2

menunjukkan 0.909 artinya variasi naik
turunya variabel Y (minat konsumen)
dipengaruhi oleh variabel X (pendapatan,
harga

dan

citarasa)

sebesar

90,9%

9.628 %
Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat
diketahui bahwa thitung > ttabel (2.954 > 2.06)
maka artinya H1 diterima, bahwa variabel
independen pendapatan (X1) berpengaruh
nyata terhadap minat konsumen pada
tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian
hipotesis diterima.

sedangkan sisanya 9.1% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diestimasi dalam

Dari hasil diatas dapat diketahui
bahwa pendapatan konsumen mayoritas

model penelitian ini.

diatas Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000,

Pengaruh Pendapatan (X1) Terhadap

sehingga

Minat

mempengaruhi permintaan sayuran organik

Sayuran

Konsumen

dalam

Kangkung

Membeli

Organik

di

peningkatan

pendapatan

di Swalayan Berastagi Kota Medan.

Swalayan Berastagi Kota Medan
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Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat

Pengaruh Harga (X2) Terhadap Minat

ditunjukkan bahwa variabel (X3) citarasa

Konsumen Sayuran Organik
Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat

mempunyai

pengaruh positif

terhadap

ditunjukkan bahwa variabel (X2) Harga

minat konsumen (Y) dalam membeli

mempunyai

sayuran kangkung organik di Swalayan

pengaruh positif

terhadap

minat konsumen (Y) dalam membeli

Berastagi

sayuran organik di Swalayan Berastagi

koefisiennya menunjukkan sebesar 0.092

Kota

artinya apabila variabel citarasa sayuran

Medan.

Dimana

koefisiennya

Kota

Medan.

menunjukkan sebesar 0.001 artinya apabila

kangkung organik naik

variabel harga sayuran kangkung organik

konsumen

naik

0.092%

1%

maka minat konsumen akan

bertambah sebesar 0.001%

akan

Dimana

1% maka minat

bertambah

sebesar

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat

diketahui bahwa thitung > ttabel (2.577 > 2.06)

diketahui bahwa thitung > ttabel (9.119 > 2.06)

maka artinya H1 diterima, bahwa variabel

maka artinya H1 diterima, bahwa variabel

independen

independen harga (X2) berpengaruh nyata

nyata terhadap minat konsumen pada

terhadap minat konsumen pada tingkat

tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian

kepercayaan

hipotesis diterima.

95%,

dengan

demikian

hipotesis diterima.

citarasa

(X3)

berpengaruh

Dari hasil diatas dapat diketahui

Dari hasil diatas dapat diketahui

bahwa citarasa yang khas dari

sayuran

bahwa harga sayuran kangkung organik

kangkung organik

tidak

permintaan sayuran organik di Swalayan

berbeda

jauh

dengan

sayuran

dapat mempengaruhi

kangkung non organik sehingga harga

Berastagi Kota Medan.

sayuran kangkung organik Rp. 4000/unit

Permintaan Konsumen Rumah Tangga

dapat mempengaruhi permintaan sayuran

Terhadap

kangkung organik di Swalayan Berastagi

Organik

Kota Medan.

Sayuran

Sawi

Manis

Hasil pengujian untuk mengetahui

Pengaruh Citarasa (X3) Terhadap Minat

permintaan konsumen rumah tangga

Konsumen Sayuran Organik

terhadap sayuran

sawi manis organik

dapat diketahui pada Tabel 2. berikut ini :
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Tabel 2. Hasil Regresi Permintaan Konsumen
Organik
No.
Variabel
Koefisien
1.
Konstanta
2.393
2.
Pendapatan (X1)
3.1548
3.
Harga (X2)
0.817
4.
Citarasa (X3)
0.137
2
R
0.902
0.841
R Square
0.730
Ajusted R Square
22.574
Fhitung
3.35
Ftabel
1.58000
Standar Error

Terhadap Sayuran Sawi Manis
thitung
3.242
2.701
2.440
2.876

ttabel

2.06

Sumber : Data Hasil Regresi SPSS, Tahun 2015
Dari

hasil

pengujian

yang

Pengaruh Pendapatan (X1) Terhadap

dilakukan, maka dapat diperoleh koefisien

Minat

regresi untuk konsumen sayuran organik

Sayuran Sawi

sebagai berikut :

Swalayan Berastagi Kota Medan

Y = 2.393 + 3.154 X1 + 0.817 X2

Konsumen

dalam

Manis

Membeli

Organik di

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat

+0.137X3 + e

ditunjukkan

bahwa

variabel

(X1)

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat

Pendapatan mempunyai pengaruh positif

diperoleh bahwa Fhitung (22.574) > Ftabel

terhadap minat konsumen (Y) dalam

(3.35). sehingga secara serempak variabel

membeli sayuran organik di Swalayan Kota

pendapatan,

harga

citarasa

Medan. Dimana koefisiennya menunjukkan

berpengaruh

positif

minat

sebesar 3.1548 artinya apabila variabel

konsumen dalam membeli sayuran sawi

pendapatan konsumen bertambah 1% maka

manis

minat konsumen akan bertambah sebesar

Medan.

di

dan
terhadap

Swalayan
Untuk

Berastagi

koefisien

Kota
R2

3.1548 %
Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat

menunjukkan 0.902 artinya variasi naik
turunya variabel Y (minat konsumen)
dipengaruhi oleh variabel X (pendapatan,
harga

dan

citarasa)

sebesar

90,2%

sedangkan sisanya 9.8% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diestimasi dalam

diketahui bahwa thitung > ttabel (2.701 > 2.06)
maka artinya H1 diterima, bahwa variabel
independen pendapatan (X1) berpengaruh
nyata terhadap minat konsumen pada
tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian
hipotesis diterima.

model penelitian ini.

Dari hasil diatas dapat diketahui
bahwa pendapatan konsumen mayoritas
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diatas Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000,

Pengaruh Citarasa (X3) Terhadap Minat

sehingga

Konsumen Sayuran Organik

peningkatan

pendapatan

mempengaruhi permintaan sayuran sawi

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat

manis organik di Swalayan Berastagi Kota

ditunjukkan bahwa variabel (X3) citarasa

Medan.

mempunyai

Pengaruh Harga (X2) Terhadap Minat

minat konsumen (Y) dalam membeli

Konsumen Sayuran Organik

sayuran sawi manis organik di Swalayan

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat

pengaruh positif

Berastagi

Kota

terhadap

Medan.

Dimana

ditunjukkan bahwa variabel (X2) Harga

koefisiennya menunjukkan sebesar 0.137

mempunyai

terhadap

artinya apabila variabel citarasa sayuran

minat konsumen (Y) dalam membeli

sawi manis organik naik 1% maka minat

sayuran organik di Swalayan Berastagi

konsumen

Kota

0.137%

pengaruh positif

Medan.

Dimana

koefisiennya

akan

bertambah

sebesar

menunjukkan sebesar 0.817 artinya apabila

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat

variabel harga sayuran sawi manis organik

diketahui bahwa thitung > ttabel (2.876 > 2.06)

naik

maka artinya H1 diterima, artinya bahwa

1%

maka minat konsumen akan

bertambah sebesar 0.817%

variabel

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat

independen

berpengaruh

nyata

citarasa

(X3)

terhadap

minat

diketahui bahwa thitung > ttabel (2.440 > 2.06)

konsumen pada tingkat kepercayaan 95%,

maka artinya H1 diterima, bahwa variabel

dengan demikian hipotesis diterima.

independen harga (X2) berpengaruh nyata

Dari hasil diatas dapat diketahui

terhadap minat konsumen pada tingkat

bahwa citarasa yang khas dari

kepercayaan

sawi manis organik dapat mempengaruhi

95%,

dengan

demikian

hipotesis diterima.
Dari hasil diatas dapat diketahui

sayuran

permintaan sayuran sawi manis organik di
Swalayan Berastagi Kota Medan.

bahwa harga sayuran sawi manis organik

Permintaan Konsumen Rumah Tangga

tidak berbeda jauh dengan sayuran sawi

Terhadap

manis non organik sehingga harga sayuran

Organik

Sayuran

Bayam

Hijau

sawi manis organik Rp. 3.500/unit dapat

Hasil pengujian untuk mengetahui

mempengaruhi permintaan sayuran sawi

permintaan konsumen rumah tangga

manis organik di Swalayan Berastagi Kota

terhadap sayuran

Medan.

dapat diketahui pada Tabel 3. berikut ini:
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bayam hijau organik

Tabel 3. Hasil Regresi Permintaan Konsumen Terhadap Sayuran Sawi Manis
Organik
No.
Variabel
Koefisien
thitung
ttabel
1.
Konstanta
0.549
0.739
2.
Pendapatan (X1)
1.897
2.045
3.
Harga (X2)
0.529
0.848
4.
Citarasa (X3)
0.271
1.689
2
2.06
R
0.910
0.896
R Square
0.729
Ajusted R Square
11.437
Fhitung
3.35
Ftabel
1.54306
Standar Error
Sumber : Data Hasil Regresi SPSS, Tahun 2015
Dari hasil pengujian yang dilakukan,
maka dapat diperoleh koefisien regresi

Sayuran

Bayam Hijau Organik di

Swalayan Berastagi Kota Medan

untuk konsumen sayuran organik sebagai

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat

berikut :

ditunjukkan

Y = 0.549 + 1.897 X1 + 0.529 X2 +

Pendapatan mempunyai pengaruh positif

0.271X3 + e

terhadap minat konsumen (Y) dalam

bahwa

variabel

(X1)

Berdasarkan Tabel 3. diatas dapat

membeli sayuran organik di Swalayan Kota

diperoleh bahwa Fhitung (11.437) > Ftabel

Medan. Dimana koefisiennya menunjukkan

(3.35). sehingga secara serempak variabel

sebesar1.897

pendapatan,

harga

citarasa

pendapatan konsumen bertambah 1% maka

berpengaruh

positif

minat

minat konsumen akan bertambah sebesar

konsumen

dalam

dan
terhadap
membeli

sayuran

Untuk

R2

koefisien

menunjukkan 0.910 artinya variasi naik
turunya variabel Y (minat konsumen)
dipengaruhi oleh variabel X (pendapatan,
harga

dan

citarasa)

sebesar

91%

variabel

Berdasarkan Tabel 3. diatas dapat
diketahui bahwa thitung > ttabel (2.045 > 2.06)
maka artinya H1 diterima, bahwa variabel
independen pendapatan (X1) berpengaruh
nyata terhadap minat konsumen pada
tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian
hipotesis diterima.

sedangkan sisanya 9 % dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diestimasi dalam

apabila

1.897 %

bayam hijau di Swalayan Berastagi Kota
Medan.

artinya

Dari hasil diatas dapat diketahui
bahwa pendapatan konsumen mayoritas

model penelitian ini.

diatas Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000,

Pengaruh Pendapatan (X1) Terhadap

sehingga

Minat

Konsumen

dalam

Membeli

peningkatan

pendapatan

mempengaruhi permintaan sayuran bayam
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hijau organik di Swalayan Berastagi Kota

minat konsumen (Y) dalam membeli

Medan.

sayuran bayam hijau organik di Swalayan

Pengaruh Harga (X2) Terhadap Minat

Berastagi

Konsumen Sayuran Organik

koefisiennya menunjukkan sebesar 0.271

Berdasarkan Tabel 3. diatas dapat

Kota

Medan.

Dimana

artinya apabila variabel citarasa sayuran

ditunjukkan bahwa variabel (X2) Harga

organik naik

mempunyai

akan bertambah sebesar 0.271%

pengaruh positif

terhadap

1% maka minat konsumen

minat konsumen (Y) dalam membeli

Berdasarkan Tabel 3. diatas dapat

sayuran organik di Swalayan Berastagi

diketahui bahwa thitung < ttabel (1.689 < 2.06)

Kota

koefisiennya

maka artinya H1 ditolak, bahwa variabel

menunjukkan sebesar 0.529 artinya apabila

independen citarasa (X3) berpengaruh tidak

variabel harga sayuran bayam hijau organik

nyata terhadap minat konsumen pada

naik

tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian

Medan.

1%

Dimana

maka minat konsumen akan

bertambah sebesar 0.529%

hipotesis ditolak.

Berdasarkan Tabel 3. diatas dapat

Dari hasil diatas dapat diketahui

diketahui bahwa thitung < ttabel (0.848 < 2.06)

bahwa citarasa dari sayuran bayam hijau

maka artinya H1 ditolak, bahwa variabel

organik

independen harga (X2) berpengaruh tidak

permintaan sayuran bayam hijau organik di

nyata terhadap minat konsumen pada

Swalayan

tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian

karenakan sayuran bayam tidak dapat di

hipotesis ditolak.

konsumsi dalam jangka panjang setelah di

Dari hasil diatas dapat diketahui

kurang

dapat

Berastagi

mempengaruhi

Kota

Medan

di

masak karena kandungan gizi yang sudah

bahwa harga sayuran bayam hijau organik

berbeda.

berbeda jauh dengan sayuran bayam hijau

4. Kesimpulan

non organik sehingga harga sayuran bayam

Secara serempak pengaruh variabel pen-

hijau

dapat

dapatan, harga dan citarasa berpengaruh

mempengaruhi permintaan sayuran bayam

nyata terhadap minat konsumen dalam

hijau organik di Swalayan Berastagi Kota

membeli sayuran organik (kangkung,

Medan.

sawi

Pengaruh Citarasa (X3) Terhadap Minat

Swalayan Berastagi Kota Medan, se-

organik

Rp.

4.500/unit

Konsumen Sayuran Organik
ditunjukkan bahwa variabel (X3) citarasa
pengaruh positif

dan

bayam

hijau)

di

dangkan secara parsial variabel pendapa-

Berdasarkan Tabel 3. diatas dapat

mempunyai

manis

terhadap

tan, harga dan citarasa berpengaruh terhadap minat konsumen yang membeli
sayuran kangkung dan sawi manis di
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Swalayan Berastagi Kota Medan, sedangkan untuk konsumen yang membeli
sayuran bayam hijau yang mempengaruhi
minat konsumen adalah pendapatan sedangkan

harga

dan

citarasa

tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan.
Dari 6 parameter perilaku konsumen dalam

membeli

sayuran

organik

di

Swalayan Berastagi Kota Medan, adapun
parameter rasa sayuran organik yang sangat

mempengaruhi

konsumen

dalam

membeli dan mengkonsumsi sayuran organik. Hal ini dapat diketahui dari tingkat
ketercapaiannya yang tertinggi dari parameter lainnya sebesar 74,0%
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PENGARUH STRATEGI REACT TERHADAP KEMAMPUAN
BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA PADA
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Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Pengaruh stategi React terhadap kemampuan
berpikir kreatif matematis siswa, (2) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran React. Penelitian
yang dipakai penelitian quasi eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel kontrol
yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis serta satu variabel terikat yaitu kemapuan React.
Instrumen yang digunakan untuk mengungkap kemampuan berpikir kreatif berupa butir tes
kemampuan berpikir kreatf siswai. Uji validitas instrumen yang digunakan dalam kemampuan
berpikir kratif yaitu mengacu pada isi (content validity). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
terdapat pengaruh strategi React terhadap kemampuan berpikir kratif siswa,(2)aktivitas siswa
yang bai akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa.
Kata Kunci : React, kemampuan berpikir kreatif siswa, aktivitas siswa, geometri

1. Pendahuluan

sampai

perguruan

tinggi.

Geometri

1.1. Latar Belakang

adalah cabang ilmu yang mempelajari

Pendidikan memegang peranan

permukaan bumi, di dalam matematika

yang sangat penting dalam peningkatan

digambarkan pada bangun datar dan

kualitas sumber daya manusia dalam

bangun ruang, seperti persegi, lingkaran

sebuah negara. Oleh karena itu, maka

segitiga, kubus, balok, kerucut dan

semua mata pelajaran yang diajarkan

sebagainya.

harus ditingkatkan kualitasnya. Pelajaran

Dalam

penyampaian

matematika merupakan mata pelajaran

matematika

yang sulit, oleh karena itu diperlukan

dibutuhkan stategi pembelajaran yang

stategi

mengajarkannya

baik. Pemilihan stategi pembelajaran

memahaminya

yang baik agar hasil yang optimal dapat

pada

sehingga

siswa

saat
dapat

dengan jelas.
Pelajaran Matematika terbagi atas

khususnya

materi
geometri

diperoleh

merupakan suatu hal yang

penting.

Karena

hal

ini

beberapa bidang ilmu seperti aljabar,

meningkatkan

geometri dan statistic. Geometri adalah

kreatif siswa tanpa merasa bahwa materi

bagian dari pelajaran matematika yang

yang

pelajari selalu dipelajari dari tingkat SD

menyulitkan
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diberikan

kemampuan

dapat

oleh
dan

guru

berpikir

sangat

membosankan.

Berdasarkan hal inilah, seorang pendidik

dalam belajar dan siswa lebih bisa

dan

berpikir kritis. Oleh karena itu telah

pengajar

harus

menumbuhkan

aktivitas

menyenangkan
menerima
dengan

mampu

agar

materi
baik.

siswa

yang

yang

diambil

dapat

penerapan pembelajaran kontekstual di

disampaikan

Pemilihan

kebijakan

untuk

meluaskan

seluruh Indonesia.

stategi

Belajar berdasarkan pengalaman

pembelajaran merupakan strategi guru

dalam

dalam proses pembelajaran matematika

menghubungkannya

hendaklah

pembelajaran di sekolah merupakan salah

dapat

merangsang

dan

kehidupan

melibatkan siswa secara aktif, baik secara

satu

fisik (psikomotor), intelektual (kognitif),

kontekstual.

dan emosionalnya (afektif).

REACT,

sehari-hari

dengan

karakteristik

pembelajaran

Sebagai

CORD

dan

pengembang

menyatakan

bahwa

Salah satu stategi yang dapat

relating adalah bentuk belajar yang

digunakan dalam menyampaikan materi

menghubungkan konsep yang dipelajarai

geometri adalah RACT. REACT adalah

dengan materi pengetahuan yang dimiliki

Relating,

siswa dalam konteks kehidupan nyata

Experiencing,

Cooperating,

Applying,

dan Transferring.

Siswa

atau pengalaman nyata. Pembelajaran

diajak menemukan sendiri konsep yang

menjadi sarana untuk menghubungkan

dipelajarinya, bekerja sama, menerapkan

situasi sehari-hari dengan informasi baru

konsep tersebut dalam kehidupan sehari-

yang dipelajari.

hari dan mentransfer dalam kondisi baru.
Stategi

yaitu

belajar

REACT

melalui kegiatan exploration, discovery,

merupakan pengembangan pembelajaran

dan invention, merupakan hal yang utama

kontekstual. Pembelajaran kontekstual

dalam pembelajaran kontekstual. Siswa

merupakan terjemahan dari Contextual

dimotivasi

Teaching

berbagai

and

pembelajaran

Experiencing,

Learning

(CTL).

dengan
metode

menggunakan
dan

media

Pembelajaran kontekstual secara resmi

pembelajaran. Proses belajar akan terjadi

diperkenalkan di Indonesia pada awal

jika siswa dapat menggunakan alat dan

tahun 2001. Pada tahun 2002 dilakukan

bahan serta bentuk media lainnya dalam

uji coba di 31 SLTP/MTs yang tersebar

pembelajaran aktif (active learning).

di enam provinsi. Dari hasil uji coba

Penerapan konsep dan informasi dalam

terindikasi

konteks

pembelajaran

kontekstual

bermakna

diperlukan

siswa

mampu meningkatkan interaksi belajar di

dalam kehidupan sehari-hari dan dunia

kelas, membuat siswa lebih termotivasi

kerja. Pada pembelajaran kontekstual,
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penerapan

konsep

dilakukan

pada

kelompok kecil maupun kelompok besar.

kegiatan yang bersifat skill. Siswa tidak

Bekerja berpasangan atau kelompok kecil

sekedar mempelajari suatu teori-teori

(3-4 orang) merupakan strategi yang

tertentu saja, melainkan siswa juga

efektif untuk mendorong siswa bekerja

dituntun untuk dapat menerapkan konsep-

sama

konsep yang sudah dipelajarinya ke

pengetahuan dilakukan siswa berdasarkan

dalam konteks pemanfaatannya dalam

pengetahuan

kehidupan nyata.

Guru dapat mengembangkan rasa percaya

Cooperating, yaitu belajar untuk
berbagi

pengalaman,

dalam

diri

tim.

Transferring

yang telah

siswa

dengan

dimilikinya.

membangun

memberikan

pengalaman belajar baru berdasarkan

tanggapan dan berkomunikasi dengan

pengetahuan dan pengalaman yang telah

siswa

dimiliki

lain,

merupakan

strategi

siswa.

Transferring

bisa

pembelajaran dasar dalam pembelajaran

diwujudkan dalam bentuk pemecahan

kontekstual. Pengalaman bekerja sama

masalah dalam konteks dan situasi baru

tidak hanya membantu siswa belajar

tetapi masih terkait dengan materi yang

materi ajar, tetapi juga membantu siswa

dibahas.

untuk selalu konsisten dengan kehidupan

2. Metode

nyata. Kegiatan praktikum merupakan
kegiatan

yang

esensial

Penelitian ini dilakukan di Kelas

yang

VII SMP N 2 Takengon. Adapun alasan

kemampuan

pemilihan lokasi penelitian ini karena

bekerjasama. Siswa bekerja dengan siswa

penelitian yang sejenis belum pernah

lain

dilaksanakan

mengembangkan

untuk

melakukan

kegiatan

di

sekolah

tersebut.

praktikum. Jumlah siswa yang tergabung

Selanjutnya pembelajaran matematika di

dalam kelompok tersebut biasanya terdiri

SMP

dari 3-4 siswa. Keberhasilan kegiatan

konvensional..

praktikum

dengan

membutuhkan

berkelompok

selama

ini

masih

Populasi penelitian ini adalah

tugas,

semua siswa kelas VII SMP tahun

observasi, kesempatan mengemukakan

pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari dua

pendapat, dan diskuis. Oleh karena itu,

kelas. Terpilihnya kelas VII sebagai

kualitas

yang

populasi penelitian disebabkan karena

berkelompok

tahap perkembangan kognitif siswa SMP

kerja

dilaksanakan
bergantung

pembagian

tersebut

praktikum
secara

pada

aktivitas

dan

kelas

VII

telah

mencapai

performansi anggota kelompok. Siswa

operasional

konkret

sesuai

harus dapat bekerja sama baik dalam

pembelajaran REACT.
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tahap
dengan

kelas

Sampel penelitian dipilih dua

berpikir kreatif siswa dianalisis dengan

secara

statistik inferensial yaitu uji T. Sebelum

acak

(cluster

random

sampling), yaitu kelas VII (A) dan VII

melakukan

uji

(D). Kelas VII (A) sebagai kelas kontrol

normalitas

dan

dan VII (D) sebagai kelas eksperimen.

kelompok

kelas

Penelitian ini dikategorikan ke

stategi

T

digunakan

homogenitas
yang

REACT

konvensional.

experiment). Rancangan yang digunakan

3. Hasil dan Pembahasan

dalam

penelitian

meliputi

kelompok

tiga

Hasil penelitian yang dilakukan

tahapan, yaitu: (1) Tahap pengembangan

pada kelas VII di SMP Negeri 2

perangkat pembelajaran dan instrumen

Takengon. Tes yang diberikan terdiri dari

penelitian, (2) Tahap uji coba perangkat

tes awal dan tes akhir, tes awal diberikan

pembelajaran dan instrumen penelitian,

kelas eksperimen dan kontrol dengan

(3)

tujuan

Tahap

ini

data

menggunakan

dengan

dalam penelitian eksperimen semu (quasi

uji

pelaksanaan

eksperimen.

untuk

mengetahui

tingkat

Setiap tahapan dirancang sedemikian

kemampuan siswa

sehingga diperoleh data yang valid sesuai

geometri. Selanjutnya tes akhir diberikan

dengan

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

karekteristik

variabel

sesuai

dengan tujuan penelitian

yakni mengenai

sesudah proses belajar mengajar yang

Instrumen yang digunakan untuk

diberikan peneliti terhadap siswa dengan

mengungkap meningkatanya kemapuan

perlakuan yaitu untuk kelas eksperimen

berpikir kreatif siswa berupa tes uraian

menggunakan

sebanyak 5 soal. Uji validitas instrumen

sedangkan kelas kontrol menggunakan

yang

metode

digunakan

dalam

mengukur

strategi

pembelajaran

REACT,

konvensional,

kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu

materi yang diberikan untuk tes akhir

mengacu pada isi (content validity). Uji

adalah materi geometri.

validitas ini dilakukan dengan cara

Pada tes awal kelas eksperimen

mengkonsultasikan dengan beberapa ahli

diperoleh X = 9,84 dan simpangan baku

di bidang matematika mengenai soal

(S) =1,93 dengan nilai tertinggi 13 dan

yang telah dibuat oleh peneliti sudah

nilai terendah 7, sedangkan nilai rata-rata

sesuai

untuk

menguji

kemampuan

tes akhir kelas eksperimen X = 19,88 dan

berpikir kratif matematis siswa.
Berkaitan

dengan

simpangan baku (S) =3,50 dengan nilai

pertanyaan

tertinggi 24 dan nilai terendah 12. Pada

penelitian tes dianalisis dengan analisis

tes awal kelas kontrol diperoleh X = 10,8

statistik deskriptif. Data kemampuan
1029

dan simpangan baku (S) =2,02 dengan

Pada awal sebelum pembelajaran

nilai tertinggi 14 dan nilai terendah 8,

berlangsung dengan penerapan strategi

sedangkan nilai rata-rata tes akhir kelas

REACT siswa di beri tes awal (pretest).

eksperimen X = 15,16 dan simpangan

Selanjutnya setelah proses pembelajaran

baku (S) = 3,03 dengan nilai tertinggi 22

berlangsung dengan penerapan strategi

dan nilai terendah 10.

REACT, siswa di beri tes akhir (postest).

Uji normalitas tiap kelas diperoleh

Berdasarkan nilai tes awal tersebut di

terhadap kelas kontrol nilai  2 hitung =

peroleh nilai rata-rata hasil belajar pada
kelas eksperimen adalah 9,84 dan setelah

19,98 dan  2 tabel = 35,42 atau 19,98 <

pembelajarn dengan strategi

35,42 sehingga dapat disimpulkan bahwa

pada

data yang terdapat pada kelas kontrol

eksperiman

setelah

perhitungan diperoleh nilai 
13,88 dan 

2

tabel

hitung

meningkat

kelas kontrol dan kelas eksperimen secara

dilakukan
2

ekseperimen

menjadi 19,88, ada perbedaan antara

berdistribusi normal. Sedangkan pada
kelas

kelas

REACT

persentasi nilai rata-ratanya meningkat.

=

Terjadi perbedaan berpikir kreatif siswa
ini

= 35,42 atau 13,88 <

dikarenakan

oleh

diantaranya

data yang terdapat pada kelas eksperimen

penggunaan strategi pembelajaran yang

berdistribusi

uji

digunakan guru di kelas sehingga siswa

homgenitas diperoleh Fhitung =1,16dan

mempunyai kesulitan dalam mengerjakan

Ftabel = 1,98 atau 1,16 < 1,98 sehingga

soal merupakan sautu masalah yang perlu

dapat disimpulkan bahwa kedua varians

segera di tangani pemecahanya yang

bersifat homogeny.

terjadi pada saat penerapan strategi.

Untuk

ketidak

hal

35,42 sehingga dapat disimpulkan bahwa

normal.

adalah

beberapa

tepatan

Penerapan strategi REACT dalam

Untuk pengujian hipotesis penelitian
digunakan uji T dan diperoleh hasil, nilai

meningkatkan

thitung = 9,08 dan ttabel = 2,005 atau 9,08 >

kreatif siswa dalam menyelesaikan materi

1,9554, dengan dk = 48 sehingga

geometri

diperoleh thitung >ttabel, maka Ha diterima

dengan pendekatan konvensional dapat

atau dapat dipahami bahwa terdapat

diterima, artinya hasil belajar matematika

pengaruh strategi pembelajaran REACT

siswa dalam bidang studi matematika

terhadap

pada

kemampuan

kemampuan

lebih

materi

kemampuan

tinggi

geometri

berpikir

dibandingkan

dari

siswa

berpikir kreatif matematis siswa kelas VII

kelompok eksperimen lebih baik dari

SMP Negeri 2 Takengon.

pada hasil belajar kelompok control, hal
ini dapat terjadi karena strategi REACT
1030

memiliki

keunggulan

dibanding

kemampuan kreatif matematis siswa

pembelajaran konvensional.

dengan pembelajaran konvensional.

Strategi pembelajaran REACT

c. Siswa

antusias

dalam

menerima

melalui

strategi

adalah salah satu bentuk pembelajaran

pembelajaran

alternatif yang dirancang sedemikian rupa

pembelajaran REACT.

sehingga

mencerminkan

keterlibatan
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siswa secara aktif dalam pembelajaran
matematika. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa strategi REACT adalah
suatu strategi dimana dalam proses
belajar mengajar guru memperkenankan
siswa-siswanya

untuk berperan aktif

dalam mengikuti pembelajaran tersebut
dengan mengemukakan semua ide-ide
serta pemikiran siswa, sebagai upaya
memahami

konsep-konsep

pada

pembelajaran matematika.
4. Kesimpulan
Berdasarkan kajian teori dan hasil
analisis serta mengacu pada rumusan
masalah yang telah diuraikan pada bagian
sebelumnya,

dapat

ditarik

simpulan

sebagai berikut:
a. Terdapat pengaruh strategi REACT
terhadap kemampuan berpikir kreatif
siswa.
b. Kemampuan

berpikir

kreatif

matematis siswa yang menggunakan
strategi REACT lebih baik dibanding
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STUDI KAJIAN HUBUNGAN MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN
PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS
MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN MATEMATIKA
Shavreni Oktadi Putri
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shav_poetry@yahoo.com
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan motivasi berprestasi dengan
prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Subjek penelitian berjumlah 104 orang mahasiswa
Universitas Muslim Nusantara Program Studi Matematika, dengan menggunakan teknik
pengambilan sampel Cluster Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dua skala yaitu
skala motivasi berprestasi berdasarkan teori dari Bandura dan prokrastinasi akademik
berdasarkan teori dari Super. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara motivasi
berprestasi dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Hasil ini ditunjukkan dengan R= 0,525 dan p<0,05. Ini menandakan bahwa semakin rendah motivasi berprestasi maka semakin
tinggi prokrastinasi akademik. Sumbangan motivasi berprestasi terhadap prokrastinasi akademik
sebesar 27,6%.
Kata Kunci : prokrastinasi akademik, motivasi berprestasi

Pendahuluan

Mahasiswa sebagai subjek yang menuntut

1.1. Latar Belakang

ilmu di universitas tidak akan pernah

Pendidikan menuntun manusia untuk

terlepas

memperoleh pembelajaran dari segala

keharusan

usia baik melalui pendidikan formal, non

akademik. Salah satu kriteria mahasiswa

formal, maupun informal. Salah satu

yang berhasil adalah mahasiswa yang

tempat dimana pendidikan diberikan

memiliki kemampuan untuk mengatur

secara

universitas.

waktu yang tepat dan memiliki batas

Universitas sebagai lembaga pendidikan

waktu untuk setiap pengerjaan tugasnya

memegang

(Martin dan Osborne dalam Rizki, 2009).

1.

formal

adalah

peranan

penting

untuk

menghasilkan sumber

daya

yang

tangguh
menghadapi

dan

kreatif

dari

aktivitas

mengerjakan

Kecenderungan

dalam

untuk

belajar

dan

tugas-tugas

tidak

segera

memulai ketika menghadapi suatu tugas

tantangan pembangunan

yang

dilakukan

oleh

mahasiswa

dengan bekal ilmu dan kemampuan yang

merupakan indikasi dari prokrastinasi

dimilikinya (Sidjabat dalam Rizki, 2009).

(Knaus,

1986).

Menurut

Ziesat,

Rosenthal, dan White (dalam Rizki,

1032

2009) penundaan dalam mengerjakan

berperilaku

tugas-tugas yang diberikan oleh guru

pekerjaan atau kegiatan karena individu

digolongkan

tersebut tidak memiliki motivasi untuk

ke

dalam

bentuk

prokrastinasi

akademis.

Bentuk

dari

prokrastinasi

akademis dapat

berupa

penundaan

mengerjakan

tugas

mengarang,

penundaan

belajar

malas

melakukan

terhadap

pekerjaan

atau

suatu

kegiatan

tersebut. Secara psikologis, seseorang
berperilaku
energi

tertentu

yang

disebabkan

mendorongnya

ada
untuk

menghadapi ujian, penundaan menghadiri

berperilaku. Energi inilah yang disebut

pertemuan,

motivasi, yaitu hal yang mendorong

dan

penundaan

kinerja

akademis secara keseluruhan (Solomon

seseorang

dan Rothblum, 1984). Menurut Ferrari

suatu tujuan.

(dalam Rumiani, 2006) prokrastinasi

Mahasiswa

yang

memiliki

akademik dapat dipengaruhi oleh faktor

berprestasi

tinggi

akan

internal

diri

seluruh kemampuan yang dimiliki untuk

internal

dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

yang mempengaruhi mahasiswa untuk

Sedangkan mahasiswa yang memiliki

melakukan

adalah

motivasi berprestasi yang rendah akan

kurangnya motivasi. Setiap mahasiswa

menghindari semua tugas, usaha yang

memiliki

dan

eksternal

dari

mahasiswa. Salah satu faktor
prokrastinasi
motivasi

bertingkah

laku

mencapai
motivasi

memberikan

berprestasi

yang

dilakukan akan rendah dan menyerah

mahasiswa

yang

dengan mudah ketika masalah muncul.

memiliki motivasi untuk mendapatkan

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi

nilai A atau tertinggi di kelasnya, ada

berprestasi dapat membuat mahasiswa

pula mahasiswa yang memiliki motivasi

lebih yakin akan kemampuan dirinya

sekedar mencapai target lulus pada setiap

untuk menyelesaikan tugas yang menjadi

mata kuliah, apalagi mata kuliah yang

tanggung jawabnya sebagai mahasiswa,

memang memiliki tingkat kesulitan yang

tidak

tinggi dan memerlukan ketelitian seperti

mengerjakan tugas yang diberikan dan

matematika. Oleh sebab itu diperlukan

segera menyelesaikan tugas tersebut.

adanya sebuah motivasi bagi mahasiswa

Fenomena penundaan tugas ini juga

untuk meraih prestasi tersebut dengan

tampak

berbagai macam dorongan atau hasrat

Matematika UMN. Berdasarkan hasil

agar berprestasi dalam bidang akademik.

wawancara peneliti dengan mahasiswa

Sukiat

2007)

diketahui masih terdapat mahasiswa yang

dapat

melakukan

berbeda-beda,

ada

(dalam

mengatakan

bahwa

Octavia,
seseorang
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membuang

pada

waktu

mahasiswa

prokrastinasi

dalam

pendidikan

terhadap

penyelesaian tugas akademis. Apalagi

UMN

mahasiswa menganggap materi kuliah

Pendidikan Matematika?

dalam bidang sains seperti matematika

2. Bagaimana motivasi berprestasi yang

lebih sulit dipahami dan membutuhkan

dimiliki mahasiswa UMN Al

waktu yang lebih lama dalam pengerjaan

Washliyah program studi Pendidikan

tugas.

Matematika?

Perilaku

prokrastinasi

akademik

Al Washliyah

3. Bagaimana

program

prokrastinasi

studi

akademik

mahasiswa dapat dilihat dari masih

yang dimiliki mahasiswa UMN Al

adanya mahasiswa yang belum berada di

Washliyah program studi Pendidikan

dalam kelas saat dosen memasuki kelas

Matematika?

mengerjakan tugas di dalam kelas pada

1.2.

hari

Tujuan

pengumpulan

Mahasiswa

yang

tugas

tersebut.

mengerjakan

Tujuan
penelitian

tugas

mengetahui :

tersebut tidak hanya menunda pengerjaan

a. Hubungan

ini

adalah

motivasi

untuk

berprestasi

dan penyelesaian tugas, tetapi juga tugas

dengan prokrastinasi akademik pada

yang

mahasiswa

dikerjakan

dilakukan

dengan

mencontek

oleh

mahasiswa

melihat

tugas teman

UMN

Al

Washliyah

atau

program studi Pendidikan Matematika;

yang telah

b. Tingkat motivasi berprestasi yang

selesai mengerjakan tugas. Terdapat pula

dimiliki

mahasiswa yang belum berada di dalam

Washliyah program studi Pendidikan

kelas saat dosen memasuki kelas akibat

Matematika;

sedang

bersantai

atau

sedang

mahasiswa

c. Tingkat

UMN

prokrastinasi

Al

akademik

mengerjakan tugas yang belum selesai.

yang dimiliki mahasiswa UMN Al

Berdasarkan fenomena yang ada maka

Washliyah program studi Pendidikan

peneliti merasa perlu untuk meneliti

Matematika

hubungan motivasi berprestasi dengan

2. Metode

prokrastinasi akademik pada mahasiswa.

Sampel yang digunakan dalam penelitian

Berdasarkan permasalahan

yang ada,

ini adalah mahasiswa Universitas Muslim

maka pertanyaan penelitian yang muncul

Nusantara Program Studi Matematika

adalah:

yang

1.

Apakah

memiliki

motivasi
hubungan

berprestasi

berjumlah

menggunakan

dengan

104
teknik

orang

dengan

pengambilan

sampel Cluster Random Sampling.

prokrastinasi akademik pada mahasiswa

Pengumpulan

data

dilakukan

menggunakan dua skala yaitu skala
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motivasi berprestasi berdasarkan teori

akademik berdasarkan teori dari Ferrari.

dari

Validitas dan Reliabilitas Skala

Mc.Clelland

Penelitian

dan

ini

mengolah

menggunakan teknik
sederhana

prokrastinasi

dalam

data

Kategorisasi Skor Data Penelitian

analisis regresi
mengolah

data

penelitian yang sebelumnya melewati uji
asumsi seperti uji normalitas dan uji

Berdasarkan perbandingan kedua nilai

linieritas.

rata-rata di atas (mean hipotetik dan mean

3. Hasil dan Pembahasan

empirik)

Hipotesis:

Hubungan

Berprestasi

dengan

dan

kategorisasi

variabel

Motivasi

penelitian, maka dapat dinyatakan bahwa

Prokrastinasi

subjek penelitian ini memiliki motivasi

akademik

berprestasi tergolong tinggi dan memiliki

Hasil Uji Regresi Sederhana

perilaku prokrastinasi tergolong sedang.
Hipotesis

dalam

menyebutkan

penelitian

bahwa

ada

hubungan

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui

negatif

antara

R sebesar 0,525 dengan tanda negatif

dengan

perilaku

pada nilai B menunjukkan hubungan

analisis regresi sederhana menunjukkan

negatif yang cukup kuat antara variabel

bahwa hipotesis tersebut diterima. Hal ini

motivasi berprestasi dengan prokrastinasi

berarti bahwa semakin negatif motivasi

akademik. Nilai R2 sebesar 0,276 berarti

berprestasi maka semakin tinggi perilaku

motivasi berprestasi memiliki kontribusi

prokrastinasi dan sebaliknya semakin

sebesar

menjelaskan

tinggi motivasi berprestasi maka semakin

prokrastinasi akademik dan (sig)p < 0,05;

rendah perilaku prokrastinasi. Temuan ini

berarti korelasinya bersifat signifikan.

mendukung hasil penelitian Rizvi (1997)

Maka

yang

27,6%

hipotesis

dalam

diterima:

motivasi

motivasi

ini

berprestasi

prokrastinasi.

mengemukakan

bahwa

Hasil

faktor

berprestasi memiliki hubungan negatif

motivasi berprestasi yang rendah dapat

yang signifikan dengan prokrastinasi

mendorong seseorang untuk melakukan

akademik pada mahasiswa UMN AW

prokrastinasi akademik. Sebab ketika

Program Studi Pendidikan Matematika.

seseorang
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memiliki

motivasi

yang

rendah, maka ia akan malas untuk

akademik juga dapat dipengaruhi oleh

memulai

sifat perfeksionis yang dimiliki seseorang

suatu

pekerjaan

sehingga

kinerjanya menurun.

yang berkeinginan untuk mendapat nilai

Motivasi berprestasi yang tinggi yang

tinggi sehingga melakukan segala cara

meliputi pengajaran yang baik, kebijakan

termasuk dengan melihat atau menjiplak

dan

tugas dari teman yang dianggap lebih

nilai-nilai

kuliah

yang

tinggi,

kesadaran

akan

suatu

masalah,

pintar

Mahasiswa

yang

memiliki

motivasi

menunda-nunda

berprestasi

yang

rendah

cenderung

melakukan

kegiatan-

memilih

untuk

dari

dirinya

serta

cenderung

penyelesaian

tugas

karena dianggap tugas yang dikerjakan
belum maksimal.

kegiatan yang lebih menyenangkan dan

Berdasarkan hasil analisa data juga

tidak memerlukan banyak usaha seperti

diperoleh koefisien determinasi (R2)

jalan-jalan,

variabel

daripada

nonton,

atau

mengerjakan

mengobrol

tugas

dengan

motivasi

berprestasi

0,276. Hal ini mengindikasikan bahwa

segala kesulitannya. Hal ini membuat

motivasi

berprestasi

mahasiswa

kontribusi

sebesar

tersebut

adalah

melakukan

memberikan
27,6%

dalam

prokrastinasi terhadap tugas akademik

menjelaskan perilaku prokrastinasi yang

mereka.

berarti terdapat faktor lain sebesar 72,4%

Hasil

penelitian

dengan

yang mempengaruhi prokrastinasi selain

peneliti

motivasi berprestasi, diantaranya harga

bahwasanya prokrastinasi ada terjadi di

diri, kepercayaan diri, dukungan sosial,

Universitas Muslim Nusantara. Adanya

konformitas, asertivitas dan sebagainya

perilaku

(Santrock, 2010).

observasi

ini

yang

sesuai

dilakukan

prokrastinasi

dilihat

dari

perbandingan mean empirik dan mean

4. Kesimpulan

hipotetik diperoleh hasil bahwa perilaku

a. Terdapat

prokrastinasi

yang

dilakukan

oleh

hubungan

motivasi

negatif

berprestasi

antara
dengan

mahasiswa berada dalam level sedang.

prokrastinasi

akademik,

Namun pada penelitian ini kategori

hipotesis

yang

diajukan

diterima.

motivasi berprestasi mahasiswa berada

Artinya

semakin

rendah

motivasi

dalam

berprestasi,

level

tinggi,

hal

ini

dapat

maka

maka

semakin

dijelaskan dengan pendapat Millgram

prokrastinasi

(dalam Gufron, 2003) bahwa salah satu

mahasiswa. Sebaliknya semakin tinggi

faktor

menyebabkan

motivasi berprestasi, maka semakin

prokrastinasi

rendah prokrastinasi akademik pada

seseorang

yang

dapat

melakukan
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akademik

tinggi
pada

mahasiswa.
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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN BANK
TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENABUNG DI PT. BPR
NUSANTARA BONA PASOGIT 18 PERBAUNGAN
Rukmini1)
Mhd. Rizaldy Wibowo2)
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak
Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berfungsi
sebagai perantara keuangan bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana
atau membutuhkan dana yang berada diwilayah operasionalnya. Peningkatan Kualitas pelayanan
yang diberikan oleh pihak bank akan berpengaruh terhadap minat masyarakatuntuk menabung di
Bank tersebut. Peneliti ingin mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat
masyarakatmenabung pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18
yang berlokasi di
Perbaungan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Kuantitatif . Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan tekhnik pengumpulan
datanyamenggunakan tekhnik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuestioner. Tekhnik
analisis data menggunakan analisis korelasi sederhana dengan melihat uji korelasi dan uji
determinasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif
antara kualitas pelayanan terhadap minat masyrakat menabung pada PT. BPR Nusantara Bona
Pasogit 18 Perbaungan terbukti hasil perhitungan uji r sebesar 0,857 dan besarnya pengaruh
kualitas pelayanan terhadap minat masyrakat menabung sebesar 73,44 %.
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Menabung

1. Pendahuluan

pelayanan guna mempertahankan dan

1.1. Latar Belakang

meningkatkan nasabahnya. Bagi nasabah,

Bank

Perkreditan

Rakyat adalah

pelayanan merupakan suatu alasan yang

merupakan salah satu lembaga keuangan non

paling penting bagi nasabah. Nasabah

bank yang berfungsi

dapat mempercayai suatu bank karena

sebagai

perantara

keuangan bagi pihak yang kelebihan dana
dan pihak yang kekurangan
membutuhkan dana.
perantara keuangan,

pelayanan yang diberikan bank terhadap

dana atau

mereka

Sebagai lembaga
Bank

dalam

menyampaikan

informasi ataupun kualitas yang mereka

Perkreditan

dapatkan, dimana masing – masing

Rakyat berkewajiban untuk memberikan jasa
pelayanan baik

baik

nasabah memiliki alasan yang berbeda –

jasa penyimpanan uang

beda dalam hal pelayanan.

maupun jasa peminjaman uang.

Pada dasarnya, tujuan pelayanan

Agar masyarakat mau menyimpan

perbankan salah satunya mempermudah

uangnya di bank, maka pihak perbankan

nasabah

melakukan transaksi.

memberikan rangsangan berupa balas

Pihak bank berusaha meningkatkan jasa

jasa yang akan diberikan kepada si

dalam

penyimpan. Balas jasa tersebut dapat
1038

berupa bunga, souvenir, hadiah (undian),

1.

Karakteristik Responden

maupun dari segi pelayanannya. Semakin

Penelitian ini bertujuan untuk

tinggi balas jasa yang diberikan akan

mengungkap kualitas pelayanan terhadap

menambah

minat masyarakat menabung pada PT.

minat

masyarakat

untuk

menyimpan uang di bank. Oleh karena itu

BPR

pihak

Perbaungan. Oleh karena penelitian ini

perbankan

harus

memberikan

Nusantara

Bona

Pasogit

berbagai rangsangan dan kepercayaan

menggunakan

sehingga masyarakat berminat untuk

Nusantara Bona Pasogit 18 Perbaungan

menanamkan dananya.

sebagai

3. Metode

identifikasi

terlebih

responden.

Data

Penelitian ini bersifat penelitian
kuantitatif,

pengumpulan

responden,

PT.

maka

BPR

perlu

di

dahulu

data

responden

yang

dapat

digunakan dalam penelitian ini adalah

dihitung secara ilmiah yang berasal dari

usia responden, jenis kelamin dan tingkat

sampel, dan informasi yang diperlukan

pendidikan.

dari

a.

pihak

perusahaan

data

responden

18

PT.

BPR

Usia Responden

Nusantara Bona Pasogit 18 Perbaungan,
sehingga

mempengaruhi daya fikir untuk

informasi secara tepat dan memiliki

menabung dan menyimpan uang

kebenarannya dalam kualitas pelayanan

dengan aman. Pada tabel 4.1 dapat

pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18

dilihat hasil penelitian berdasarkan

Perbaungan.

usia sebagai berikut :

pada

diperoleh

data

seseorang

dan

Dari

akan

Usia

Tabel 4.1.
Responden Berdasarkan Usia
No
Umur
Frekuensi
%
1
20-30
15
51,4
2
31-40
10
31,4
3
41-50
5
17,2
4
>51
0
0
Jumlah
30
100
Sumber Data : Data Primer yang diolah
tabel
4.1
dapat
b.
Jenis Kelamin Responden

disimpulkan bahwa karakteristik umur

Jenis

kelamin

mempunyai

dari responden yang paling banyak di

pengarug bagi setiap individu untuk

teliti adalah umur 20 - 30 tahun, yaitu

mampu

sebanyak 15 orang (51,4%) sedangkan

untuk

selebihnya diatas usia 30 tahun.

dikemukan
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mengambil
menabung.
hasil

suatu
Pada

keputusan
tabel

penelitian

4.2

melalui

penyebaran kuesioner berdasarkan jenis

kelamin responden.

Tabel 4.2.
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Responden
Frekuensi

%

1

Laki-laki

10

30

2

Perempuan

20

70

No

Total
30
Sumber Data : Data primer yang diolah
Data dari hasil penelitian yang dilihat

∑X²

= 86951

pada tabel 4.2 didapatkan informasi

∑Y²

= 94329

bahwa mayoritas responden memiliki

∑XY = 90443

100

jenis kelamin perempuan dengan jumlah

Dari hasil tabulasi ini kemudian

20 orang atau 70%. Data tersebut

dapat dicari perhitungan uji-uji yang

menjelaskan bahwa mayoritas responden

terdapat pada teknik analisis data.

pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18

a.

Perbaungan didominasi oleh perempuan.

dapat

tabel

Koefisien

Setelah
diatas

diperhitungkan

Korelasi

Product Moment (Uji r)

1. Analisis Uji Statistik
Berdasarkan

Analisis

maka

melalui

tahapan

pentabulasian jawaban responden, maka

sebagai

analisis

koefesien

product

ditentukan

dengan

berikut :

moment

∑X

= 1607

menggunakan rumus:

∑Y

= 1675

3
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dapat

korelasi

Hasil dari perhitungan diatas yaitu

D = 0,734449 x 100%

rxy = 0,875 maka hasil korelasi antara X

D = 73,44 %

dan Y adalah sangat kuat.
b.

Dari

Untuk mengetahui seberapa besar
kualitas

terhadap

minat

pelayanan

masyarakat menabung yakni sebesar

masyarakat

73,44%, sedangkan 26,56% lagi
dipengaruhi oleh faktor lain.

Bona Pasogit 18 Perbaungan dapat
dengan

diatas

kualitas pelayanan terhadap minat

menabung pada PT. BPR Nusantara

dihitung

perhitungan

tersebut dapat disimpulkan bahwa

Analisis Uji Determinasi

pengaruh

hasil

c.

menggunakan

Uji Hipotesis
Untuk mengetahui apakah hipotesis

rumus determinasi :

yang diajukan diterima atau tidak maka

D = r² x 100%

diperiksa melalui uji-t dengan rumus

D = 0,857² x 100%

sebagai berikut :
√
√
√

t

√

√
√

Maka dari hasil perhitungan uji
hipotesis diperoleh t

hitung

bahwa hasilnya 0,857 antara X

= 8,803

dan Y adalah sangat kuat.

sedangkan ttabel pada n-2 (30-2) yaitu

2. Dari

hasil

perhitungan

uji

2,048 pada taraf signifikasi 0,05 (α = 5%)

determinasi

dapat diketahui bahwa thitung> ttabelyaitu

bahwa kualitas pelayanan di PT.

8,803 > 2,048. Maka ada pengaruh antara

BPR Nusantara Bona Pasogit 18

kualitas

Perbaungan

pelayananterhadap

minat

(D)

disimpulkan

memberikan

masyarakat menabung pada PT. BPR

kontribusi

terhadap

minat

Nusantara Bona Pasogit 18 Perbaungan

masyarakat

menabung

sebesar

dan hipotesis diterima.

73,44% dan sisanya 26,56% lagi

4. Kesimpulan

dipengaruhi oleh faktor lain.

1. Hasil
moment

dari
(Uji

korelasi
r)

product

3. Terdapat pengaruh yang positif

disimpulkan

antara kualitas pelayanan terhadap
1041

minat masyrakat menabung pada
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit
18

Perbaungan

perhitungan

terbukti
uji

hasil

hipotesis

diperoleh t hit > t tab.
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN ETNIS TIONGHOA MENJADI
NASABAH PADA BANK SYARI’AH
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG MEDAN)
Suhaila Husna Samosir1),
Yahya Siagian2)
1,2)

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Abstrak

Umumnya Perbankan Syariah terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok Muslim. Masyarakat
Muslim seolah-olah enggan menjadi nasabah konvensional yang sifat bisnisnya menghalalkan
bunga (sistem riba). Padahal pasar etnis Tioghoa harus diperhatikan karena memiliki potensi
ekonomi yang cukup besar, juga jumlahnya yang cukup signifikan. Penelitian ini membahas
tentang faktor yang mempengaruhi ethis tionghoa menjadi nasabah bank syariah, yaitu melihat
apa sebenarnya yang menjadi faktor yang paling dominan. Untuk menjawab permasalahan ini
digunakan teknik analisis regresi berganda yang memberikan gambaran secara deskriptif dari
analisis hasil pengolahan data. Penelitian ini menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahanpermasalahan diatas. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah reputasi. Hasil penelitian
statistik akan diuji secara Uji yang akan dilakukan adalah Uji T statistik.Untuk mendukung hasil
Penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan alat statistik
program SPSS 20. for windows.
Kata Kunci : Reputasi dan Keputusan Etnis Tionghoa menabung di Bank SUMUT Syari’ah
1. Pendahuluan

Untuk mengetahui minat masyarakat untuk

1.1. Latar Belakang

bertransaksi

dengan

perbankan

syariah

Jasa perbankan merupakan salah satu

diperlukan informasi.sampai sejauh mana

bentuk pelayanan yang diberikan oleh suatu

pemahaman masyarakat terhadap kinerja

organisasi. Sebagai salah satu bentuk jasa

perbankan syariah.

keuangan

yang

sangat

rentan

terhadap

Dalam upaya penciptaan efisiensi

kepercayaan masyarakat, maka bank-bank

operasional dan daya saing bank syariah

tersebut mendapat jaminan dari pemerintah,

perlu diperhatikan pencapaian economies of

sehingga para nasabah merasa aman dan

scale dan economies of scope dari perbankan

nyaman dalam menyimpan uangnya dibank-

syariah.Dalam kaitannya dengan hal ini

bank tersebut tanpa rasa takut.

perluasan

cakupan

pasar

dengan

juga

Perbankan syariah berkembang pesat

memberikan perhatian pada pasar rasional

terutama sejak ditetapkannya dasar-dasar

dan masyarakat Etnis Tionghoa menemukan

hukum

relevansinya.

operasional

tentang

perbankan

melalui UU No. 7 Tahun 1992, yang

Sebagaimana kita ketahui, hingga

kemudian dirubah dalam Undang-Undang

saat ini pengembangan perbankan syariah

No. 10 Tahun 1998.

semata-mata masih terfokus pada pasar
spiritual, yakni kelompok Muslim dan seolah
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hanya

diperuntukkan

bagi

masyarakat

sistem

kerjasama

(musyarakah),

usaha

dibagi

artinya

Muslim di mana mereka enggan untuk

keuntungan

menurut

menjadi nasabah bank konvensional dengan

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak

bisnisnya yang menghalalkan sistem riba

(akad).

(bunga). Padahal, dalam konteks Indonesia,

Berdasarkan teori tersebut, terbentuk

pasar masyarakat Etnis Tionghoa juga perlu

faktor yang mungkin dapat mempengaruhi

diperhatikan karena selain memiliki potensi

keputusan Etnis-Etnis Tionghoa bertransaksi

ekonomi yang cukup besar, juga jumlahnya

di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

cukup

2. Metode

signifikan,

bila

menilik

kondisi

demografis masyarakat Indonesia, terlihat

Lokasi dan Waktu Penelitian

persebaran yang kurang merata, dimana

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank

terdapat wilayah-wilayah yang didominasi

Sumut

masyarakat Etnis Tionghoa non Muslim dan

beralamat di Jalan Letjen S. Parman Medan,

dari

Indonesia,

dan waktu penelitian ditaksir sekitar 3 bulan,

produktivitas ekonomi didominasi oleh etnis

mulai Juni 2016 sampai dengan Agustus

keturunan Etnis Tionghoa.

2016.

220

juta

masyarakat

Sistem kapitalisme yang mengakar

Syariah

Cabang

Medan

yang

Populasi dan Sampel

pada masyarakat Etnis Tionghoa berdasarkan

Populasi dalam penelitian ini adalah

pada unsur pengumpulan individualisme dan

seluruh nasabah penabung Bank Sumut

kekayaan, bercirikan kepemilikan individu.Di

Syariah Cabang Medan sampai dengan

samping jiwa kapitalisme, dinyatakan bahwa

April 2015 berjumlah 312 nasabah.

pebisnis Etnis Tionghoa pun memiliki sikap

Menurut Sanusi (2013:101) “Adapun

yang kurang menyukai kerjasama.
Dalam

sistem

perbankan,

jumlah sampel dalam penelitian ini

sistem

adalah

kapitalis tersebut diterapkan pada bank

diambil

konvensional yang didasarkan pada adanya

Slovin”, yaitu :

bunga (interest), keuntungan dan kerugian

n=

dimiliki salah satu pihak. Dalam jangka

dimana :

panjang,

n = jumlah sampel

perbankan

konvensional

yang

mengadopsi sistem kapitalis tersebut, akan

d = galat pendugaan ( tingkat galat 14%)

segelintir orang yang memiliki kapital besar.
dengan

rumus

N =jumlah populasi

menyebabkan penumpukan kekayaan pada

Berbeda

berdasarkan

n=

perbankan

(

)(

)

konvensional, perbankan syariah menerapkan

maka dari jumlah populasi diatas adalah

sistem bagi hasil yang berprinsip keadilan

312, maka jumlah sampel yang akan

dan

kesederajatan.Selain

itu,

dalam

perbankan syariah diterapkan pula adanya
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diteliti sebanyak 44 nasabah yang dipilih

mereka

secara acak (sample random sampling)

nasabah di bank syari’ah.

3. Hasil dan Pembahasan

tertarik

untuk

menjadi

c. Bahwa reputasi suatu bank sangat

mempengaruhi

Hasil perhitungan dinyatakan bahwa

nasabah

untuk

Jawaban kuesioner yang diperoleh dari 44

menjadi nasabah baik itu nasabah dari

responden yaitu :

golongan

Reliability Statistic

nasabah-nasabah

Cronbach’s
Alpha

.778

Hubungan
dengan

Cronbach’s
Alpha Based on
Standardized
Item
.778

antara

Keputusan

N of Item

Reputasi

Etnis

Tionghoa

Syariah

Correlation is significant at the 0,01
4. Kesimpulan
a. Bank merupakan sarana simpan
pinjam yang terdiri dari bank
konvesional dan bank syari’ah.
b. Tidak hanya bank konvensional
yang

dikenal

pribumi

maupun
atau
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa kelas XI
SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dengan menggunakan model Pembelajaran Berbasis
Masalah tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan
kelas yang dilakukan selama 2 siklus. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI
SMA Negeri 2 Lubuk Pakam sebanyak 1 kelas dengan jumlah siswa 30 orang. Instrumen
yang digunakan adalah tes tertulis dan lembar observasi. Hasil penelitian tes siswa pada
pokok bahasan peluang siklus I sebesar 48,93% dan secara klasikal sebanyak 12 orang
siswa yang dinyatakan baik. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, hasil tes
matematika siswa pada pokok bahasan peluang meningkat menjadi sebesar 80,9% dan
secara klasikal sebanyak 27 orang siswa yang dinyatakan kemampuan matematikanya
baik. Berdasarkan hasil temuan, penelitian selama 2 siklus dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan kemampuan
berfikir kreatif matematika siswa pada pokok bahasan peluang di kelas XI SMA Negeri 2
Lubuk Pakam.
Kata Kunci : Model Pembelajaran Berbasis Masalah
1. Pendahuluan

Penyelesaian masalah pada matematika

1.1. Latar Belakang

melibatkan banyak aspek sikap

Matematika merupakan salah satu ilmu

harus

pengetahuan yang diajarkan di sekolah-

didik, salah satu aspek yang sangat

sekolah.

matematika

penting dimiliki adalah berpikir kreatif.

dikenalkan dalam dunia pendidikan sejak

Peserta didik diharapkan mampu berpikir

pada jenjang terendah yaitu Sekolah

kreatif dalam menyelesaikan masalah

Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah

matematika,

Atas (SMA), matematika perlu diberikan

merupakan

kepada peserta didik dengan kemampuan

kompleks dan memiliki banyak cara

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis,

dalam penyelesaiannya, oleh karena itu

kreatif

diperlukan sikap berpikir kreatif untuk

Mata

serta

pelajaran

mampu

bekerjasama.
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dimiliki

oleh

karena

yang

para peserta

matematika

ilmu pengetahuan

yang

mendukung keberhasilan dalam pelajaran

2. Metode

matematika.

a. Jenis Penelitian

Dalam mengajarkan matematika,
hendaknya

dapat

pembelajaran

yang

guru

Penelitian ini adalah jenis penelitian

menyajikan

tindakan kelas, penelitian ini dibuat guna

efektif,

efisien,

untuk meningkatkan kemampuan berpikir

menyenangkan, serta melibatkan peserta

kreatif matematika siswa dalam belajar

didik, sehingga peserta didik dapat

serta

berpikir aktif dan kreatif pada proses

masalah pada materi peluang dengan

pembelajaran.

menggunakan

Untuk

menghindari

mempermudah

model

menyelesaikan

Pembelajaran

pembelajaran matematika yang bersifat

Berbasis

teacher centered (berpusat pada guru),

dibutuhkan pemikiran

karna tidak dipungkiri pada saat ini

sehingga didapat hasil yang diharapkan.

sebagian besar guru masi menggunakan

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik

paradigma lama yang mana guru sebagai

untuk melaksanakan suatu

pusat segala informasi, dimana dalam

dengan

proses pembelajaran guru lah yang

Pembelajaran Berbasis Masalah

menjelaskan materi, memberi masalah,

Meningkatkan Kemampuan

memecahkan

Kreatif Matematika Siswa di SMA

sebagainya.

masalah

dan

lain

Sedangkan

siswa

hanya

Masalah.

judul

masalah

tersebut

yang kreatif

penelitian

“Penerapan

Model
Untuk
Berpikir

Negeri 2 Lubuk Pakam.

mendengar/menyimak dan menulis apa

b. Tempat dan Waktu Penelitian

yang diberikan oleh guru, jika hal ini

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri

terus

2 Lubuk Pakam pada Kelas XI-MIA

terulang

dalam

proses

pembelajaran

tentunya

tidak

efektif.

salah

satu

Maka

pembelajaran

yang

alternatif

dalam

bisa

akan

tahun ajaran 2015/2016.

model

c. Populasi dan Sampel

dijadikan

Populasi adalah sejumlah keseluruhan

pembelajaran

yang menjadi objek penelitian yang akan

matematika adalah dengan menggunakan

diteliti. Populasi dalam penelitian ini

model pembelajaran berbasis masalah.

adalah seluruh siswa dikelas XI SMA

Dalam

Negeri 2 Lubuk Pakam pada tahun ajaran

pembelajaran

menggunakan

model

dengan
pembelajaran

2015/2016.

berbasis masalah, siswa dituntut mampu
menyelesaikan
disajikan

masalah

oleh

yang

guru.

telah
Dalam

menyelesaikan
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Sampel adalah bagian dari populasi yang

dalam mengerjakan soal namun belum

menjadi

sepenuhnya

objek

mengambil

penelitian.

sampel

dari

Dalam

menguasai

materi

yang

populasi

sebelumnya sudah dijelaskan, sehingga

mempunyai aturan yaitu sampel harus

hasilnya belum maksimal. Pada siklus II,

representatif terhadap populasi. Sampel

terjadi peningkatan yang sangat baik

dalam penelitian ini adalah siswa di kelas

yaitu 27 siswa atau 90% siswa mencapai

XI SMA Negeri 2 Lubuk Pakam yang

nilai minimal 65 dan dinyatakan tuntas

berjumlah 30 orang.

serta 3 siswa atau 10% mendapat nilai di

d. Instrumen Penelitian

bawah 65 dan dinyatakan tidak tuntas.

Dalam penelitian ini instrumen yang

Peningkatan ini terjadi karena siswa

digunakan berupa lembar observasi dan

sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan

juga tes. Lembar observasi pelaksanaan

belajar

pembelajaran matematika ini dilakukan

pembelajaran berbasis masalah dan juga

untuk

terbiasa berdiskusi dengan teman satu

melihat kegiatan belajar dengan

menggunakan

model Pembelajaran Berbasis Masalah,

kelompoknya

kemudian tes digunakan untuk menilai

mengerjakan soal-soal yang diberikan.

kemampuan berfikir kreatif siswa, hal ini

Dengan

dapat

tingkat

penerapan model pembelajaran berbasis

ketuntasan belajar. Dalam penelitian ini

masalah yang dilakukan peneliti berakhir

tes pembelajaran yang digunakan berupa

pada siklus II dengan hasil meningkatnya

tes tertulis berbentuk essay.

minat dan partisipasi siswa dalam belajar

3. Hasil dan Pembahasan

semakin meningkat.

diketahui

melalui

Berdasarkan hasil penelitian di

SMA

dan

model

demikian

juga

dapat

terbiasa

dikatakan

4. Kesimpulan

Negeri 2 Lubuk Pakam pada kelas XI

Berdasarkan hasil penelitian tindakan

IPA, setelah diberikan tindakan pada

kelas yang dilakukan dapat disimpulkan

siklus I dengan menerapkan model

sebagai berikut:

peembelajaran berbasis masalah pada

a. Penerapan

model

pembelajaran

materi peluang terlihat hanya 12 siswa

berbasis masalah dalam meningkatkan

atau sebesar 40% siswa yang mendapat

kemampuan

nilai di atas 65 dan dinyatakan tuntas,

matematika siswa pada siklus I hanya

sedangkan 18 siswa atau sebesar 60%

mendapat

siswa mendapat nilai di bawah 65 dan

menjadi 80,9 pada siklus II, jadi ada

dinyatakan tidak tuntas. Pada siklus ini

peningkatan yang baik antara siklus I

siswa sudah mulai mengerti dan paham

dan siklus II.
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berpikir

rata-rata 48,93%

kreatif

dan

b. Penguasaan siswa dari ketuntasan
berpikir kreatif belajar pada siklus I
masih rendah karena jumlah siswa
yang tuntas 12 siswa yaitu persen daya

Matematika 1 SMA/MA. Jakarta: Bumi
Aksara
Wena
Made.
2011.
Strategi
Pembelajaran
Inovatif
Kontemporer. Jakarta: Bumi
Aksara

serap 40% dan jumlah siswa yang
tidak tuntas 18 siswa yaitu persen daya
serap 60%. Pada siklus II tercapai
kriteria ketuntasan siklus II 27 siswa
yaitu persen daya serap 90%. Dan
jumlah siswa yang tidak tuntas 3 yaitu
persen daya serap 10%. Berdasarkan
kriteria

ketuntasan

kemampuan

pemecahan masalah secara klasikal
dapat

disimpulkan

bahwa

secara

klasikal tuntas.
c. Respon

siswa

terhadap

model

pembelajaran berbasis masalah adalah
positif.
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