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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-

Nya sehingga prosiding Seminar Nasional Konservasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

2014 dapat disusun. Prosiding ini merupakan kumpulan artikel yang telah dipresentasikan

baik oleh pemakalah utama maupun pemakalah pendamping yang diselenggarakan pada

tanggal 22 Maret 2014 oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Sesuai dengan tema seminar yaitu “Konservasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan”,

diharapkan prosiding ini dapat digunakan sebagai sarana menyebarluaskan hasil-hasil kajian

dan penelitian di bidang pendidikan, konservasi, dan kurikulum 2013. Kegiatan ini

Menghadirkan 4 pembicara utama yang akan menyajikan materi terkait dengan tema, yaitu:

(1) Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng., (Direktur Pendidikan Menengah), (2) Dr. Widayat

(Pakar Energi Alternatif, Undip), (3) Prof. Dr. Tri Marhaeni (Pakar Pendidikan Karakter,

Unnes), dan Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed (Kadinas Provinsi Jawa Tengah).

Semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik untuk

kepentingan pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada

masyarakat.

Semarang, Maret 2014

Tim Penyunting
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SAMBUTAN KETUA PANITIA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur terpanjat ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya

sehingga Unnes dapat memasuki usia ke 49 dengan perkembangan yang luar biasa terlebih

setelah mendeklarasikan sebagai Universitas Konservasi. Dalam upaya meneguhkan jatidiri

sebagai universitas konservasi, segenap sivitas akademika Unnes telah berkontribusi sesuai

dengan kapasitas dan bidang tugasnya. Pengembangan model pembelajaran, penelitian,

pengabdian dan karya-karya kreatif terkait konservasi perlu diwadahi dalam forum ilmiah

dan publikasi untuk mengenalkannya kepada masyarakat luas. Karena itu Seminar Nasional

dalam rangka Dies Natalis Unnes ke 49 ini menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut.

Sebagai Perguruan Tinggi LPTK, sudah menjadi keharusan Unnes untuk terus berkontribusi

dalam peningkatan kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 yang menghadapi

banyak tantangan menjadi perhatian Unnes untuk dapat bersama memberikan pemecahan

permasalahan di sekolah. Hasil-hasil penelitian, pemikiran, dan informasi dari narasumber

yang berkompeten diharapkan dapat menjadi diskusi dan inspirasi bagi pendidik dan

pemerhati pendidikan.

Panitia menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber

seminar atas waktu yang diluangkan, Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng. (Dirjen Dikmen

Kemendikbud), Dr. Widayat (Undip), Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Unnes), Drs.

Nur Hadi Amiyanto, M.Ed (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah).

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pemakalah pendamping dan peserta seminar

dari berbagai kalangan atas partisipasinya.

Kegiatan seminar ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak, panitia menyampaikan

ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Unnes

2. Dekan FIS Unnes selaku Ketua Panitia Dies Natalis Unnes ke 49

3. Reviewer dan editor Proceeding

4. Ketua Tim Pengembang Jurnal Unnes

5. Segenap Panitia yang telah menyiapkan seminar hingga terwujudnya proceeding ini.

Semoga seminar dan karya ilmiah yang tertuang dalam Proceeding Seminar Nasional dalam

rangka Dies Natalis Unnes ke 49 ini bermanfaat dan berkelanjutan.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 22 Maret 2014
Ketua Panitia,

Dr. Edy Cahyono, M.Si.
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
SELAKU KETUA PANITIA DIES NATALIS KE 49 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmatNya, sehingga Universitas
Negeri Semarang dapat menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.
Perkembangan dan kemajuan pesat, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun
pengabdian dan pelayanan pada masyarakat telah dicapai.
Sejak Tahun 2010 Universitas Negeri Semarang telah mencanangkan diri sebagai Universitas
Konservasi. Sejak itu, Unnes memiliki komitmen untuk memelihara lingkungan, melakukan
penghematan energi serta memelihara dan mengembangkan nilai – nilai sosial budaya
masyarakat.
Sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) Unnes memiliki komitmen tinggi
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah mepersiapkan
calon guru profesional. Untuk mendidik dan mengembangkan calon guru yang profesional,
Unnes telah menyusun dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi
(KBKK). KBKK digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan di semua
program studi yang ada di Unnes.
Perubahan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menjadi kurikulum 2013 pada level
pendidikan di sekolah dasar dan menengah turut memengaruhi perencanaan dan
pelaksanaan pembelajaran di Unnes. Mahasiswa program kependidikan harus disiapkan
dapat mengajar baik melalui micro teaching maupun real teaching dengan menggunakan
kurikulum 2013.
Belum semua sekolah dan lembaga kependidikan lainnya menerapkan kurikulum 2013
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu perlu dilakukan
sosialisasi kepada sekolah, praktisi pendidikan, lembaga pendidikan, dan pemangku
kepentingan agar mereka memiliki pemahaman yang sama tentang kurikulum 2013.
Sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi tersebut , Unnes dalam rangka memeringati Dies
Natalis ke 49 mengadakan Seminar “Konservasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Di
Indonesia. Seminar ini diselenggarakan dengan tujuan : meningkatkan pemahaman peserta
tentang konservasi dan relevansinya terhadap kualitas pendidikan, mendiseminasikan hasil-
hasil penelitian guru dan dosen di bidang pendidikan dan non kependidikan serta konservasi
dan sumber daya alam berkelanjutan
Kegiatan seminar ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak, panitia menyampaikan
ucapan terimakasih kepada:
1. Rektor Unnes
2. Reviewer dan editor Proceeding
3. Pembicara Seminar
4. Segenap Panitia yang telah menyiapkan seminar hingga terwujudnya proceeding ini.
Akhir kata, selamat mengikuti Seminar Nasional semoga bermanfaat bagi peningkatan
kualitas pendidikan dan pengembangan karakter bangsa.
Jayalah Terus Universitas Negeri Semarang.
Jayalah Terus Indonesia.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Maret 2014
Dekan FIS Unnes

Dr. Subagyo. M.Pd
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SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Salam konservasi
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan nikmat dan karunianya Universitas
Negeri Semarang pada tahun 2014 ini genap berusia 49 tahun. Segala capaian Universitas
saat ini tidak lepas dari usaha bersama yang sudah dilakukan para senior yang telah
mededikasikan segenap tenaga dan pikiran untuk membesarkan almamater tercinta ini.
Universitas Negeri Semarang saat ini telah menjelma menjadi salah satu Universitas yang
unggul bukan hanya di Jawa Tengah, tapi juga di Indonesia, dan saat ini sedang merancang
untuk menjadi universitas bertaraf Internasional. Oleh karena itu, perlu dukungan dari
semua pihak untuk mempercepat capaian visi sebagai universitas konservasi bertaraf
internasional yang sehat unngul dan Sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
dengan memperkuat tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat. Dalam bidang pendidikan khususnya, Unnes tidak hanya
memperkuat diri sebagai lembaga pencetak guru/pengajar yang profesional akan tetapi juga
ikut serta dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas
pendidikan di Indonesia melalui implementasi kurikulum baru yakni Kurikulum 2013.
Implementasi Kurikulum 2013 pada dasarnya merupakan upaya untuk membentuk generasi
penerus bangsa menjadi manusia yang berkarakter kuat dengan berpegang pada ilmu
pengetahuan dan teknologi tetapi tidak meninggalkan budaya dan tradisi. Hal tersebut sama
dengan yang diharapkan Unnes melalui Visi Konservasi, dimana konservasi yang dilakukan
bukan hanya pada aspek fisik tetapi juga pada konservasi nilai-nilai moral, etika, serta
budaya. Dengan perpaduan antara kurikulum 2013 dengan semangat konservasi yang Unnes
usung visi Indonesia Emas tahun 2045 pasti akan tercapai. Upaya nyata dalam mendukung
pelaksanaan kurikulum 2013, Unnes telah melakukan pengiriman dosen-dosen untuk
menjadi instruktur implementasi kurikulum di lapangan, bahkan Unnes juga sudah
menjalankan program professors and doctors go to schools. Dengan kepakaran yang dimiliki
oleh profesor dan doktor yang dimiliki Unnes diharapkan pemahaman sekolah dan guru
tentang kurikulum 2013 akan maksimal.
Seminar Nasional yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis ke-49 ini diharapkan mampu
memperkaya khasanah keilmuan dalam ranah konservasi dan peningkatan kualitas
pendidikan di Indonesia. Saya ucapakan banyak terimakasih kepada para narasumber yang
telah bersedia berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki semoga ilmu yang didapat
bermaanfaat bagi kemajuan bangsa dan Negara. Ucapan terimaskasih juga kami sampaikan
kepada semua panitia yang telah bekerja keras sehingga acara dapat terlaksana. Akhir kata
saya ucapakan selamat berseminar dan berkontribusi terhadap perbaikan pendidikan di
Indonesia.
Salam konservasi !
Wassalamu’alaikum Wb. Wb.

Semarang, 22 Maret 2014
Rektor,

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum
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1

NILAI-NILAI SOSIAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER
DALAM KURIKULUM 2013

Tri Marhaeni Pudji Astuti
Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial Unnes
Email: marhaeniastuti@yahoo.com

Abstrak
Permasalahan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 masih menjadi hal yang
sering kita temui disekolah. Sebagian permasalahan disebabkan karena pola pikir yang
masih mengedepankan pengetahuan padahal dalam kurikulum 2013 perbaikan sikap
lebih utama. Sikap yang dimaksud adalah pembentukan karakter yang dalam kurikulum
2013 masuk dalam kompetensi inti (KI). Pembentukan karakter menjadi tanggungjawab
semua guru tapi bukan berarti menambah beban guru karena dalam kurikulum 2013 lebih
menekankan siswa dalam belajar aktif dengan pendekatan scienifict. Salah satu aspek
dalam pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 adalah penerapan nilai-nilai sosial yang
menjadi tanggung jawab bersama antara guru, masyarakat, sekolah, dan pemerintah.

Kata kunci: pendidikan karakter, nilai sosial, kurikulum 2013

PENDAHULUAN
Dalam berbagai kesempatan, banyak kolega yang bertanya kepada saya, bagaimana sebenarnya

mengaitkan (implementasi) pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013. Ketika karakter secara
universal terasosiasikan sebagai kebiasaan berpikir, bertindak, dan bersikap, maka mindset tentang
karakter itu adalah nilai-nilai sosial dan kosmologinya yang idealnya menyelimuti keseharian hidup
kita.

Selalu saya jawab pertanyaan para kolega itu, ketika berbicara tentang nilai sosial dalam
Kurikulum 2013, pada dasarnya adalah seperti apa yang tertuang di dalam Kompetensi Inti 2
kurikulum tersebut. Kompetensi Inti berisi kebiasaan berpikir dan bertindak yang merupakan
perwujudan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dipelajari. Bukankah Kurikulum 2013
menitikberatkan struktur capaian pada Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan? Sementara kurikulum
sebelumnya beraksentuasi pada Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan.

Hal itu jelas berimplikasi pada struktur dan isi kurikulum. Mengapa capaiannya diubah dengan
menitikberatkan pada pengutamaan "sikap", dan bukan "pengetahuan"? Karena kurikulum ini
"berharap" bahwa perubahan sikap peserta didik sebagai hal yang utama. Kalau peserta didik
mempunyai sikap yang baik, terpuji, jujur, dan disiplin, maka mereka akan menyerap ilmu dengan
baik, terarah, sadar, dan "butuh" tanpa dipaksa. Mereka memilih mata pelajaran atau ilmu yang akan
ditekuni sejak dari SMA. Maka di SMA ada mata pelajaran peminatan.

Kurikulum 2013 juga mengurangi verbalisme, dengan paradigma indirect learning dan direct
learning (tidak semua Kompetensi Dasar diajarkan secara langsung). Kompetensi Inti 1 dan 2 (lazim
disebut KI 1 dan KI 2) berisi kompetensi tentang nilai yang disampaikan secara indirect learning,
sehingga pada KI 1 dan KI 2 yang memuat nilai-ketuhanan dan nilai-nilai sosial-kemanusiaan ini tidak
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ada materi yang diajarkan, akan tetapi menjadi "semangat" dalam setiap mata pelajaran di semua
tingkat.

Misalnya, pada KI 1 yang berisi menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut
(berlaku semua mata pelajaran dan di semua jenjang) dapat diwujudkan dalam Kompetensi Dasar
sebagai berikut:

Untuk pelajaran Fisika misalnya, mensyukuri kebesaran Tuhan dengan ciptaan-Nya berupa alam
seisinya dengan berbagai gerak gaya gravitasi yang sudah diatur tanpa menimbulkan kekisruhan. Lalu
dalam mata pelajaran Biologi, mensyukuri kebesaran Tuhan berdasarkan ajaran agama yang dianut
tentang ciptaan-Nya berupa alam seisinya dan mensyukuri anugerah ciptaan tersebut.

Dalam pelajaran bahasa (baik asing maupun Indonesia), menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianut dengan mensyukuri anugerah Tuhan tentang keragaman bahasa dan tradisi lisan
yang ada. Untuk pelajaran Antropologi kelas X misalnya, kompetensi dasarnya dapat berupa
mensyukuri keberagaman agama, budaya, tradisi, dan bahasa dalam kehidupan sebagai anugerah
Tuhan Yang Mahaesa. Atau, untuk Sosiologi kelas X, mensyukuri keberagaman agama dalam
kehidupan sosial budaya sebagai anugerah Tuhan.

Tidak Membebani
Demikian pula dalam KI 2 yang berisi (saya singkat substansinya karena keterbatasan ruang)

menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Untuk pelajaran di
SD berupa Jaringan Tematik: diri sendiri, jujur, tertib, dan bersih. Untuk Matematika, dengan menata
benda-benda di sekitar ruang kelas berdasarkan dimensi (bangun datar, bangun ruang), beratnya,
atau urutan kelompok terkecil sampai terbesar dengan rapi (menunjukkan kedisiplinan dan tanggung
jawab).

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan: mengetahui dan mampu memilih
jajanan sehat, mengetahui cara menjaga kebersihan diri yang meliputi kebersihan badan, kuku, kulit,
gigi, dan rambut serta pakaian. Seni, Budaya dan Desain: menunjukkan rasa ingin tahu untuk
mengenal alam di lingkungan sekitar sebagai ide untuk berkarya.

Dalam PKN: menunjukkan perilaku baik (jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli/ kasih
sayang, dan percaya diri) dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwujudan
nilai dan moral Pancasila. Dalam Bahasa Indonesia: menunjukkan perilaku baik dan sopan dalam
mendengarkan dan berbicara pada saat memperkenalkan identitas diri, bercakap-cakap dengan
keluarga, guru, dan teman.

Sementara itu KI 3 berisi pengetahuan dan KI 4 berisi proses pembelajaran, dan inilah direct
learning yang langsung berisi materi dan proses pembelajaran dalam Kompetensi Dasarnya. KD yang
ada di KI 1 dan KI 2 tidak memiliki materi pokok, karena materi pokoknya ada di KD di KI 3. KD di KI 1
dan KI 2 dicapai melalui materi di KI 3 dan Proses di KD pada KI 4 (Akumulasi dari KI 3 dan KI4. KD
yang ada di KI 3 mencakup semua pengetahuan yang harus dimiliki. KD yang ada di KI 4 merupakan
langkah-langkah pembelajaran.

Kompetensi Dasar KI 1 dan 2 merupakan akumulasi dari KD yang ada di KI 3 dan KI 4.
Kompetensi Dasar di KI 3 linier dengan KD yang ada di KI 4, jumlah KD di KI 3 sama dengan jumlah KD
di KI 4 (KD 3.1 link dengan KD 4.1, KD 3.2, link dengan KD 4.2, dst). Materi Pokok dalam KD 3.1
pembelajarannya di KD 4.1). Jika ada 5 KD di KI 3 (pengetahuan), maka seharusnya ada 5 KD di KI 4
(tahapan proses pembelajaran). Namun,dalam kasus tertentu, KD di KI 3 bisa jadi tidak linier
(korespondensi satu-satu) dengan KD yang ada di KI 4 karena langkah-langkah pembelajaran pada KD
di KI 4 mencakup beberapa KD yang ada di KI 3. Artinya, satu KD di KI 4 dapat mencakup beberapa KD
di KI 3.
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Dengan contoh-contoh ini, maka jelaslah Kurikulum 2013 tidak membebani guru di luar mata
pelajaran Agama untuk mengajarkan agama. Mengapa? Karena KI1 dan KI 2 yang berlaku umum itu
tidak mengajarkan materi secara pengetahuan, akan tetapi sikap dan nilai (indirect learning).
Sehingga sikap jujur, disiplin, ketaatan beragama, tanggung jawab, dan berbudi pekerti baik tidak
hanya menjadi tanggung jawab guru agama dan guru PKN, akan tetapi semua guru.

Nilai Karakter Bukan Hanya Beban Guru
Nilai-nilai sosial (KI2) yang tertuang dalam Kurikulum 2013 bukan hanya menjadi tanggung

jawab atau beban para guru dalam pendidikan dasar dan menengah, akan tetapi tanggung jawab
bersama, yakni masyarakat, sekolah, dan pemerintah.

Sebelum pemberlakuan Kurikulum 2013, justru Unnes sudah meluncurkan kurikulum baru,
yakni KBKK 2012 (Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi 2012).

Kalau Kurikulum 2013 memuat nilai-nilai religius (KI 1) dan nilai-nilai sosial (KI 2), maka Unnes
mempunyai 11 Nilai Karakter dalam kurikulumnya yang meliputi nilai Religius, Jujur, Cerdas, Adil,
Tanggung Jawab, Peduli, Toleran, Demokratis, Cinta Tanah Air, Tangguh, dan Santun. Dengan
demikian -- secara pelahan tapi pasti -- kita menepis opini bahwa “hanya guru saja yang dibebani
untuk membentuk nilai-nilai sosial dan karakter peserta didik”.

Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran scientific dan penilaian autentik. Sedangkan KBKK
2012 menerapkan 12 Prinsip Pembelajaran (Keteladanan, Kesetaraan, Interaktif, Inspiratif,
Partisipatif, Integratif, Komprehensif, Implementatif, Kontekstual, Mendidik, Memotivasi, dan prinsip-
prinsip learning by doing).

Kita tentu tidak sedang membandingkan dan mencari “keunggulan masing-masing kurikulum”,
namun paling tidak sedikit ulasan tentang Kurikulum KBKK 2012 tersebut dapat membantu menepis
pendapat bahawa “Perguruan tinggi tidak dibebani nilai-nilai sosial seperti yang ada dalam Kurikulum
2013”.

Liminalitas Kurikulum 2013 dan KBKK 2012
Dalam sebuah proses perubahan pastilah terjadi kondisi-kondisi yang ambigu, kebingungan

akan sebuah “identitas”, di mana pun dan menyangkut apa pun. Akan tetapi ambiguitas itu suatu
saat akan menuju ke situasi kemapanan. Situasi inilah yang oleh Victor Turner (1974) dipakai untuk
menganalisis perubahan ritus kehidupan masyarakat Ndembu di Afrika.

Mari mencoba menganalogikan ritus kehidupan tersebut dengan ritus “kehidupan
persekolahan”. Masyarakat, dalam hal ini sekolah, pasti akan mengalami suatu masa yang di ambang
pintu “tidak di sini, juga tidak di sana”. “Satu kaki” harus segera melaksanakan ritus Kurikulum 2013,
sementara “satu kaki lainnya” masih pada ritus kurikulum lama. Inilah atmosfer yang disebut sebagai
“antistruktur”, kondisi liminal yang menimbulkan keambiguan. Namun seiring dengan berjalannya
waktu ritus Kurikulum 2013, keliminalan itu akan sampai pada situasi “struktur baru”, yang oleh
Turner disebut sebagai fase “post-liminal”, fase “kemapanan dalam struktur baru”.

Bagaimana kemapanan struktur baru itu terjadi? Seiring dengan pelaksanaan ritus baru, yakni
Kurikulum 2013, semua pihak akan melakukan refleksi, merekonstruksi ritus pembelajaran sesuai
dengan kurikulum baru tersebut. Tentu saja refleksi dan rekonstruksi itu disertai dengan semangat
positif bahwa “ritus baru” yakni Kurikulum 2013 adalah pilihan yang dianggap baik untuk membuat
ritus kehidupan baru yang lebih baik di bidang pendidikan. Jadi bukannya membabi buta
mengatakan, “Pokoknya Kurikulum 2013 yang terbaik”. Bukan begitu, semua tetap melalui refleksi
dan rekonstruksi sejarah perkurikuluman.
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Apakah hanya para guru yang mengalami fase liminal? Tentu saja tidak. Kami para dosen juga
mengalami fase ini dalam pemberlakuan KBKK 2012. Kami harus menjalani pelatihan-pelatihan,
diskusi, dan workshop terkait dengan perangkat pembelajaran. Apakah tidak ada resistensi? Tentu
ada, namun seiring dengan berjalannya waktu, maka kami pun berharap “keliminalan” yang dialami
dosen juga akan menuju ke post-liminal atau kemapanan dengan Kurikulum KBKK 2012. Demikian
halnya dengan para guru.

Pembelajaran Scientifict
Pendekatan scienifict memberi peluang sebesar-besarnya kepada setiap peserta didik untuk

mengembangkan sendiri kompetensinya dengan mencari tahu secara mandiri. Guru diharapkan
mengurangi pembelajaran yang “memberi tahu”. Untuk itu desain pembelajaran dirancang dan
diimplementasikan melalui tahapan proses saintifik mulai dari mengamati, menanya, mencoba atau
mengeksplorasi, menganalisis atau mengasosiasi, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh
secara mandiri.

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang dilakukan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi
pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan
mata pelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan
komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang bersifat prosedur untuk
melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap
pemodelan/ demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan
pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada peserta didik.

Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap
seperti jujur, teliti, kerja sama, toleran, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang
tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat mungkin relevan dengan jenis
data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan
sebagainya. Sebelum menggunakannya peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan dengan
menerapkannya.

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam
ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan
lingkungan, tempat, dan periode waktu di mana peserta didik hidup.

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan
begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk
secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu
pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk
mengonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat
menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah,
menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar
yang membuka kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri,
menjadi sadar, dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru
mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang membawa
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peserta didik kepemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi
semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari “diberi tahu”
menjadi “aktif mencari tahu”.

Di dalam pembelajaran, peserta didik mengonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta
didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks,
dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang
bersifat konkret menuju abstrak.

Dari elemen-elemen seperti yang terpapar secara singkat dalam makalah ini, kiranya kita dapat
menangkap semangat pemaujudan nilai-nilai sosial dan pendidikan karakter peserta didik dalam
Kurikulum 2013.
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ANALISIS BUKU AJAR IPA YANG DIGUNAKAN DI SEMARANG BERDASARKAN
MUATAN LITERASI SAINS

Ani Rusilowati
Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Semarang
email : rusilowati@yahoo.com

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis buku ajar IPA yang

digunakan di Semarang berdasarkan muatan literasi sains. Penelitian menganalisis buku
berdasarkan muatan aspek literasi sains yaitu (1) pengetahuan sains, (2) penyelidikan
hakikat sains, (3) sains sebagai cara berpikir, dan (4) interaksi antara sains, teknologi
dan masyarakat. Objek penelitian ini adalah buku ajar IPA SMP. Populasi penelitian
adalah seluruh materi pada 9 buku ajar IPA yang dianalisis. Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan teknik multistage sampling. Tahap pertama memilih
bab sebanyak 20% dari setiap buku yang dianalisis dan tahap kedua adalah pemilihan
halaman sebanyak 20% dari setiap bab yang dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan
ketidakseimbangan proporsi aspek literasi sains yang dimuat dalam buku. Semua buku
ajar yang dianalisis lebih menekankan pada pengetahuan sains yaitu menyajikan fakta,
konsep, prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model.Aspek interaksi antara sains,
teknologi, dan masyarakat memilipi proporsi paling rendah, bahkan ada buku yang
tidak menyajikannya sama sekali.

Kata kunci : analisis, buku ajar, literasi sains

PENDAHULUAN
Pendidikan sains memiliki peran penting dalam menyiapkan anak untuk memasuki dunia

kehidupannya. Pendidikan sains membangun siswa untuk berpikir dalam memahami fenomena alam
dengan metode ilmiah seperti yang dilakukan oleh ilmuwan (NRC, 1996). Fokus yang dipentingkan
dalam pendidikan sains sekarang ini adalah literasi sains (NRC, 1996).

Penelitian tentang asesmen hasil belajar sains pada level internasional yang diselenggarakan
oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Progamme for
International Student Assessment (PISA) 2006 untuk anak usia 15 tahun menunjukkan bahwa
kemampuan siswa Indonesia dalam bidang sains khususnya literasi sains masih sangat lemah.
Berdasarkan hasil PISA 2006 Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 57 negara peserta. Skor rata-
rata sains yang diperoleh siswa Indonesia pada PISA 2006 adalah 393 dan skor ini berada di bawah
rata-rata standar dari PISA.

Buku ajar merupakan komponen pendidikan yang sangat penting dalam proses
pembelajaran. Tersedianya buku ajar yang berkualitas akan mendukung keberhasilan proses
pembelajaran. Namun buku-buku ajar yang ada selama ini lebih menekankan kepada dimensi konten
daripada dimensi proses dan konteks sebagaimana dituntut oleh Programme for International
Student Assessment (PISA). Kondisi tersebut diduga menyebabkan rendahnya tingkat literasi sains
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anak Indonesia. Oleh karenanya, melalui pemilihan buku ajar yang tepat diharapkan terjadinya
peningkatan pemahaman sains yang pada akhirnya dapat meningkatkan literasi sains siswa.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah buku ajar IPA yang digunakan di sekolah
telah merefleksikan literasi sains dan bagaimana profil literasi sains yang terkandung dalam buku ajar
tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menentukan profil literasi sains yang
terkandung dalam buku ajar IPA yang digunakan di sekolah-sekolah di Semarang.
Buku ajar merupakan sumber belajar dan media yang sangat penting untuk mendukung tercapainya
kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran, yang mengacu pada kurikulum. Buku ajar IPA
hendaknya memuat aspek litersi sains agar siswa benar-benar melek sains. Literasi sains merupakan
kemampuan menggunakan konsep sains untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari,
menjelaskan fenomena ilmiah serta menggambarkan fenomena tersebut berdasarkan bukti-bukti
ilmiah (OECD, 2007; Bybee et al., 2009; Rusilowati, 2013). Literasi sains menurut PISA 2006 diartikan
sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi permasalahan dan
menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan
tentang sains dan perubahan yang dilakukan terhadap sains melalui aktivitas manusia (OECD, 2006).
Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan mengaplikasikan sains dalam konteks kehidupan
sehari-hari (NRC, 1996; Rusilowati, 2013).

Aspek penting dalam literasi sains adalah (1) konsep sains dan aplikasinya dalam kehidupan
sehari-hari; (2) proses inkuiri sains; (3) memahami hakikat sains; (4) memahami hubungan antara
sains, teknologi, dan masyarakat (Chi Lau, 2009; Rusilowati, 2013). Aspek ini sesuai dengan pendapat
Chiapetta et al. (1993) bahwa ada empat aspek literasi sains yang sebaiknya ada dalam buku ajar
sains, yaitu pengetahuan sains (the knowledge of science), penyelidikan hakikat sains (the
investigative of science), sains sebagai cara berfikir (science as a way of thinking), dan interaksi antara
sains, teknologi dan masyarakat (interaction of science, technology, and society).

Aspek-aspek tersebut yang digunakan untuk menganalisis muatan literasi sains dalam buku
ajar IPA pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN
Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan survei terhadap buku ajar IPA SMP

kelas VII, VIII, dan IX yang digunakan di Kota Semarang. Sekolah yang disurvey dipilih secara acak
yaitu SMPN 2, SMPN 3, SMPN 9, SMPN 24, SMPN 29, dan SMP Tugu Suharto Semarang. Langkah
berikutnya memilih tiga buku ajar yang telah disetujui Pusat Perbukuan dan paling banyak digunakan
oleh siswa dan guru di sekolah-sekolah di wilayah tersebut untuk setiap jenjang kelas. Jadi jumlah
buku yang dianalisis sebanyak 9 buku dari penerbit yang berbeda (Yudhistira, Erlangga, Pusbuk,
Karya Mandiri, dan Usaha Makmur). Selajutnya buku ini disebut dengan buku X, Y dan Z.
Objek penelitian ini adalah buku ajar IPA SMP. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua materi yang
ada pada 9 buku yang dianalisis. Sampelnya beberapa pokok bahasan pada buku yang dianalisis.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik multistage sampling. Tahap pertama memilih secara
acak 20% dari seluruh jumlah bab yang ada pada setiap buku. Tahap kedua memilih halaman
sebanyak 20% dari seluruh jumlah halaman yang ada pada setiap bab yang dianalisis. Halaman yang
dipilih yaitu halaman atau pokok bahasan yang mewakili setiap bab yang dianalisis. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini berupa check list yang berisi indikator literasi sains dengan format
“ya” dan “tidak”.

Daftar unsur-unsur teks/unit yang dianalisis yaitu paragraf-paragraf, pertanyaan-
pertanyaan, gambar-gambar, tabel-tabel beserta keterangannya, komentar-komentar singkat yang
lengkap, dan aktivitas laboratorium atau aktivitas hands-on. Daftar halaman yang tidak perlu
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dianalisis adalah yang hanya mengandung pertanyaan ulasan atau kosakata, dan pencantuman
tujuan serta sasaran (Chiappetta et al., 1991).

Pada tahap pengumpulan data peneliti menganalisis setiap pernyataan pada halaman yang
dianalisis dan mencocokkannya dengan indikator literasi sains yang ada pada lembar check list
kemudian menghitung persentase kemunculan kategori literasi sains pada setiap buku.

Analisis terhadap setiap buku dilakukan oleh dua orang. Untuk menentukan toleransi
perbedaan pengamatan, digunakan teknik pengetesan reliabilitas pengamatan. Data yang diperoleh
dimasukkan ke dalam tabel kontingensi kesepakatan. Koefisien kesepakatan (KK) dihitung dengan
menggunakan rumus indeks kesesuaian kasar (Arikunto, 2010). Kategori: KK < 0,4: buruk; 0,4 ≤ KK≤
0,75 : bagus; > 0,75 : sangat bagus (Chiapetta et al., 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis menunjukkan bahwa KK antara dua pengamat diperoleh tingkat kesepakatan

yang sangat tinggi untuk semua buku yang dianalisis. Tingkat kesepakatan pengamatan berkisar
antara 0,85-1,00. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan yang berarti antara dua pengamat.
Persentase kemunculan kategori literasi sains untuk setiap buku disajikan dalam Tabel 1, 2, dan 3.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata persentase kemunculan empat aspek
literasi sains pada kesembilan buku ajar yang dianalisis sebagai berikut: pengetahuan sains sebesar
64%; penyelidikan tentang hakikat sains sebesar 17,3%; sains sebagai cara berpikir sebesar 13,3%;
dan interaksi sains, teknologi, dan masyarakat sebesar 5,7%.

Dari hasil analisis kesembilan buku ajar tersebut menunjukkan bahwa kategori pengetahuan
sains sangat dominan dibandingkan dengan ketiga kategori lainnya. Secara umum buku ajar yang
dianalisis banyak menyajikan pengetahuan sains, yakni menyajikan fakta-fakta, konsep, prinsip,
hukum, hipotesis, teori, dan model. Hal ini sesuai dengan penelitian Lumpe & Beck (1996) yang
menganalisis konten materi pelajaran pada tujuh buku teks Biologi di Amerika dengan komposisi
tema literasi sains tertinggi adalah pengetahuan sains. Chiapetta et al. (1991) dalam penelitiannya
menganalisis buku teks sains juga menyimpulkan bahwa kategori literasi sains yang paling dominan
adalah pengetahuan sains dengan rata-rata 65,7%. Dalam hal ini konten sains lebih banyak
penyajiannya dibandingkan tiga dimensi lainnya.

Apabila melihat fakta di lapangan, siswa lebih pandai menghafal dibandingkan dengan
keterampilan proses sains. Hal ini terkait dengan kecenderungan siswa dalam menguasai
pengetahuan menggunakan hafalan bukan kemampuan berpikir.

Tabel 1. Persentase Kemunculan Kategori Literasi Sains
untuk Buku IPA Kelas VII

No Kategori Literasi Sains
Kemunculan (%) Rata-rata

(%)Buku X Buku Y Buku Z

1. Pengetahuan sains 59 56 63 59,3
2. Penyelidikan hakikat sains 32 14 11 19,0
3. Sains sebagai cara berpikir 6 28 7 13,6
4. Interaksi antara sains,

teknologi, dan masyarakat
3 2 19 8,0
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Tabel 2. Persentase Kemunculan Kategori Literasi Sains
untuk Buku IPA Kelas VIII

No Kategori Literasi Sains
Kemunculan (%) Rata-rata

(%)Buku X Buku Y Buku Z

1. Pengetahuan sains 65 62 58 62
2. Penyelidikan hakikat sains 12 18 15 15
3. Sains sebagai cara berpikir 12 18 17 16
4. Interaksi antara sains,

teknologi, dan masyarakat
11 1 10 7

Tabel 3. Persentase Kemunculan Kategori Literasi Sains
untuk Buku IPA Kelas IX

No Kategori Literasi Sains
Kemunculan (%) Rata-rata

(%)Buku X Buku Y Buku Z

1. Pengetahuan sains 71 61 80 70,6
2. Penyelidikan hakikat sains 19 21 9 18,3
3. Sains sebagai cara berpikir 10 12 9 10,3
4. Interaksi antara sains,

teknologi, dan masyarakat
0 6 2 2,3

Penyebab lain adalah kebiasaan pembelajaran sains di sekolah yang lebih menekankan pada
aspek kognitif bukan mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Secara umum pendidikan di
Indonesia lebih menekankan pada abstract conceptualization dan kurang mengembangkan active
experimentation, padahal seharusnya keduanya seimbang secara proporsional.

Hasil analisis terhadap sembilan buku ajar IPA SMP, baik kelas VII, VIII, maupun IX sudah
merefleksikan literasi sains, namun proporsi kemunculan kategori literasi sains yang disajikan tidak
seimbang karena hanya satu kategori yang terlihat dominan yaitu pengetahuan sains. Menurut
Wilkinson (1999) perbandingan aspek literasi sains antara pengetahuan sains, penyelidikan hakikat
sains, sains sebagai cara berpikir, dan interaksi sains, teknologi, dan masyarakat yang ideal adalah 2 :
1 : 1 : 1.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa buku ajar IPA yang

dianalisis sudah merefleksikan literasi sains, namun proporsi kategori literasi sains yang disajikan
tidak seimbang. Masih ada buku yang sama sekali tidak mengungkap tentang keterkaitan sains
dengan teknologi, masyarakat dan lingkungan.

Profil literasi sains yang terkandung dalam buku ajar IPA secara keseluruhan lebih
menekankan pada pengetahuan sains, yakni menyajikan fakta-fakta, konsep, prinsip, hukum,
hipotesis, teori, model dan pertanyaan-pertanyaan yang meminta siswa untuk mengingat
pengetahuan atau informasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah bagi
penulis buku sebaiknya menambahkan muatan kategori penyelidikan hakikat sains, sains sebagai
cara berpikir, dan interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat agar siswa terbiasa berpikir
secara saintifik dan kreatif. Bagi pengguna hendaknya selektif memilih buku, perhatikan muatan
literasi sainnya agar siswa benar-benar melek sains.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

10

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka
Cipta.

Bybee, R., McCrae, B. & Laurie, R. 2009. PISA 2006 : An Assesment of Scientific Literacy. Journal of
Research in Science Teaching, 46 (8): 865-883.

Chiappetta, E.L, Fillman, D.A, dan Sethna, G.H. 1991. A Method to Quantify Major Themes of
Scientific Literacy in Science Textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 28 (8): 713-
725.

Chiappetta, E.L, Fillman, D.A, dan Sethna, G.H. 1993. Do Middle School Life Science Textbooks Provide
a Balance of Scientific Literacy Themes?. Journal of Research in Science Teaching, 30 (2): 787–
797.

Chi-Lau, K. 2009. A Critical Examination of PISA’s Assessment on Scientific Literacy. International
Journal of Mathematics and Science Education, 7: 1061-1088.

Lumpe, A. T & Beck, J. 1996. A Profile of High School Biology Textbooks Using Scientific Literacy
Recommendations. Journal of The American Biology Teacher, 58 (3): 147-153.

NRC (National Research Council). 1996. National Science Education Standards. Washington, DC:
National Academy Press.

OECD-PISA. 2006. Assessing Scientifc, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA
2006.

OECD. 2007. PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow’s World. Volume 1: Analysis. Paris :
OECD.

Rusilowati, A. 2013. Peningkatan Literasi Sains Siswa Melalui Pengembangan Instrumen Penilaian.
Pidato Pengukuhan Profesor Unnes Semarang.

Tarigan H. G. & D. Tarigan. 2009. Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia. Bandung : Angkasa.
Wilkinson, J. 1999. A Quantitative Analysis of Physics Textbooks for Scientific Literacy Themes.

Research in Science Education, 29(3): 385-399.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

11

PEMBELAJARAN INOVATIF BAHASA INDONESIA
MELALUI ALIH MEDIA BUKU PELAJARAN KURIKULUM 2013

Didin Widyartono, S.S., S.Pd., M.Pd.
Pendidikan Bahasa Indonesia FIB Universitas Brawijaya

Jalan Veteran Malang
Email: republikdemokrat@gmail.com

Abstrak
Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dapat dilakukan inovasi
pembelajaran. Inovasi pembelajaran dapat dilakukan pada tataran kurikulum,
strategi pembelajaran, evaluasi, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Dengan memanfaatkannya, kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia
dapat dilakukan secara inovatif. Fokus penelitian ini adalah kegiatan pengembangan
dengan alih media buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa dalam kurikulum
2013. Kegiatan pengembangan dilakukan secara terbatas. Metode pengembangan
yang digunakan adalah tahap rancang dan desain. Tahap rancang terdiri atas terdiri
atas pengobservasian awal dan penetapan kebutuhan siswa, sedangkan tahap
desain terdiri atas penetapan perangkat lunak alih media dan pelaksanaan alih
media buku pelajaran cetak ke elektronik. Hasil pengembangan berupa produk buku
elektronik yang belum dilakukan uji coba dan uji ahli. Produk ini berbentuk e-Pub
yang ukuran hurufnya dapat menyesuaikan dengan ukuran layar. Hal ini berbeda
dengan format PDF. Selain itu, dengan format e-Pub bukan hanya teks dan gambar
saja yang bisa disajikan, melainkan juga animasi, audio, dan audio-visual. Dengan
alih media ini diharapkan buku pelajaran Bahasa Indonesia lebih menarik dan sesuai
dengan karakter siswa.

Kata Kunci: pembelajaran inovatif, alih media, kurikulum 2013

PENDAHULUAN
Kondisi zaman terus berubah. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan perkembangan

zaman. Bukan hanya persoalan kompetensi yang harus dikuasai, melainkan juga pada bagaimana cara
menyampaikan agar kompetensi tersebut dapat dikuasai. Di sinilah muncul persoalan yang sekaligus
dapat ditangkap sebagai peluang dan tantangan untuk melakukan inovasi pembelajaran.

Berbagai definisi inovasi banyak dikemukakan. Kamus Bahasa Indonesia (2008)
mendefinisikan inovasi sebagai berikut.

ino·va·si n 1 pemasukan atau pengenalan hal-hal yg baru; pembaharuan: -- yg
paling drastis dl dasawarsa terakhir ialah pembangunan jaringan satelit
komunikasi; 2 penemu-an baru yg berbeda dr yg sudah ada atau yg sudah dikenal
sebelumnya (gagasan, metode, atau alat);

meng·i·no·va·si·kan v menampilkan sesuatu yg baru; mem-perbaharui: sebaliknya
setiap satu atau dua tahun para perancang Indonesia dapat ~ perubahan yg
sifatnya massal
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Miles (1964:14) menyatakan inovasi sebagai spesies dari genus perubahan. Sementara itu, Sa’ud
(2013:3) menyatakan tiga istilah, yaitu discovery, invention, dan innovation. Discovery adalah
“penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum
diketahui orang”, invention adalah “penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi
manusia”, dan innovation adalah “suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati
sebagai suatu yang yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa
hasil invention maupun dicovery.

Dalam bidang pendidikan, inovasi diperlukan. Sa’ud (2013:6) mendefinisikan inovasi
pendidikan sebagai “suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada
sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan
tertentu dalam pendidikan”. Lebih lanjut, dijelaskan Sa’ud bahwa kunci pengertian inovasi adalah (1)
baru, sifat kualitatif berbeda dari sebelumnya, (2) kualitatif, memungkinkan reorganisasi unsur-unsur
pendidikan, (3) hal, perbaharuan pada semua komponen dan aspek dalam subsistem pendidikan, (4)
kesengajaan, penyempurnaan pendidikan dilakukan secara sengaja dan terencana, (5) meningkatkan
kemampuan, peningkatan sumber tenaga, uang, dan sarana, dan (6) tujuan, dirinci secara jelas
sasaran dan hasil yang dicapai (2013, 6—8). Tataran inovasi pendidikan mencakup inovasi kurikulum
(berbasis kompetensi, masyarakat, keterpaduan), inovasi pembelajaran (kuantum, kompetensi,
kontekstual), dan inovasi melalui teknologi informasi (internet) (pembelajaran elektronik, internet,
dan disajikan melalui teknologi informasi (Sa’ud, 2013:viii-xii).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. Hal ini bermanfaat dalam
kehidupan manusia. Hidup manusia menjadi lebih mudah dengan teknologi informasi dan
komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu hidup manusia, khususnya
persoalan pendidikan.

Dalam kegiatan pembelajaran, inovasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi. Inovasi pembelajaran semacam ini menggunakan jalur pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi. Terkait dengan implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran
bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan jalur ini.

Salah satu aspek dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah buku. Karena perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi, buku disajikan bukan hanya dalam bentuk cetak, melainkan juga
elektronik (ebook). Jika buku sudah dikemas secara elektronik, muatan media didalamnya bukan
hanya teks dan gambar, melainkan juga animasi, audio, dan video. Dengan demikian, sifat multimedia
sudah melekat dalam buku yang dikemas secara elektronik. Terlebih, juga disifati interaktif yang
menuntut peserta didik untuk melakukan satu klik dan diberikan respon oleh komputer sesuai
dengan apa yang diprogramkan.

Buku pelajaran siswa yang disediakan pemerintah kini sudah berformat PDF. Salah satu
keuntungan format ini adalah siswa tidak perlu membawa buku berat-berat ke sekolah. Namun,
format PDF (portable document format) sebenarnya menunjukkan dokumen ini siap cetak. Namun,
seiring perkembangan zama,n dokumen ini digunakan untuk membaca. Dampak yang muncul adalah
tulisan yang terlalu kecil sehingga butuh diperbesar.

Berbeda dengan format e-pub. Format ini bukan tidak digunakan untuk dokumen yang siap
cetak, melainkan dokumen yang siap baca. Oleh karena itu, dokumen yang berformat e-pub jika
dicetak hasilnya tidak sesuai harapan. Selain itu, format e-pub juga memberikan dukungan buku
elektronik yang mampu memberikan tayangan audio-visual. Dengan format ini, tayangan visual
sudah dapat dinikmati.

Fokus kajian ini adalah alih media buku pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 dari cetak
ke elektronik. Namun, tidak semua buku pelajaran Bahasa Indonesia yang dialihmediakan. Sebagai
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contoh, buku pelajaran siswa Bahasa Indonesia kelas 10 dilakukan alih media dari PDF ke epub.
Dengan alih media ini, buku pelajaran ini sesuai dengan karakter siswa di kota-kota besar lebih
terwadahi daripada menggunakan format PDF yang dianggap sudah maju di kota-kota kecil lain.

Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat ebook antara lain Calibre, Ebook Pack
Express, kvisoft FlipBook Creator, PrimoPDF, dan perangkat lunak PDF converter lainnya. Perangkat
lunak yang digunakan dalam alih media buku pelajaran adalah Calibre. Perangkat ini bukan hanya
memiliki format file output PDF, SWF, HTML, dan ZIP, melainkan juga EPUB, FB2, OEB, LIT, LRF, MOBI,
HTMLZ, PDB, PML, RB, PDF, SNB, TCR, TXT, TXTZ. File yang dapat diinput adalah CBZ, CBR, CBC, CHM,
EPUB, FB2, HTML, HTMLZ, LIT, LRF, MOBI, ODT, PDF, PRC, PDB, PML, RB, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ.
Perangkat ini juga memiliki ebook viewer dengan fitur searching, printing, copying, bookmarks,
customizing, rendering, embedded fonts. Selain itu, Calibre juga mampu bersinkronisasi dengan
berbagai ebook reader device, misalnya SONY PRS line, Barnes & Noble Nook line, Cybook Gen
3/Opus, Amazon Kindle line, Entourage Edge, Longshine ShineBook, Ectaco Jetbook, BeBook/BeBook
Mini, Irex Illiad/DR1000, Foxit eSlick, PocketBook line, Italica, eClicto, Iriver Story, Airis dBook,
Hanvon N515, Binatone Readme, Teclast K3 and clones, SpringDesign Alex, Kobo Reader, dan
berbagai macam Android phones serta iPhone dan iPad.

METODE PENGEMBANGAN
Umumnya, metode pengembangan dimulai dengan perancangan, penyusunan, dan perbaikan

(uji coba dan uji ahli). Sebagai penelitian awal, kegiatan pengembangan ini hanya dilakukan melalui
dua tahap, yaitu (1) tahap rancang dan (2) tahap desain. Artinya, kegiatan penelitian ini dilakukan
secara terbatas. Keterbatasan ini tampak pada tahap merancang dan mendesain. Tahap memperbaiki
dengan melakukan uji coba perseorangan, kelompok kecil, dan kelompok besar (kelas) belum
dilakukan. Demikian pula, tahap memperbaiki yang dilakukan dengan uji ahli, baik pakar
pembelajaran, pakar media pembelajaran, maupun pakar kebahasaan.

Pertama, tahap rancang terdiri atas pengobservasian awal dan penetapan kebutuhan siswa.
Observasi dilakukan di SMA Brawijaya Smart School, Malang melalui kegiatan wawancara dengan
siswa untuk mengetahui minat siswa terhadap buku pelajaran elektronik. Hasil observasi ini
digunakan untuk menetapkan bentuk buku pelajaran siswa: cetak atau elektronik (PDF atau e-pub).
Kedua, tahap desain terdiri atas (1) penetapan perangkat lunak alih media dan (2) pelaksanaan alih
media buku pelajaran cetak ke elektronik. Setelah ditetapkan, kegiatan alih media buku pelajaran
cetak ke elektronik dapat dilakukan. Hasil pengembangan berupa produk buku elektronik yang belum
dilakukan uji coba dan uji ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu pada metode pengembangan, tahapan pertama yang dilakukan adalah rancang.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah observasi awal di SMA Brawijaya Smart School,
Malang pada 28 Februari 2014 dengan cara melakukan wawancara. Dari hasil wawancara diketahui
banyak siswa yang menggunakan smartphone berbasis android dengan berbagai macam merk.
Kegiatan wawancara juga dilakukan untuk mengetahui gadget yang lain. Hasilnya menunjukkan
kalangan siswa yang mampu memiliki lebih dari satu gadget. Misalnya, mereka tidak hanya memiliki
smartphone, melainkan juga tablet. Umumnya, baik smartphone dan tablet juga memiliki sistem
operasi yang sama, yaitu android. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui minat
mereka terhadap buku pelajaran elektronik. Dengan gadget yang mereka dimiliki, minat mereka
terhadap buku pelajaran elektronik sangat tinggi.
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Temuan ini sekaligus memperkuat hasil riset Modlstad yang menyatakan bahwa
programmultimedia/tutorial audio menunjukkan 90% disukai siswa (Wahono, 2006). Widyartono
(2010: 147) menyatakan hasil identifikasi kebutuhan bentuk bahan ajar mahasiswa yang disukai
adalah digital (68,07%) dibanding cetak (31,93%). Kedua temuan ini menunjukkan bahwa bentuk
multimedia lebih disukai peserta didik.

Mengacu pada Dale Cole Experience (dalam Rusman, 2013:165), 80% pengalaman belajar
diperoleh melalui indera pandang, dan 15% indera dengar, dan 5% indera lainnya. Mengacu hal ini,
dapat disimpulkan bahwa 95% pengalaman belajar diperoleh dari indera pandang dan dengar.

Jika dikembalikan lagi pada bentuk multimedia yang lebih disukai siswa, tampaknya Dale
Cole Experience dapat menjawab alasan mengapa. Oleh karena itu, terkait bentuk buku pelajaran
elektronik harus berwujud multimedia karena hanya 5% saja pengalaman belajar diperoleh melalui
indera lain.

Mengacu pada landasan psikologi, pengalaman belajar bahasa dapat berangkat faktor
internal dan eksternal. Faktor internal dominan dalam diri pebelajar, misalnya kognitivisme,
sedangkan faktor eksternal dominan di luar diri pebelajar, misalnya behaviorisme.

Hasil observasi di atas digunakan untuk menetapkan bentuk buku pelajaran siswa. Buku
pelajaran siswa dapat dialihmediakan dari cetak ke elektronik. Alih media buku pelajaran ini
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Siswa sekarang merupakan kaum digital native. Jika
mengacu pada klasifikasi John Palfrey & Urs Gasser dalam buku Born Digital Understanding the
First Generation of Digital Natives, kedua pakar ini membuat klasifikasi penduduk secara dikotomis:
kaum pribumi dunia digital yang lahir pada pertengahan tahun 1980—2000 (bataviase.co.id,
2010). Karena sebagai penduduk pribumi dunia digital, tentu saja kaum ini sudah terbiasa melakukan
pengolahan informasi secara elektronik melalui gadget mereka miliki. Hal ini berbeda dengan orang
yang lahir sebelum 1980. Tentu saja mereka tidak merasakan kehadiran dunia digital. Meskipun
demikian, ketika dunia tersebut hadir, dapat ditemukan orang-orang dapat menguasai teknologi
tersebut. Namun, jumlahnya hanya kecil, yaitu hanya orang-orang yang tertarik pada perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini kebalikan dari kondisi penduduk pribumi digital.

Mengacu pada observasi awal, hasilnya dapat digunakan untuk menetapkan kebutuhan
siswa. Kebutuhan siswa yang dimaksud adalah bentuk buku pelajaran. Buku pelajaran siswa untuk
matapelajaran Bahasa Indonesia dapat ditetapkan dalam bentuk elektronik. Penetapan ini bukanlah
terburu-buru, melainkan didasari oleh hasil observasi awal.

Dengan menyajikan buku pelajaran siswa secara elektronik, hal ini tampaknya mendekat
pada karakteristik siswa yang termasuk kaum digital native. Kegiatan pembelajaran ditujukan untuk
digital age (Rosenberg, 2001). Kemasan buku pelajaran secara elektronik sangat sesuai. Namun, perlu
diingat bahwa sajian secara monoton, hanya berupa teks dan gambar, dapat membuat siswa menjadi
bosan. Hal ini mengacu pada Dale Cole Experience yang telah dijelaskan sebelumnya. Sajian yang
lebih sesuai adalah multimedia. Bukan hanya teks dan gambar yang hadir, melainkan bisa
menghadirkan animasi, audio, hingga audio-visual.

Kemasan buku pelajaran siswa secara elektronik tidak cukup pada bentuk PDF. Bentuk ini,
Portable Document Format, merupakan bentuk yang siap cetak, bukan siap baca. Selain kurang
menarik, juga susah dibaca. Jika tulisan kecil, harus diperbesar. Sajian yang bisa dilakukan hanya teks
dan gambar.

Berbeda dengan sajian e-pub. Bentuk ini, Electronic Publication, dikhususkan untuk siap
baca. Kelemahan utamanya adalah tidak siap cetak. Namun, ukuran tulisan dapat menyesuaikan
secara otomatis dengan ukuran layar. Penggunaa tidak perlu melakukan zooming dalam membaca.
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Sajian yang bisa dilakukan juga lebih variatif. Bukan hanya teks dan gambar saja yang bisa
ditayangkan, melainkan juga animasi, audio, dan audio-visual.

Mengacu pada uraian di atas, alih media buku pelajaran siswa dapat dilakukan. Bukan lagi
cetak, melainkan dalam bentuk elektronik. Namun, hal ini belum selesai. Bentuk elektronik manakah
yang sesuai digunakan siswa dan lebih menarik? Tentu saja bukan dalam bentuk PDF, melainkan
dalam bentuk e-pub.

Tahapan kedua adalah desain. Tahap desain terdiri atas (1) penetapan perangkat lunak alih
media dan (2) pelaksanaan alih media buku pelajaran cetak ke elektronik. Kedua tahapan tersebut
dijelaskan berikut ini.

Mengacu pada hasil akhir kegiatan tahap rancang, buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk
siswa disajikan dalam bentuk e-pub. Secara khusus, perangkat lunak alih media buku pelajaran yang
ditetapkan adalah e-pub creator. Pilihan ini didasari oleh kelengkapan fitur dari perangkat lunak
tersebut yang mampu menyajikan multimedia. Dengan fitur ini, buku pelajaran Bahasa Indonesia
sesuai dengan karakteristik siswa dan tentu saja lebih menarik.

Jika membaca artikel tentang format dan jenis file untuk pembacaan di perangkat Anda,
dapat diketahui bahwa buku-buku yang disajikan di Google Play di web atau menggunakan aplikasi
iPhone/iPad/iPod touch dan Android kami, dapat dibaca secara langsung. Artinya, tidak diperlukan
perangkat tambahan yang harus diunduh. Namun, ketika akan dibaca secara offline, tentu harus
disediakan perangkat untuk membaca buku elektronik tersebut yang berformat ePub dan PDF yang
dijelaskan berikut ini.

 ePub: ePub adalah format file standar terbuka untuk buku digital. Format
ePub memiliki kelebihan yang memungkinkan teks suatu buku
menyesuaikan atau "mengalir ulang" secara otomatis ke berbagai ukuran
layar, termasuk netbook dan perangkat pembaca elektronik. Kami sering
menyebut file ePub sebagai "teks mengalir". Ukuran file ePub dapat
mencapai beberapa megabyte (MB). Sebagian buku di Google Play hanya
tersedia dalam format PDF (halaman terpindai), bukan ePub.

 PDF: PDF adalah format file yang menampilkan buku dalam tata letak dan
format visual aslinya. File ini biasanya berukuran lebih besar -- mulai
beberapa megabyte (MB) sampai lebih dari 100 MB, tergantung konten
dan panjang buku -- dan teksnya tidak menyesuaikan dengan perangkat
atau komputer yang digunakan untuk membaca. Kami sering menyebut
file PDF sebagai halaman terpindai.

Beberapa buku di Google Play hanya tersedia dalam format PDF (halaman
terpindai), tidak dalam format ePub, dan file tersebut mungkin akan sulit
dibaca di layar kecil. Buku tersebut hanya mencantumkan keterangan
memiliki "Halaman terpindai" di laman tentang bukunya masing-masing di
toko Google Play.

Setelah melakukan penetapan perangkat lunak alih media, tahapan berikutnya yang dilakukan
adalah alih media buku pelajaran Bahasa Indonesia dari cetak ke elektronik. Tahap alih media ini
bukan merupakan penyusunan bahan ajar, melainkan sekadar alih media buku pelajaran Bahasa
Indonesia. Buku pelajaran tersebut yang dipilih adalah kelas X dengan menggunakan kurikulum 2013.
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Penggunaan buku pelajaran di atas dapat dinyatakan sebagai bentuk implementasi kurikulum
2013. Apa yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilaksanakan
secara nyata melalui penggunaan buku pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X.

Yang menjadi persoalan dalam alih media adalah keterbatasan media dalam buku sumber. Di
buku pelajaran kelas X untuk siswa hanya tersedia teks dan gambar. Alih media buku pelajaran hanya
dapat dilakukan pada tataran ini. Tataran animasi, audio, dan audio-visual tidak dapat dilakukan. Jika
ingin dikembangkan, tataran animasi, audio, dan audio-visual dapat dilakukan lebih lanjut. Padahal,
penggunaan multimedia merupakan sarana pengalaman belajar secara dominan.

Berikut ini salah satu contoh gambar dari alih media.

Sekilas, tayangan e-Pub tidak jauh berbeda dengan format PDF. Namun, dalam
pengaplikasiannya, PDF memerlukan fasilitas zooming sedangkan e-Pub tidak perlu. Ukuran teks
dalam e-Pub dapat menyesuaikan secara otomatis dengan lebar layar. Selain itu, jika dikembangkan
lebih lanjut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, tataran animasi, audio, dan audio-visual dapat
dilakukan. Alih media ini tidak memberikan dampak berarti jika buku yang dialihmediakan tidak
memiliki animasi, audio, dan audio-visual. Jika pembaca ingin mengembangkannya, setidaknya
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tulisan ini dapat memberikan informasi bahwa buku pelajaran Bahasa Indonesia dapat disajikan
dengan teks, gambar, animasi, audio, dan audio-visual.

SIMPULAN
Alih media buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas X yang menggunakan

kurikulum 2013 dapat dikemas dalam bentuk e-Pub. Kemasan ini memiliki keunggulan dengan fitur
teks, gambar, animasi, audio, dan audio-visual. Namun, yang menjadi kelemahan utama adalah jika
buku pelajaran elektronik tersebut berformat PDF, kegiatan pengembangan dengan alih media tidak
banyak berarti. Manfaat yang diperoleh adalah kemudahan dalam membaca buku pelajaran tersebut
karena tidak perlu zooming. Dengan kemasan e-Pub, pembaca tidak perlu melakukan zooming karena
ukuran teks dapat menyesuaikan secara otomatis dengan ukuran layar. Lain lagi, jika buku pelajaran
tersebut dikembangkan lebih lanjut, fitur animasi, audio, dan audio-visual dapat dimanfaatkan.
Bahkan, buku-buku ini juga dapat diakses secara daring (online). Terlebih, program pendidikan jarak
jauh dapat diterapkan untuk menjemput siswa-siswa yang tertinggal.
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EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN IPA DENGAN STRATEGI RESEARCH PROJECT BERBASIS
APLIKASI TEKNOLOGI DIKEMAS DALAM CD INTERAKTIF MATERI EKOSISTEM

Barokah Isdaryanti
SMP Negeri 13 Semarang

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas penerapan pembelajaran IPA dengan
strategi research project berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD interaktif
materi Ekosistem. Permasalahan yang dikaji adalah (1) pencapaian ketuntasan hasil
belajar siswa, (2) pengaruh keaktifan siswa terhadap pencapaian hasil belajar, (3)
pengaruh keterampilan proses terhadap pencapaian hasil belajar, dan (4) perbedaan
hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis
aplikasi teknologi dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem dengan
pembelajaran konvensional. Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa pada
pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi dikemas
dalam CD interaktif materi ekosistem telah mencapai bahkan melebihi target
ketuntasan, keaktifan mempengaruhi hasil belajar sebesar 55,7% yang berarti
berpengaruh positif terhadap hasil belajar, keterampilan proses mempengaruhi hasil
belajar sebesar 74,0% yang berarti berpengaruh positif terhadap hasil belajar, dan
terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan strategi
research project berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD interaktif materi
Ekosistem dengan pembelajaran konvensional. Kelompok eksperimen yang
mempunyai rataan 73,69 dan kelompok kontrol 68,04.

Kata Kunci: Research Project, Aplikasi Teknologi, Keaktifan, Ketrampilan Proses.

PENDAHULUAN
Keterampilan ilmiah (scientific abilities) dipandang kurang dikembangkan dalam proses

belajar mengajar, termasuk proses belajar mengajar dalam bidang IPA. Ketrampilan ilmiah meliputi:
(a) kemampuan menyajikan proses dalam berbagai cara, (b) kemampuan memperoleh dan menguji
suatu penjelasan kualitatif atau hubungan kuantitatif, (c) kemampuan memodifikasi penjelasan
kualitatif atau hubungan kuantitatif, (d) kemampuan merancang penyelidikan ilmiah, (e) kemampuan
mengumpulkan dan menganalisis data, (f) kemampuan menilai prediksi dan hasil eksperimen,
penjelasan (klaim) secara konseptual, solusi masalah dan model, dan (g) kemampuan berkomunikasi
(Etkina, 2006).

Strategi pembelajaran IPA yang telah dilakukan terutama materi ekosistem pada kelas VII
sesungguhnya sudah cukup menarik bagi peserta didik. Namun masih banyak siswa yang kurang
memahami dan kurang tanggap terhadap permasalahan yang ada pada ekosistem, siswa kurang
dapat menjelaskan keterkaitan komponen-komponen penyusun ekosistem. Siswa masih ada yang
kurang memahami hubungan timbal balik antarorganisme dengan lingkungannya. Untuk itu, Nurhadi
(2004), berpendapat bahwa secara mikro harus ditemukan model pembelajaran yang efektif di kelas.
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Pembelajaran IPA kelas VII pada materi Ekosistem merupakan pembelajaran yang sangat
penting dan menarik untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Proses pembelajarannya
memerlukan strategi yang tepat dan menarik. Salah satu alternatif strategi pembelajaran yang dipilih
adalah strategi research project berbasis aplikasi teknologi yang dikemas dalam CD Interaktif materi
ekosistem.

Strategi ini merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang diharapkan dapat
meminimalisasikan tingkat kesulitan belajar siswa. Strategi research project ini dikaitkan dengan
eksplorasi alam yang menekankan pada kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan keadaan,
kondisi dan fenomena alam, sehingga dapat membuka wawasan berpikir siswa. Research project
adalah pengalaman yang sangat menarik, menyenangkan, dan mendidik yang akan dialami pelajar
(Henderson, 2003).

Strategi ini akan melatih dan memberi contoh mengenai aplikasi sikap ilmiah dan metode
ilmiah dalam mempelajari ekosistem, sehingga peserta didik akan menemukan masalah dan
mengatasi permasalahan tersebut dengan bijak. Strategi pembelajaran yang dipilih diharapkan
mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan kecakapan hidup peserta didik
(Hartono, 2007).

Strategi ini akan melatih dan memberi contoh mengenai aplikasi teknologi, sikap ilmiah dan
metode ilmiah dalam mempelajari ekosistem, sehingga peserta didik akan menemukan masalah dan
mengatasi permasalahan tersebut dengan bijak. Berdasar pertimbangan waktu dan tenaga maka
relasi konsep materi dan aplikasi di lapangan termasuk pembelajarannya dikemas dalam CD interaktif
akan membantu siswa efektif dalam mempelajarinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Apakah pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi dikemas

dalam CD interaktif materi Ekosistem dapat mencapai kriteria ketuntasan hasil belajar?
b. Apakah keaktifan siswa dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi di kemas

dalam CD interaktif materi Ekosistem berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa?
c. Apakah keterampilan proses siswa dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi di

kemas dalam CD interaktif pada materi Ekosistem berpengaruh positif terhadap hasil belajar
siswa?

d. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran IPA dengan strategi research project
berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD interaktif materi Ekosistem terhadap pembelajaran
konvensional?

METODE PENELITIAN
Populasi yang ditetapkan peneliti adalah semua siswa kelas VII pada SMPN 13 pada semester

genap. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik cluster random sampling,
yaitu dari 7 kelas yang diambil secara acak dua kelas. Pada sampling terpilih, satu sebagai kelompok
eksperimen sedangkan satu kelas yang lainnya dijadikan kelompok konvensional sebagai kelompok
kontrol.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian komparasi eksperimen dengan melihat perbedaan
kelompok eksperimen yang dirancang dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi
dikemas dalam CD Interaktif terhadap pembelajaran konvensional. Materi dalam penelitian ini adalah
materi ekosistem yang diajarkan pada kelas VII semester genap di SMPN 13 Semarang.

Pada kelompok kontrol pembelajaran dilaksanakan oleh guru kelas dengan strategi
konvensional sehingga metode pembelajaran tidak sama dengan rancangan metode yang digunakan
dalam pembelajaran kelas eksperimen. Pada kelompok eksperimen penelitian tidak hanya



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

20

terkonsentrasi pada pengamatan hasil belajar saja, tetapi lebih banyak melihat pada proses
pembelajaran. Oleh karena itu pengamatan proses kegiatan pembelajarannya berdasarkan indikator-
indikator keterampilan proses. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode tes dan
observasi.

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, daya beda, dan tngkat kesulitan, akan diperoleh
instrumen yang akan digunakan untuk pengukuran sampel penelitian. Variabel X diukur dengan
lembar pengamatan. Sedangkan untuk variabel hasil belajar Y diukur dengan tes. Data yang
terkumpul dilakukan uji statistik deskriptif dan dilanjutkan analisis data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Ketuntasan Hasil Belajar Pembelajaran IPA dengan Strategi Research Project Berbasis Aplikasi

Teknologi Dikemas dalam CD Interaktif Materi Ekosistem
Ketercapaian ketuntasan hasil belajar yang diperoleh, ditunjukkan dengan ketuntasan hasil

belajar. Ketuntasan hasil belajar didasarkan pada tercapainya target Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM). Hasil analisis menunjukkan rataan nilai hasil belajar sesudah mengalami pembelajaran dengan
strategi research project berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD Interaktif materi Ekosistem
adalah 73,69 yang berada diatas kriteria ketuntasan minimal.

Ketuntasan hasil belajar pada kelompok eksperimen yang menerima pembelajaran IPA dengan
strategi research project berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD Interaktif materi Ekosistem
mencapai ketuntasan 100%, artinya semua siswa telah dapat mencapai atau melampaui nilai kriteria
ketuntasan minimal.

b. Pengaruh Keaktifan Siswa pada Pembelajaran IPA dengan Strategi Research Project Berbasis
Aplikasi Teknologi Dikemas Dalam CD Interaktif Materi Ekosistem Terhadap Hasil Belajar Siswa

Penerapan pembelajaran IPA dengan strategi research project IPA berbasis aplikasi teknologi
dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem memberikan pengaruh positif didalam meningkatkan
ketuntasan belajar siswa pada materi ekosistem.

Nilai R square atau R2 = 0,557 atau 55,7% yang berarti keaktifan mempengaruhi hasil belajar
sebesar 55,7%, Dengan demikian maka ketrampilan proses pada pembelajaran IPA dengan strategi
research project berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem
berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa.

c. Pengaruh Keterampilan Proses Siswa pada Pembelajaran IPA dengan Strategi Research Project
Berbasis Aplikasi Teknologi Dikemas dalam CD Interaktif Materi Ekosistem Terhadap Hasil Belajar
Siswa
Pengaruh atau kontribusi keterampilan proses terhadap hasil belajar dapat dibaca dari nilai R

square, R2 = 0,740 atau 74,0%, artinya keterampilan proses mempengaruhi hasil belajar sebesar
74,0%. Dengan demikian ketrampilan proses pada pembelajaran IPA dengan strategi research project
berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem berpengaruh positif
terhadap hasil belajar siswa.

d. Perbedaan Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dengan Strategi Research Project Berbasis Aplikasi
Teknologi Dikemas dalam CD Interaktif Materi Ekosistem terhadap Kelompok Kontrol dengan
Pembelajaran Konvensional

Hasil analisis menunjukkan rataan nilai hasil belajar sesudah mengalami pembelajaran IPA
dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD Interaktif materi
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Ekosistem adalah 73,69. sedangkan sebelum mendapat perlakuan rataan nilai hasil belajarnya ádalah
58,75. Sementara pada kelompok kontrol menunjukkan rataan nilai hasil belajar adalah 68,04.
sedangkan nilai pretesnya 56,67. Dengan demikian rataan hasil belajar kelompok eksperimen lebih
tinggi dari pada kelompok kontrol.

Berdasarkan uji signifikan dan rataan hasil belajar kelompok eksperimen yang mencapai nilai
73,69 dan kelompok kontrol 68,04 maka disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara
kelompok eksperimen pada pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis aplikasi
teknologi dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem terhadap kelompok kontrol dengan
pembelajaran konvensional.

Hasil uji banding pada kedua kelompok yang menerima H1 berarti terdapat perbedaan hasil
belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perbedaan rataan hasil belajar kelompok
eksperimen dan kontrol sebesar 73,69 dan 68,04 menunjukkan dukungan kebenaran teori yang
dikemukakan Sukestiyarno (2002).

Efektivitas pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi
dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem pada kelompok eksperimen ini sealur dengan
pendapat Mulyasa (2003) yang menyatakan bahwa efektivitas juga berkaitan dengan terlaksananya
semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, adanya partisipan aktif dari anggota.

Kketuntasan hasil belajar kelompok eksperimen mencapai 100%, artinya semua siswa telah
dapat mencapai atau melampaui nilai kriteria ketuntasan minimal. Hal ini jauh lebih besar
persentasenya dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan KKM yang sama yaitu 80,95%. Dari
data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan
dengan hasil belajar kelompok kontrol.

Teori-teori di atas sangat mendukung dan terbukti bahwa pembelajaran IPA dengan strategi
research project berbasis aplikasi teknologi dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem lebih
efektif dibandingkan dengan strategi pembelajaran konvensional.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan

sebagai berikut
1. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis aplikasi

teknologi dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem telah mencapai bahkan melampaui
target ketuntasan

2. keaktifan pada pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi
dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem berpengaruh positif terhadap hasil belajar.

3. Keterampilan proses pada pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis aplikasi
teknologi dikemas dalam CD interaktif materi ekosistem berpengaruh positif terhadap hasil
belajar. Pengaruh ketrampilan proses terhadap hasil belajar lebih besar daripada pengaruh
keaktifan siswa.

4. Pembelajaran IPA dengan strategi research project berbasis aplikasi teknologi yang dikemas
dalam CD interaktif materi ekosistem lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran
konvensional.
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI BUDAYA SEKOLAH
di SD NEGERI TAJI PRAMBANAN KLATEN
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PGSD FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Email: Kristipasca02@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan
karakater melalui budaya sekolah di SD Negeri Taji, Prambanan, Klaten. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian
ini terdiri dari satu kepala sekolah, dua guru kelas yang mengajar kelas I, dan IV, dua
siswa kelas IV, satu wali murid, dan satu komite sekolah. Pemilihan subjek penelitian
ini menggunakan purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara dan melakukan observasi partisipatif di
kelas I, dan IV yang disertai dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan selama
penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu
reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang dilaksanakan di
SD Negeri Taji meliputi kegiatan intrakurikuler diantaranya kegiatan “Sarapan Pagi”,
kegiatan awal pembelajaran, tersedianya slogan-slogan yang dipajang pada ruang-
ruang baik kelas, ruang guru, aturan-aturan yang meliputi tata cara berpakaian, jadwal
piket, buku “jadwal kedatangan siswa”, kegiatan atau program “jumat infaq”, dan
hubungan kekeluargaan yang baik dan kondusif. Selain kegiatan intrakurikuler,
implementasipendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD Negeri Taji,
Prambanan, Klaten juga diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, yakni kegiatan
pramuka. Nilai-nilai karakter dalam implementasi pendidikan karakter melalui budaya
sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri Taji meliputi nilai kedisplinan, memupuk rasa
cinta tanah air, nasionalisme dan kebangsaan, ketaatan beribadah, tanggung jawab,
demokrasi, kepedulian, kekeluargaan, kemandirian, kerja sama.

Kata Kunci: pendidikan karakter, budaya sekolah

PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi saat ini menimbulkan banyak

tantangan bagi seluruh umat manusia di dunia termasuk Indonesia.Beberapa kurun waktu
belakangan ini, banyak fenomena sosial yang terjadi, diantaranya tingginya kasus-kasus korupsi,
tindak kriminlitas dan kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, kenakalan remajamerupakan
indikator lemahnya pendidikan karakater di Indonesia.Krisis karakter yang dialami bangsa
Indonesia saat ini sudah pada titik yang sangat mengkhawatirkan, seperti sifat tulus, kejujuran,
kesopananan, dan tanggung jawab seketika digantikan dengan dengan nilai-nilai kekerasan.

Munculnya krisis karakter bukan saja terjadi pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat
di daerah termasuk provinsi Yogyakarta.Menurut Suprianto (2013) angka kekerasan pelajar di
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kota Yogyakarta hingga Mei 2013 menunjukkan kecenderungan peningkatan dibanding dua
tahun terakhir. Penyebab terjadinya krisis karakter tersebut antara lain: 1) berubahnya
pemikiran masyarakat Indonesia yang menempatkan materi atau unsur duniawi di atas
segalanya; 2) pendidikan karakter di sekolah tidak menjadi kebutuhan penting; 3) menguatnya
sikap dan cara hidup hedonisme dan individualistis; 4) munculnya sifat ingin mendapat sesuatu
dengan mudah dan cepat; 5) masuknya nilai dan cara pandang asing yang tidak cepat
diantisipasi.

Krisis karakter mencerminkan kegagalan sistem pendidikan yang dilaksanakan di sekolah.
Sistem pendidikan selama ini diterapkan hanya mengandalkan dan mengutamakan pencapaian
pengetahuan semata tetapi melupakan penanaman nilai kepribadian, sehingga manusia yang
dihasilkan dari sistem persekolahan seperti itu membawa malapetaka dan kerusakan moral,
yang berakibat bangsa ini tidak pernah keluar dari persoalan-persoalan yang melanda dunia
pendidikan.

Pendidikan seharusnya berorientasi membangun karakter siswa yang diperlukan dalam
rangka mengembangkan dan menguatkan sifat-sifat mulia,bertanggung jawab, disiplin, berbudi
pekerti luhur, mandiri, namun melihat krisis karakter yang terjadi membuktikan bahwa sistem
pendidikan belum membentuk sumber daya manusia yang diharapkan. Hal ini ditegaskan Akmad
Sudrajat (2010:5), kurang berhasilnya sistem pendidikan membentuk sumber daya manusia
dengan karakter yang tanggung jawab, berbudi pekerti luhur, disiplin dan mandiri, terjadi di
semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Lebih jauh dikatakan bahwa upaya
nation and character building yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia terkesan
tidak berjalan seperti yang diinginkan. Artinya sekolah belum mebgoptimalkan peran budaya
sekolah untuk keberhasilan pendidikan padahal budaya sekolah mempunyai peran penting
dalam menumbuhkan nation and character building sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa
Indonesia.

Sekolah pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat transfer of knowledgebelaka. Seperti
yang dikemukakan Fraenkel bahwa sekolah tidaklah semata-mata tempat di mana guru
menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah sebagai lembaga
pendidikan seharusnya juga melaksanakan pembelajaran yang beroreintasi pada nilai untuk
membangun karakter siswa.

Pembentukan karakter siswa dapat dilakukan salah satunya melalui pendekatan budaya
sekolah sebagaimana yang menjadi grand design pendidikan karakter karena karakter sebagai
suatu “moral excellence” atau akhlak dibangun di atas berbagai kebajikan (virtues)yang pada
gilirannya hanya memiliki makna ketika dilandasi nilia-nilai yang berlaku dalam budaya
(Kemendiknas, 2011:iii). Karakter yang dimiliki siswa berdasarkan nilai-nilai, keyakinan,
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia maka pendidikan
karakter melalui budaya sekolah diarahkan pada upaya membentuk kepribadian siswa yang baik.

Menurut Bagus Mustakim (2011:95-96), pendekatan budaya sekolah adalah pengelolaan
pendidikan karakter.Artinya karakter siswa dapat dibentuk melalui budaya sekolah yang
kondusif.Budaya sekolah yang kondusif adalah keseluruhan latar fisik lingkungan, suasana
sekolah, rasa, sifat dan iklim sekolah yang secra produktif mampu memberikan pengalaman baik
bagi tumbuh kembangnya kecakapan hidup siswa yang diharapkan. Pendidikan karakter dan
pendidikan kecakapan hidup siswa akan efektif bilamana disemaikan dalam budaya sekolah.

Keberadaan budaya sekolah yang kondusif memiliki peran yang sangat vital dan strategis
bagi keberhasilan pendidikan karakter karena karakter bukan dibentuk seperti ilmu
pengetahuan, tetapi dibangun melalui contoh dan teladan yang dilakukan oleh semua warga
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sekolah yang melibatkan dimensi emosional dan sosial. Implementasi pendidikan karakter tidak
sekedar dalam bentuk “menitipkan” muatan-muatan karakter ke dalam keseluruhan atau
sebagian mata pelajaran tetapi pendidikan karakter akan efektif bilamana dikembangkan melalui
kegiatan praktik dalam kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) sekolah.

Berdasar pada hasil observasi awal di SD Negeri Taji Prambanan, selama ini peran kepala
sekolahlebih mendominasi dalam mengimplementasikan budaya sekolah.Hal ini dapat diamati
dari pola kerja beberapa guru dan tenaga kependidikan mengutamakan kegiatan penugasan
pengetahuan seperti kegiatan les pemantapan materi pelajaran,dan kegiatan “sarapan pagi”
yang masih dijalankan sebagai kegiatan rutinitas semata. Kegiatan “sarapan pagi” ini sebenarnya
menjadi ciri khas/unggulan dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri Taji, namun dilaksanakan
secara efektif pada kelas tinggi.Keberlangsungan budaya sekolah ini masih bergantung pada
kepemimpinan kepala sekolah, belum menjadi kesadaran seluruh warga sekolah.Berdasarkan
uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi
pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD Negeri Taji Prambanan Klaten.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada kelas IV di SD Negeri Taji Prambanan Klaten Jawa Tengah,

mulai Desember 2013 sampai dengan Februari 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan implementasi
pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD Negeri Taji Prambanan Klaten.

Subjek dalam penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru kelas I, dan IV, siswa kelas IV,
komite sekolah dan orang tua siswa. Penentuan sumber informasi dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunkaan teknik purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu dipilih dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan
melakukan observasi partisipatif di kelas I, dan IV yang disertai dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan selama penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan
Huberman, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD Negeri Taji, Prambanan,

Klaten
Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk pribadi anak menjadi manusia yang

baik bagi diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Hasil dari pendidikan yang diharapkan tidak
hanya menjadi manusia yang cerdas, namun yang memiliki karakter baik secara emosional
dan spiritual.

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah melibatkan semua komponen, baik kepala
sekolah, guru, siswa, komite, dan warga sekolah lain serta komponen-komponen pendidikan
diantaranya kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan sekolah, pelaksanaan
kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, sarana prasarana, pembiayaan serta etos kerja
seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Pendidikan karakter dapat dikembangkan melalui beberapa cara, antara lain (1)
pemberian pemahaman yang benar tentang pendidikan karakter; (2) pembiasaan; (3)
pemberian contoh atau teladan; (4) pembelajaran di semua bidang studi secara integral.
Implementasi pendidikan karakter di SD Taji sudah berjalan dengan baik. Implementasi
pendidikan karakter diintegrasikan melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstrakurikuler.
Implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD Negeri Taji diwujudkan



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

26

melalui berbagai kegiatan antara lain; melalui kegiatan “Sarapan Pagi”, kegiatan awal
pembelajaran, tersedianya slogan-slogan yang dipajang pada ruang-ruang baik kelas dan
depan kelas (contohnya: “Aku Datang Untuk Belajar, Aku Pulang Membawa Ilmu”, tulisan
“9K” (Kebersihan, Kerapian, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Keramahan, Kedisplinan,
Kesehatan, Kerindangan), tersedianya aturan-aturan yang meliputi tata cara berpakaian,
jadwal piket, buku “jadwal kedatangan siswa”, kegiatan atau program “jumat infaq”, dan
terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik dan kondusif antar warga sekolah. Selain
kegiatan intrakurikuler, implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD
Negeri Taji juga diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, yakni kegiatan pramuka yang
diikuti seluruh siswa mulai dari kelas 3-6 SD dan dilaksanakan pada setiap hari Jumat.

2. Nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter
melalui udaya sekolah di SD Negeri Taji, Prambanan, Klaten
a. Implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah memiliki nilai-nilai karakter

yang dapat ditanamkan pada siswa, meliputi; (a) nilai kedisplinan: kegiatan “Sarapan
Pagi” membiasakan siswa untuk datang lebih awal di sekolah dan bentuk pengemasan
“Sarapan Pagi” dengan mengerjakan soal-soal latihan; (b) rasa cinta tanah air,
nasionalisme dan kebangsaan: sebelum memulai kegiatan pembelajaran senantiasa siswa
hormat Bendera Merah Putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagu wajib; (c)
ketaatan beribadah: pada awal pembelajaran dan selesai pembelajaran dilakukan doa
sesuai dengan agamanya masing-masing dengan tertib, dan melakukan “Jumat Infaq”, (d)
tanggung jawab: kegiatan piket kelas secara teratur mengkondisikan siswa untuk
bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian kelas maupun kegiatan majalah
dinding, (e) demokrasi: kegiatan majalah dinding mendorong siswa untuk terbiasa
membuat kesepakatan bersama dalam menentukan topik serta penempatan tata letak
majalah dinding; (f) kepedulian: kegiatan “Jumat Infaq” mengkondisikan siswa untuk
berlatih berbagi, dan berempati dengan lingkungan; (g) kekeluargaan: hubungan
kekeluargaan yang terjalin baik serta kondusif antar warga sekolah, terciptanya
keramahan warga sekolah misalnya mengucapkan salam setiap ketemu baik di dalam
maupun di luar kelas; (h) kemandirian: diwujudkan melalui kegiatan pramuka dilakukan
pada hari jumat; (i) Kerja sama: kegiatan “Jumat Infaq” dan majalah dinding, pramuka
merupakan wadah siswa untuk bekerja sama.

SIMPULAN
Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
a. Implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri

Taji meliputi kegiatan intrakurikuler diantaranya kegiatan “Sarapan Pagi”, kegiatan awal
pembelajaran, tersedianya slogan-slogan yang dipajang pada ruang-ruang baik kelas, ruang
guru, aturan-aturan yang meliputi tata cara berpakaian, jadwal piket, buku “jadwal
kedatangan siswa”, kegiatan atau program “jumat infaq”, dan hubungan kekeluargaan yang
baik dan kondusif. Selain kegiatan intrakurikuler, implementasipendidikan karakter melalui
budaya sekolah di SD Negeri Taji, Prambanan, Klaten juga diwujudkan dalam kegiatan
ekstrakurikuler, yakni kegiatan pramuka.

b. Nilai-nilai karakter dalam implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang
dilaksanakan di SD Negeri Taji meliputi nilai kedisplinan, memupuk rasa cinta tanah air,
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nasionalisme dan kebangsaan, ketaatan beribadah, tanggung jawab, demokrasi, kepedulian,
kekeluargaan, kemandirian, kerja sama.
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FMIPA Universitas Negeri Semarang

Email: wiyanto_fis@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru tentang fungsi laboratorium
dalam pembelajaran Matematika dan IPA, dan menentukan kebijakan dalam
mempersiapkan calon guru Matematika dan IPA agar memiliki kompetensi pengelolaan
laboratorium. Sesuai hasil penelitian kelembagaan yang telah dilakukan, dapat diambil
simpulan, yaitu; guru SMP/MTs di Kabupaten Banyumas memiliki persepsi yang baik
tentang fungsi laboratorium dalam pembelajaran Matematika dan IPA. Guru
berkeyakinan bahwa apabila laboratorium dapat difungsikan dengan baik, akan
mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah dan membantu guru serta
siswa dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai bentuk penerapan konsep.

Kata kunci: persepsi, laboratorium, IPA, matematika

PENDAHULUAN
Guru Matematika dan IPA dalam membelajarkan siswa di sekolah tidak terlepas dari

kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan di laboratorium. Fakta di
sekolah, bahwa kegiatan praktikum dalam pembelajaran Matematika dan IPA, masih bertumpu
sepenuhnya pada guru sehingga untuk praktikum yang bermutu, guru harus memiliki kompetensi
menyelenggarakan kegiatan praktikum, mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut
dari setiap kegiatan praktikum yang dilaksanakan. Kemampuan mengelola kegiatan laboratorium
sangat diperlukan agar dapat melatih siswa untuk menerapkan kerja ilmiah.

Keterampilan menggunakan, mengelola alat dan bahan laboratorium sangat diperlukan untuk
mendukung proses keberhasilan praktikum Matematika dan IPA. Pengelolaan laboratorium sesuai
Permendiknas 26 tahun 2008 tentang pengelolaan laboratorium di sekolah, meliputi;
mengkoordinasikan kegiatan praktikum, menyusun jadwal kegiatan laboratorium, memantau
pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium serta menyusun laporan kegiatan
laboratorium. Berbagai keterampilan pengelolaan laboratorium telah diperoleh guru melalui kegiatan
pelatihan yang diselenggarakan instansi terkait.

Keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran Matematika dan IPA, tidak sekedar ditentukan
dari nilai akhir yang diperoleh siswa, karena terdapat aspek psikomotor dan sikap yang harus
dikembangkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pencapaian
tujuan pembelajaran Matematika dan IPA perlu diberdayakan fungsi laboratorium. Beberapa fungsi
penting laboratorium yaitu, 1) laboratorium menjadi tempat bagi guru untuk mendalami konsep,
mengembangkan metode pembelajaran, memperkaya pengetahuan dan keterampilan; 2) sebagai
tempat bagi siswa untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi
keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. Jadi laboratorium sangat diperlukan dalam
pembentukan sikap ilmiah siswa.
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Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan oleh tim dosen dari FMIPA Unnes tentang
pemanfaatan laboratorium Matematika dan IPA di sekolah, teridentifikasi beberapa permasalahan
yaitu; guru mengalami kesulitan memecahkan permasalahan strategi pengembangan laboratorium
sebagai bentuk inovasi pengelolaan laboratorium. Sementara itu, terdapat tuntutan di sekolah,
bahwa seorang guru Matematika dan IPA yang bertugas sebagai pengelola laboratorium harus dapat
mengembangkan berbagai kegiatan laboratorium sehingga pembelajaran tidak hanya berbasis
laboratorium melainkan fungsi laboratorium dapat diperluas. Berdasarkan hasil penelitian Rahmatan
(2011) kemampuan guru IPA dalam merancang kegiatan pembelajaran IPA berbasis kerja ilmiah di
laboratorium teridentifikasi dalam kategori baik namun dalam implementasi pembelajaran di sekolah
belum memaksimalkan kemampuan yang dimiliki.

Sementara itu, hasil pemantauan Direktorat Pendidikan Dasar Kemendiknas (dalam Made,
2011) pemanfaatan dan pengelolaan laboratorium di sekolah sebagai sumber belajar dinilai belum
optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu; kemauan guru untuk menggunakan peralatan
dan bahan praktek masih kurang, terdapat alat-alat laboratorium dan bahan yang sudah rusak tanpa
digunakan dengan optimal, dan tidak cukupnya/terbatasnya alat-alat dan bahan mengakibatkan tidak
setiap siswa mendapat kesempatan belajar untuk mengadakan eksperimen. Permasalahan fungsi
laboratorium di sekolah yang belum diberbadayakan secara optimal untuk mendukung
pembelajaran, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas lulusan.

Kemampuan seorang guru dalam membimbing kegiatan praktikum, telah diperoleh ketika
kuliah dan pasca menjadi guru diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan. Namun demikian,
usaha nyata untuk memberdayakan laboratorium dalam pembelajaran masih dirasa kurang optimal.
Hasil penelitian Raudah (2005) persepsi seorang guru tentang layanan pembelajaran yang bermutu
berpengaruh nyata terhadap kinerja dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu,
diperlukan analisis persepsi guru terhadap fungsi laboratorium. Persepsi guru menjadi faktor penting
dalam usaha menjalankan fungsi-fungsi laboratorium. Persepsi guru menjadi bahan penting dalam
menentukan kebijakan yang perlu diambil oleh pimpinan FMIPA Unnes dalam mempersiapkan calon
guru Matematika dan IPA yang lebih berkualitas.

Dari uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian
kelembagaan ini yaitu; Bagaimanakah persepsi guru tentang fungsi laboratorium dalam pembelajaran
Matematika dan IPA?. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada guru anggota MGMP
Matematika dan IPA SMP/MTs di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini bertujuan untuk;
1. Mengetahui persepsi guru tentang fungsi laboratorium dalam pembelajaran Matematika dan IPA.
2. Menentukan kebijakan dalam mempersiapkan calon guru Matematika dan IPA agar memiliki

kompetensi pengelolaan laboratorium.
Persepsi merupakan keinginan untuk memberikan arti dan melihat sesuatu yang sama dengan

cara yang berbeda-beda, sehingga setiap orang dapat memberikan penafsiran yang berbeda pula
tentang apa yang dilihat atau yang dialaminya. Hamner and Organ dalam Suharto (2010)
mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses ketika seseorang mengorganisasikan dalam
pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah informasi atau segala sesuatu yang terjadi di
lingkungannya. Dengan demikian, maka pada hakekatnya persepsi merupakan proses pemberian
makna oleh seseorang terhadap sesuatu objek tertentu yang dipengaruhi oleh pengetahuan,
pengalaman, suasana hati dan juga keinginan. Makna yang diberikan seseorang terhadap suatu objek
tersebut dapat diketahui melalui kesan, pendapat dan perilaku yang ditampilkan berkaitan dengan
suatu objek.

Persepsi muncul karena adanya penginderaan seseorang terhadap lingkungan
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yang akan melahirkan penafsiran terhadap objek atau situasi yang dilihat, didengar, dan dihayati.
Berkaitan dengan persepsi tentang standar kinerja guru bahwa, dimaksud dengan standar adalah
“suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya
sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai”. Julianto (2008) persepsi guru tentang pembelajaran
yang efektif dengan menerapkan model mengajar yang bervariasi berpengaruh terhadap mutu
kinerja.

Standar kerja menunjukkan jumlah dan mutu kerja yang diharapkan dapat dihasilkan”. Kinerja
bisa diartikan sebagai penampilan kerja yang diperlihatkan dalam melakukan tugas dan tanggung
jawab. Berdasarkan konsep tersebut, kinerja guru adalah penampilan guru pada saat melakukan
tugasnya dan tanggung jawabnya yang merupakan perwujudan dari kompetensi yang dimilikinya.
Adapun Kriteria kinerja dapat dilihat dari kriteria performansinya. Berkaitan dengan hal tersebut,
Mamusung (dalam Suharto, 2002), memberikan standar dengan menetapkan pedoman penilaian
terhadap kemampuan/prestasi guru mencakup:
1. Kemampuan di dalam memahami materi bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya (subject

matter mastery atau content knowledge),
2. Keterampilan metodologi yaitu merupakan keterampilan cara penyampaian bahan pelajaran

dengan metoda mengajar yang bervariasi (methodological skills atau technical skills),
3. Kemampuan berinteraksi atau berinterelasi dengan para siswanya sehingga terciptanya suasana

belajar mengajar yang kondusif yang bisa mempelancar pelaksanaan belajar mengajar.
Peningkatan mutu masih merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia.

Sasarannya adalah perbaikan mutu proses belajar mengajar di kelas dengan berorientasi pada setiap
aspek perkembangan siswa. Secara naluriah, siswa menginginkan pengalaman belajar yang konkret,
menyenangkan, dan mencakup semua aspek perkembangan dirinya (Joseph, 2010).

Oleh sebab itu, diperlukan usaha dari pihak terkait untuk memberdayakan dan mengaktifkan
kembali fungsi laboratorium di sekolah-sekolah demi meningkatkan mutu pendidikan. Dengan
adanya tenaga pengelola laboratorium (laboran) di sekolah, sedikit banyaknya dapat membantu
mengaktifkan kembali laboratorium yang ada. Sebab, pengelola laboratorium (laboran) bertanggung
jawab terhadap administrasi laboratorium berupa buku inventaris alat/bahan, blanko permintaan
alat, blanko permintaan bahan, program kegiatan laboratorium, buku harian kegiatan laboratorium,
jadwal kegiatan laboratorium, serta menyusun/menata alat menurut jenis dan bahan menurut
sifatnya. Dari uraian tugas tersebut, terlihat bahwa pengelola laboratorium (laboran) dapat
membantu guru dan siswa dalam proses belajar demi terciptanya pembelajaran IPA yang maksimal
(Erwanti, 2010).

Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Pendidikan Menengah Umum dan Inspektorat
Jendral tahun 2003 dalam (Made, 2011) laboratorium IPA SMP yang pemanfaatan dan
pengelolaannya sebagai sumber belajar yang belum optimal atau tidak digunakan disebabkan oleh
berbagai faktor yaitu;
1. Kemampuan dan penguasaan guru terhadap peralatan dan pemanfaatan bahan praktek masih

belum memadai,
2. Kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas tenaga laboratorium,
3. Banyak alat-alat laboratorium dan bahan yang sudah rusak yang belum diadakan kembali, dan
4. Tidak cukupnya/terbatasnya alat-alat dan bahan mengakibatkan tidak setiap siswa mendapat

kesempatan belajar untuk mengadakan eksperimen.
Laporan kegiatan laboratorium IPA merupakan penentu pengambilan tindak lanjut kegiatan

mendatang (Susantini, 2010). Dengan laporan yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi
kegiatan yangsudah dilaksanakan, memecahkan masalah yang timbul, serta langkah – langkah apa
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yang perlu dilakukan untuk masa mendatang. Laporan ini dapat dilakukan dalam bentuk matrik yang
kegiatannya disesuaikandengan rencana dan pelaksanaan program kerja laboratorium IPA.
Pengembangan laboratorium merupakan bagian dari Rencana Pengembangan sekolah (RPS).
Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. RPS adalah
dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai
perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan kegiatan yang dapat
dikembangkan mengenai standar prasarana dan sarana baik secara kuantitas terkait laboratorium
adalah maupun kualitas antara lain:
1. Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi peralatan pembelajaran untuk semua

mata pelajaran
2. Pengembangan prasarana (ruang, laboratorium) pendidikan dan atau pembelajaran
3. Peningkatan dan pengembangan peralatan laboratorium komputer, IPA, Bahasa, dan

laboratorium lainnya

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengukur persepsi guru.

Persepsi dalam penelitian ini diketahui berdasarkan pengisian kuesioner yang diberikan pada guru
Matematika dan IPA di Kabupaten Banyumas. Berikut ini, dijelaskan tentang; subjek, objek, waktu,
dan lokasi penelitian serta teknik pengumpulan data.

Subjek dalam penelitian ini adalah guru Matematika dan IPA yang merupakan anggota MGMP
Matematika dan IPA SMP/MTs di Kabupaten Banyumas. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi
guru tentang fungsi laboratorium dalam pembelajaran Matematika dan IPA. Penelitian dilakukan
pada tahun ajaran 2012/2013. Jangka waktu penelitian 5 bulan dari Juni sampai dengan Oktober
2013.

Tahapan penelitian meliputi persiapan, dan pelaksanaan.
1. Persiapan

a. Mengkaji teori fungsi-fungsi laboratorium di sekolah,
b. Menentukan aspek-aspek yang dapat dijadikan indikator persepsi guru tentang fungsi

laboratorium,
c. Menyusun instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman guru terhadap fungsi-fungsi

laboratorium,
d. Menyusun instrumen kuesioner persepsi guru tentang fungsi laboratorium di sekolah,
e. Validasi instrumen untuk aspek konten oleh pakar evaluasi program,
f. Merevisi instrumen hasil validasi pakar,
g. Mengandakan instrumen untuk pengambilan data penelitian,
h. Melakukan koordinasi dengan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Matematika dan IPA SMP di Kabupaten Banyumas.

2. Pelaksanaan
a. Melakukan pertemuan dengan guru Matematika dan IPA di Kabupaten Banyumas,
b. Memberikan tes untuk mengukur pengetahuan guru Matematika dan IPA tentang fungsi-fungsi

laboratorium di sekolah,
c. Memberikan kuesioner tentang persepsi guru terhadap fungsi laboratorium.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengetahuan guru tentang fungsi laboratorium di sekolah

Pengetahuan awal guru tentang fungsi laboratorium IPA dan Matematika di sekolah telah
diketahui setelah menganalisis hasil pre test. Soal pre tes yang telah digunakan dalam bentuk uraian
sebanyak 4 butir, nilai maksimal tiap butir dicantumkan dalam soal sehingga peserta tes mengetahui
nilai maksimal tiap butir. Tes digunakan untuk mengukur pengetahuan awal yang telah dimiliki guru
tentang fungsi laboratorium. Jumlah guru sebagai peserta tes sebanyak 64 orang. Guru dinyatakan
memiliki kemampuan yang baik bila hasil tes mendapatkan nilai ≥ 75. Hasil tes disajikan pada Gambar
1.
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Gambar 1. Nilai Pre Test Pengetahuan Guru tentang Fungsi Laboratorium
IPA dan Matematika di Sekolah

Jumlah peserta tes yang mendapatkan nilai ≥ 75 sebanyak 48 orang, nilai kurang dari 75 diperoleh 16
orang. Apabila dipersentase, jumlah yang mendapatkan nilai ≥ 75 dengan persentase 75%. Nilai ≥ 75
mengandung arti sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang fungsi laboratorium IPA dan
Matematika di Sekolah. Sebaran nilai rata-rata guru peserta tes, untuk tiap butir soal disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Rerata nilai tes untuk tiap butir soal

No
Butir Pertanyaan

Nilai
Maksimal

Rerata
Nilai

1 Sebutkan definisi laboratorium sekolah! 20 15
2 Sebutkan 5 (lima) fungsi laboratorium di

sekolah yang telah Saudara ketahui!
25 17

3 Jelaskan faktor-faktor yang menunjang fungsi
laboratorium sebagai tempat melakukan
penelitian yang dilakukan oleh guru IPA dan
Matematika dan atau para siswa!

30 27

4 Sebutkan alasan yang menguatkan peran
laboratorium dalam pembelajaran IPA dan
Matematika di sekolah!

25 20

Jumlah 100 79

Tes dilakukan tanpa diawali dengan penjelasan materi karena guru dianggap telah memiliki
pengetahuan tentang fungsi laboratorium sebagai bagian dari tugas guru. Sebaran nilai rata-rata
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untuk tiap butir soal, mengambarkan pengetahuan guru yang dapat dikategorikan “baik”, walaupun
untuk jumlah rerata kurang dari 80. Ke empat butir soal, berbobot nilai berbeda-beda, aspek
pengetahuan tentang pengembangan laboratorium memiliki bobot tertinggi sedangkan definisi
laboratorium sekolah berbobot paling kecil.

2. Persepsi guru tentang fungsi laboratorium di sekolah
Setelah tingkat pengetahun peserta tentang fungsi laboratorium diketahui, dilanjutkan

dengan mengisi angket untuk mengetahui persepsi guru tentang fungsi laboratorium Matematika
dan IPA di sekolah. Jumlah guru yang mengisi angket 64 orang. Angket bersifat terbuka sehingga guru
dapat memberikan penjelasan terhadap pilihan jawaban yang tersedia yaitu; setuju atau tidak setuju.
Hasil isian angket persepsi guru untuk tiap butir disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persepsi guru tentang fungsi laboratorium Matematika dan IPA di sekolah
untuk setiap butir pernyataan

No Butir
Jumlah Jawaban Persentase (%)

Jawaban SetujuSetuju Tidak Setuju

1* - 64 0
2 39 25 61
3 56 8 88
4 64 - 100
5 64 - 100
6 64 - 100
7 62 2 97
8 62 2 97
9 34 30 53

10 51 17 80

Keterangan: * = pernyataan negatif

Nomor butir pernyataan 1 bersifat negatif artinya jika responden memilih jawaban tidak
setuju merupakan jawaban yang baik atau yang diharapkan. Apabila dirata-rata, persentase yang
menjawab setuju setelah nomor butir 1 juga dimasukkan menjadi 88%. Jawaban responden untuk
setiap butir pernyataan pada angket yang menggambarkan jawaban sebagian peserta disajikan di
bawah ini.

Gambar 2. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 1 pada Angket
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Gambar 3. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 2 pada Angket

Gambar 4. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 3 pada Angket

Gambar 5. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 4 pada Angket

Gambar 6. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 5 pada Angket

Gambar 7. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 6 pada Angket

Gambar 8. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 7 pada Angket
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Gambar 9. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 8 pada Angket

Gambar 10. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 9 pada Angket

Gambar 11. Jawaban Responden untuk Butir Pernyataan Nomor 10 pada Angket

Pengetahuan guru Matematika dan IPA yang menjadi sasaran penelitian, sebanyak 48 orang
atau 75% telah memiliki pengetahuan tentang fungsi laboratorium dengan kategori ”baik”.
Pemahaman tentang laboratorium telah dimiliki semenjak menempuh pendidikan di perguruan tinggi
dan dari pengalaman yang dimiliki selama mengajar di sekolah. Guru yang memiliki wawasan
laboratorium mencerminkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan profesi. Dorongan
untuk memfasilitasi siswa, biasanya dimiliki oleh guru yang telah memiliki pengetahuan yang ”cukup”
tentang pentingnya kegiatan di laboratorium. Tanpa menguasai pengetahuan kelaboratoriuman,
seorang guru akan sangat sulit untuk memfasilitasi siswa dalam bekerja ilmiah.

Terdapat 16 orang guru atau 25%, mendapatkan nilai kurang dari 75. Memang dalam
penelitian ini, guru yang menjadi sasaran tes, sebelumnya tidak diberikan perlakuan atau penjelasan
tentang fungsi laboratorium. Sebagai pertimbangan, guru telah mendapatkan ketika studi sarjana,
dan diasumsikan telah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan hasil tes, sebanyak 16
orang guru yang pengetahuan tentang pengelolaan laboratorium masih minim. Sebagai guru tentu
keadaan tersebut mencerminkan kondisi yang kurang baik, diprediksi guru yang pemahaman tentang
laboratorium minim akan kesulitan ketika memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Guru dengan
tingkat pemahaman fungsi laboratorium yang kurang, akan berdampak pada kualitas proses
pembelajaran. Berbagai inovasi dan kreativitas selama mengajar juga diperkirakan kurang
berkembang.

Ketika guru ditanyakan tentang ”apa definisi laboratorium di sekolah?” sebagian besar
mampu menjawab dengan benar, namun penjelasan kurang lengkap. Untuk pertanyaan tentang
komponen penyusun laboratorium di sekolah, nilai yang diperoleh peserta maksimal 20, rata-rata
mendapatkan nilai 15, kurang 5 dari nilai maksimal. Kelemahaman guru ketika menjawab pertanyaan
butir satu ini yaitu; belum menyinggung tentang fungsi laboratorium sebagai tempat riset ilmiah.
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Secara umum jawaban sudah benar karena menyinggung tentang tempat dan kegiatan percobaan.
Pemahaman definisi laboratorium sekolah menjadi sangat penting karena sebagai pengetahuan dasar
untuk mengerti pengembangan fungsi laboratorium. Sesuai hasil yang diperoleh, guru perlu lebih
mendalami konsep dasar laboratorium sekolah yang dapat dilakukan melalui pelatihan atau forum
diskusi ilmiah dalam komunitas guru Matematika dan IPA.

Pertanyaan butir 2 tentang fungsi laboratorium di sekolah, peserta tes diminta untuk
menyebutkan 5 fungsi laboratorium. Nilai rata-rata 17 dari nilai maksimal 25. Guru telah memahami
bahwa laboratorium sebagai tempat kegiatan praktikum siswa, dan menjadi tempat mencari jawaban
dari rasa ingin tahu siswa ketika mengkaji teori. Fungsi laboratorium yang belum tampak dari
jawaban guru yaitu; sebagai tempat meneliti bagi guru dan siswa sehingga dihasilkan karya tulis yang
berbasis laboratorium. Pengetahuan yang dimiliki secara umum sebagai tempat praktikum,
pemahaman ini tentu dapat menghambat daya kreatifitas dalam mengembangkan profesi sebagai
guru Matematika dan IPA. Laboratorium tidak sekedar sebagai tempat praktikum, melainkan perlu
dibudayakan sebagai pusat kegiatan ilmiah warga sekolah terutama guru dan siswa.

Ketika ditanya tentang usaha apa yang perlu dilakukan untuk menguatkan keberadaan
laboratorium. Peserta tes menjawab; kelengkapan sarana dan prasarana, serta pengelolaan
laboratorium yang terencana dengan baik. Rata-rata peserta tes mendapatkan nilai 20 dari nilai
maksimal 25. Guru berangapan kelengkapan alat dan bahan sangat menunjang kegiatan di
laboratorium. Sesuai jawaban yang diberikan, keberadaan kelengkapan pengelola laboratorium
seperti teknisi dan laboran menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan kerja di
laboratorium. Keberadaan teknisi dan laboran memang menjadi komponen penting, namun demikian
dengan mendayagunakan potensi yang ada seperti guru dan siswa akan lebih baik, mengingat
ketiadaan laboran dan teknisi. Siswa yang diberi kesempatan oleh guru untuk membantu dalam
menyiapkan kegiatan praktikum, sekaligus dapat melatih kerja ilmiah siswa. Berdasarkan jawaban
peserta tes, belum muncul jawaban pentingnya pengelolaan laboratorium yang terprogram.
Pemahaman guru masih seputar laboratorium sebagai bagian dari pembelajaran.

Setelah mengerjakan tes, selanjutnya guru mengisi angket tentang persepsi pentingnya
laboratorium di sekolah. Sesuai jawaban guru, tidak ada satupun yang menjawab bahwa praktikum
dapat menghambat ketuntasan penyampaian materi pelajaran. Persepsi guru mencerminkan
laboratorium dan mata pelajaran Matematika dan IPA tidak bisa dipisahkan, melainkan sebagai satu
paket dalam pembelajaran. Tidak terdapat kekhawatiran dengan praktikum kemudian materi
pelajaran tidak selesai dalam kurang waktu tertentu. Persepsi tersebut, ternyata tidak berhubungan
kuat dengan persepsi berikutnya tentang nilai ujian nasional. Terdapat 61% guru yang menjawab
bahwa; aktivitas laboratorium akan mendukung perolehan nilai ujian nasional. Seperti terdapat
ketidak percayaan guru, bahwa dengan kegiatan di laboratorium siswa akan mampu menjawab soal
ujian nasional dengan benar. Terdapat permasalahan serius tentang hubungan aktivitas laboratorium
dengan ujian nasional. Apabila dicermati, soal-soal ujian nasional lebih menekankan pada
kemampuan siswa menganalisis suatu peristiwa ilmiah. Mestinya, guru yakin bahwa praktikum,
penelitian, dan karya tulis siswa yang dihasilkan di laboratorium, menjadi sarana berlatih
menganalisis setiap objek belajar Matematika dan IPA.

Terdapat 88% guru yang meyakini bahwa laboratorium di sekolah dapat mendukung karya
tulis siswa dan guru. Persepsi ini tentu merupakan potensi yang besar, agar dapat dihasilkan banyak
karya-karya ilmiah dari berkegiatan di laboratorium. Persepsi tersebut, mengambarkan perlunya
dorongan agar guru memiliki kemauan menghasilkan karya ilmiah yang sampai saat ini dimana-mana
menjadi momok bagi seorang guru. Keyakinan guru perlu direspon oleh berbagai pihak terutama
kepala sekolah dan dinas pendidikan, untuk dapat memprogramkan kegiatan pendampingan bagi
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guru dan siswa agar dapat menghasilkan karya tulis yang berkualitas untuk menunjang
profesionalisme dan mutu lulusan. Karya ilmiah guru yang diharapkan oleh peserta tes, misalnya;
penelitian tindakan kelas mengambil tema seputar aktivitas di laboratorium.

Berkaitan dengan persepsi tentang laboratorium yang dapat difungsikan untuk melayani
kebutuhan masyarakat, 53% guru menganggap bahwa laboratorium sekolah dapat difungsikan untuk
melayani kebutuhan masyarakat. Melayani yang dimaksud peserta yang berhasil digali melalui
wawancara, misalnya; masyarakat umum ingin belajar di laboratorium, menguji berbagai bahan
makanan, meminjam berbagai alat ukur, dan sebagai tempat memberdayakan masyarakat. Dalam
program pengembangan fungsi laboratorium, keberadaan dan aktivitas laboratorium tidak sekedar
untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, melainkan dibutuhkan inovasi agar
keberadaan laboratorium semakin bermakna.

Kemampuan seorang guru dalam membimbing kegiatan praktikum, telah diperoleh ketika
kuliah dan pasca menjadi guru diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan. Namun demikian,
usaha nyata untuk memberdayakan laboratorium dalam pembelajaran masih dirasa kurang optimal.
Tingkat pengetahuan tentang fungsi laboratorium dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan
karena akan mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugas mengajar Matematika dan juga
IPA di sekolah. Guru di sekolah secara umum tidak didampingi oleh seorang laboran atau teknisi
ketika memfasilitasi kegiatan di laboratorium, mengingat sebagian besar sekolah saat ini belum
memiliki kedua tenaga teknis pendukung, namun demikian ini bukan berarti kegiatan praktikum tidak
dilaksanakan, justru guru harus mengambil peran sebagai guru dan sekaligus sebagai laboran.
Pembelajaran yang menenkankan aktivitas di laboratorium, menuntut guru-guru yang potensial dan
memiliki kreativitas dan kemauan yang kuat.

SIMPULAN
Sesuai hasil penelitian kelembagaan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan, yaitu; guru

SMP/MTs di Kabupaten Banyumas memiliki persepsi yang baik tentang fungsi laboratorium dalam
pembelajaran Matematika dan IPA. Guru berkeyakinan bahwa apabila laboratorium dapat
difungsikan dengan baik, akan mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah dan
membantu guru serta siswa dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai bentuk penerapan konsep.

Saran yang dapat diberikan yaitu;
1. Guru yang mengajar Matematika dan IPA perlu selalu mempelajari konsep dan tren

pengembangan laboratorium sekolah sehingga memiliki keterampilan merancang pengembangan
laboratorium untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar.

2. Pengambil kebijakan mulai dari kepala sekolah dan dinas pendidikan, perlu memberikan dukungan
kuat dan nyata terhadap keberadaan dan fungsi laboratorium di sekolah, mengingat fungsi
strategis laboratorium dalam mewujudkan siswa yang berkarakter, cerdas dan unggul.

3. LPTK yang memiliki FMIPA sebagai tempat mendidik calon guru Matematika dan IPA, perlu
melakukan pendampingan terhadap kelompok guru untuk memastikan bahwa laboratorium telah
dioptimalkan.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif
melalui model pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan
tradisional daerah ditandai dengan jawaban pertaanyaan (1) Apakah hasil belajar
kemampuan berpikir kreatif dengan pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi
budaya permainan tradisional daerah mencapai KKM (2) Apakah rata-rata kemampuan
berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi
budaya permainan tradisional daerah lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif
siswa dengan model pembelajaran ekspositori, (3) Apakah rata-rata kemampuan berpikir
kreatif siswa dengan pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan
tradisional daerah dapat dikategorikan dalam kategori berpikir kreatif tingkat tinggi, (4)
Apakah kualitas pembelajaran pada pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi
budaya permainan tradisional daerah dalam kategori baik. Populasi penelitian adalah
siswa kelas VII SMPN1 Karangawen. Pemilihan sampel dengan teknik random sampling
sehingga terpilih 36 siswa pada kelas eksperimen dengan pembelajaran TGT pendekatan
PMRI konservasi budaya permainan tradisional daerah dan 36 siswa pada kelas kontrol
dengan pembelajaran ekspositori. Analisis data yang digunakan adalah analisis uji
proporsi serta uji beda rata-rata dan statistik deskriftif. Berdasarkan hasil tes
kemampuan berpikir kreatif pada kedua sampel penelitian diperoleh hasil belajar siswa
pada kelas eksperimen memenuhi KKM klasikal, rata-rata kemampuan berpikir kreatif
siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa kelas
kontrol, kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen dalam kategori tinggi, serta
kualitas pembelajaran yang berlangsung dalam kategori baik sehingga disimpulkan
terjadi peningkatan kemampuan berpikir kreatif.

Kata Kunci : berpikir kreatif, TGT, PMRI, konservasi, permainan tradisional.

PENDAHULUAN
Data kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan negara-negara lain

sbb.: (1) Hasil survei Trends in International Mathematics and Sciences Study (TIMSS) Indonesia pada
posisi ke-34 untuk bidang Matematika dari 45 negara yang disurvei (Rivai dan Murni; 2009: 49); (2)
Mutu akademik antar bangsa melalui Programme for International Student Assessment (PISA) di
bidang Matematika pada tahun 2003 menempatkan siswa Indonesia pada peringkat ke-39 dari 40
negara sampel, yaitu hanya satu peringkat lebih tinggi dari Tunisia, hasil PISA tahun 2006 Indonesia
ranking ke-38 dari 41 negara, hasil PISA 2009 Indonesia ranking ke-61 dari 65 negara (Kunandar;
2007: 2) dan PISA terbaru 2012 semakin melengkapi rendahnya kemampuan siswa-siswa Indonesia



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

40

dibandingkan negara-negara lain karena Indonesia ranking 64 dari 65 negara. Hal ini berarti bahwa
kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan untuk
menelaah, memberi alasan, dan mengkomunikasikannya secara efektif, serta memecahkan dan
menginterpretasikan permasalahan yang membutuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam
berbagai situasi masih sangat rendah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan
literasi siswa dalam memecahkan suatu masalah adalah melakukan inovasi pembelajaran
matematika dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran. Sebagaimana disarankan oleh
Ausebel (Russefendi, 2006), bahwa sebaiknya pembelajaran matematika menggunakan metode
pemecahan masalah, inkuiri, dan metode belajar yang dapat menumbuhkan berpikir kreatif dan
kritis, sehingga siswa mampu mengaitkan dan memecahkan masalah antara masalah matematika,
pelajaran lain, atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Inovasi pembelajaran
matematika dilakukan dengan cara memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan
karakteristik siswa dan dapat membangun karakter siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi
siswa dalam belajar matematika. Salah satu pembelajaran matematika yang dapat menimbulkan
dampak positif terhadap kemampuan kreatif siswa dalam pemecahan masalah dan dapat
membangun karakter siswa adalah Pembelajaran TGT(Tim Game Tournament) dengan pendekatan
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang melestarikan(konservasi) budaya permainan
tradisional daerah.

Matematika merupakan ilmu utama yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, matematika mempunyai peranan penting dalam mengembangkan daya pikir manusia.
Penguasaan matematika yang kuat akan melandasi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi
yang pesat di masa depan. Hasil belajar mata pelajaran matematika termasuk kemampuan berpikir
kreatif harus terus ditingkatkan melalui berbagai usaha diantaranya melalui model pembelajaran
inonatif TGT dengan pendekatan matematika realistik dengan konservasi budaya permainan
tradisional daerah yang ada di Indonesia.

Tujuan pembelajaran matematika bilangan bulat kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP)
yaitu agar siswa mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan kreatif
dalam mengelola permasalahan yang ada disekitar yang berhubungan dengan materi tersebut.
Materi bilangan bulat merupakan materi dasar yang menjadi dasar dalam aplikasi ilmu matematika
yang banyak digunakan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan
tersebut tentunya dibutuhkan penguasaan materi yang baik serta dengan kemampuan kreativitas
siswa yang baik.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang guru matematika pada SMP
Negeri 1 Karangawen, peneliti mengetahui bahwa dalam pembelajaran matematika yang dilakukan
selama ini di SMP tersebut menggunakan model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran
tersebut menempatkan guru sebagai sumber informasi utama yang berperan dominan dalam proses
pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif
matematika siswa diperlukan suatu kreativitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Salah satu
bentuk kreativitas tersebut adalah guru menggunakan suatu model dan pendekatan pembelajaran
yang disesuaikan dengan keadaan siswa dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini pendekatan
pembelajaran yang dipakai yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), yaitu pendidikan
matematika sebagai hasil adopsi serta adaptasi dari Realistic Mathematics Education (RME) yang
telah diselaraskan dengan kondisi budaya, geografis, dan kehidupan masyarakat Indonesia (Suryanto,
2010: 37). Hasil penelitian Wardono(2012) menunjukkan bahwa pembelajaran inovatif PMRI
bermuatan pendidikan karakter dapat meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru matematika
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SMP yang selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa termasuk kemampuan
berfikir kreatif. Hasil penelitian Wardono (2013) juga menunjukkan bahwa model pembelajaran
inovatif PMRI bermuatan pendidikan karakter berpenilaian PISA dapat meningkatkan literasi
matematika SMP termasuk di dalamnya kemampuan kreatifitas siswa SMP dalam menyelesaikan
pemecahan masalah.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan guru, juga diutarakan bahwa dalam
pembelajaran matematika, siswa senang dan antusias jika diberikan sebuah pembelajaran yang
didalamnya terkandung salah satu permainan. Karena sesuai dengan perkembangan siswa pada usia
tersebut, siswa tersebut masih dalam fase anak-anak yang suka bermain. Kesukaan terhadap
permainan tersebut tentunya akan lebih baik jika permainan tersebut dapat diarahkan dalam sebuah
pembelajaran yang dilakukan anak tersebut di sekolah. Pemilihan permainan yang akan dilakukan
harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan hendaknya permainan tersebut mengandung
nilai pengembangan karakter siswa (Dheny,2013). Pada penelitian ini permainan tradisional budaya
daerah yang dipakai dalam pembelajaran yaitu permainan kelereng/gundu, permainan patil
lele/benthik dan permainan dakon.Menurut Wijaya(2012) permainan gundu/kelereng dan permainan
patil lele dapat mengembangkan sosiomatematik yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir
kreatif siswa. Berdasar hal tersebut tentunya diperlukan juga kreatifitas guru dalam penerapan model
pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan pada penelitian ini yaitu model pembelajaran
kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). Salah satu karakter yang bisa dikembangkan dari
permainan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran adalah karakter cinta tanah air, cinta terhadap
kebudayaan daerah dengan cara konservasi (melestarikan) budaya daerah berupa permainan
tradisional yang berkaitan dengan materi bilangan.

Studi pendahuluan yang relevan dengan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penelitian oleh
Sugiman dan Kusumah (2010). Sugiman dan Kusumah (2010) meneliti ada dampak positif PMRI
terhadap peningkatan kemampuan literasi pemecahanan masalah siswa SMP. Penelitian yang
dilaksanakan di Kota Yogyakarta ini, memperoleh hasil bahwa dengan PMRI kemampuan pemecahan
masalah siswa SMP dapat meningkat disemua level sekolah dan tidak ada interaksi antara
pembelajaran dengan level sekolah dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP.
Materi kurikulum RME(PMRI) merupakan komponen pendukung perkembangan dan kesuksesan
PMRI, yang mendukung guru dan siswa pada suatu aktivitas dasar pembelajaran matematika
(Sembiring, 2008).

Pentingnya pelestarian budaya serta penanaman cinta akan kebudayaan daerah ini juga tidak
lepas dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta tehnologi sehingga dikhawatirkan dapat
melunturkan nilai-nilai kebudayaan daerah yang selama ini telah ada. Sebagai sasaran utama yaitu
siswa SMP. Hal itu dapat di siasati dengan penyertaan pembelajaran yang berbasis pada penanaman
karakter cinta kebudayaan daerah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan permainan tradisional.
Dengan penggunaan permainan tradisional ini diharapkan akan tercipta sebuah pembelajaran yang
menyenangkan, juga di dalam prosesnya akan menanamkan karakter peduli terhadap pelestarian
kebudayaan daerah serta dapat mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan pendekatan PMRI berbasis konservasi budaya permainan
tradisional daerah yaitu permainan gundu/kelereng, permainan dakon dan patil lele diharapkan akan
mewujudkan terciptanya sebuah kegiatan pembelajaran matematika yang efektif yang diharapkan
dapat mencapai tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.
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METODE PENELITIAN
Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangawen pada semester

ganjil tahun pelajaran 2012/2013, yang terdiri dari 8 kelas.. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik random sampling.. Pada penelitian ini, terpilih dua kelas yaitu kelas VII-A
sebagai kelas eksperimen, akan diberikan perlakuan berupa pembelajaran TGT melalui pendekatan
PMRI berbantuan permainan tradisional, sedangkan kelas VII-C sebagai kelas kontrol akan diberikan
pembelajaran ekspositori Sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan uji normalitas dan homogenitas
pada populasi terlebih dahulu.Perlakuan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran
TGT dengan pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional dan model pembelajaran
ekspositori. Variabel utama penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa SMP.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi digunakan untuk
untuk memperoleh data mengenai nama-nama siswa anggota sampel penelitian, daftar nama siswa
yang akan menjadi responden dalam uji coba instrumen, kriteria ketuntasan minimal nilai
matematika; observasi digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa, kinerja guru, serta
kualitas pembelajaran serta tes kemampuan berpikir kreatif digunakan untuk mengetahui
kemampuan berpikir kreatif siswa SMP.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis data menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi

normal.
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Tahap Akhir

Kelas Kriteria

VII A 7,729 11,07 Normal
VII C 7,565 11,07 Normal

(Dheny, 2013)
Hasil analisis data menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen.

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Tahap Akhir

Data Kriteria

Hasil belajar siswa kelas
VII A dan VII C

1,67 1,79 Homogen

(Dheny, 2013)

Selanjutnya peneliti melakukan uji proporsi untuk uji hipotesis 1. Hipotesis yang diajukan
adalah sebagai berikut

H0 : 0,795 (kurang dari 80% siswa mendapat nilai minimal 75)

H1 : 0,795 (lebih dari atau samadengan 80% siswa mendapat nilai minimal 75)

Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika zhitung . Nilai didapat dari daftar

normal baku dengan peluang (0,5 - ) dengan = 0,05. Nilai dengan atau =
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1,74.Karena zhitung = 3,09 > = 1,74 maka H0 ditolak. Artinya kelas eksperimen yang dikenai

pembelajaran TGT dengan pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional telah
mencapai ketuntasan belajar klasikal

Untuk pengujian hipotesis 2, peneliti melakukan uji perbedaan rata-rata, Uji perbedaan dua
rata-rata dimaksudkan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada
kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol.
Dalam hal ini digunakan uji t yaitu untuk menguji dua sampel yang datanya berdistribusi normal.
Hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H0: (Rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen kurang dari atau

sama dengan rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol.)

H1: (Rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen lebih dari rata-

rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol.)

Kriteria uji yang dilakukan yaitu H0 ditolak jika , didapat dari daftar

distribusi t dengan dk = ( ), taraf signifikan 5% dan peluang ( ).

Dari hasil perhitungan diperoleh = 2,563 Nilai pada = 5% dan dk = 36 + 36 – 2

= 70 diperoleh nilai = 1,669. Karena > maka H0 ditolak, artinya rata-rata hasil

belajar kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya
permainan tradisional lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang dikenai
pembelajaran ekspositori.

Dalam pengujian hipotesis 3, peneliti menggunakan uji proporsi untuk mengukur kategori
tingkat berpikir kreatif siswa. Peneliti mengajukan hipotesis bahwa kelas dengan kemampuan
berpikir kreatif tinggi jika lebih dari atau sama dengan 80% siswa dalam suatu kelas memperoleh
nilai lebih dari atau sama dengan 80 dalam tes kemampuan berpikir kreatif.

H0 : 0,795 (kurang dari 80% siswa mendapat nilai minimal 80)

H1 : 0,795 (lebih dari atau samadengan 80% siswa mendapat nilai minimal 80)

Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika zhitung . Nilai didapat dari daftar

normal baku dengan peluang (0,5 - ) dengan = 0,05. Karena zhitung = 2,037 > = 1,64 maka H0

ditolak. Artinya siswa kelas eksperimen yang model pembelajaran TGT dengan pendekatan PMRI
konservasi budaya permainan tradisional memenuhi kriteria kemampuan berpikir kreatif tingkat
tinggi.

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung,
diperoleh data sebagai berikut.
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Tabel 3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Pertemuan Persentase Kriteria

I 65,48% Cukup Aktif
II 71,43% Aktif
III 79,76% Aktif

(Dheny, 2013)

Dengan statistik deskriftif dari hasil pengamatan terlihat bahwa persentase keaktifan siswa
meningkat dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya, yang berarti bahwa siswa semakin aktif
dalam mengikuti pembelajaran. Rata-rata persentase keaktifan siswa sebesar 72,23%, sehingga siswa
kelas tersebut tergolong siswa yang aktif

Berdasarkan hasil observasi karakter siswa selama proses pembelajaran berlangsung,
diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Observasi Karakter Siswa

Pertemuan Persentase Kriteria

I 69,64% Cukup Baik
II 76,79% Baik
III 83,93% Baik

(Dheny, 2013)
Dari hasil pengamatan tampak bahwa persentase karakter siswa meningkat dari pertemuan

satu ke pertemuan berikutnya, yang berarti bahwa karakter siswa semakin baik. Rata-rata persentase
karakter siswa sebesar 76,78%, sehingga karakter siswa kelas eksperimen tergolong baik

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung, diperoleh
data sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Observasi Kinerja Guru

Pertemuan Persentase Kriteria

I 76,31% Baik
II 81,58% Baik
III 84,1% Baik

(Dheny, 2013)
Dari hasil pengamatan tampak bahwa persentase kinerja guru meningkat dari pertemuan satu

ke pertemuan berikutnya, yang berarti bahwa kinerja guru semakin membaik. Rata-rata persentase
kinerja guru sebesar 80,67%, sehingga kinerja guru tergolong baik

Berdasarkan hasil pengamatan selama pembelajaran pada kelas eksperimen berlangsung,
pada akhir pembelajaran observer mengisi sebuah lembar pengamatan untuk mengetahui kualitas
pembelajaran yang telah berlangsung selama tiga kali. Lembar pengamatan tersebut telah disusun
sesuai dengan pengembangan indikator kualitas pembelajaran.

Sesuai dengan yang dikemukakan Arifin (2011) bahwa dalam penilaian lembar pengamatan
dilakukan dengan cara mengubah skor menjadi nilai dengan interval 0 – 100. Sesuai dengan
perhitungan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya maka diperoleh perhitungan hasil
pengamatan menunjukkan bahwa persentase kualitas pembelajaran adalah sebesar 74,81%, yang
artinya kualitas pembelajaran yang telah berlangsung selama tiga pertemuan di kelas eksperimen
tergolong baik

Berdasarkan uji hipotesis 1 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dalam kemampuan
berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen yang dikenai pembelajaran TGT pendekatan PMRI



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

45

konservasi budaya permainan tradisionaal daerah mencapai ketuntasan klasikal. Selanjutnya
pengujian hipotesis 2 yang telah dilakukan tentang penggunaan metode pembelajaran yang
digunakan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen yang
dikenai pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional daerah lebih
dari kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol yang dikenai pembelajaran ekspositori.
Untuk pengujian hipotesis 3, dilakukan uji proporsi untuk mengetahui tingkat berpikir kreatif siswa
kelas eksperimen. Hasil uji proporsi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen pada
aspek kemampuan berpikir kreatif dapat dikategorikan dalam tingkat tinggi, yaitu siswa yang
memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 80 mencapai 80% atau lebih. Hasil penelitian ini sesuai
dengan pendapat (Wijaya, 2012) bahwa kemampuan berfikir kritis dapat dibangun melalui
pendidikan matematika realistik (PMRI) dan bahwa norma sosiomatematik dapat berkembang saat
siswa melakukan permainan tradisional budaya daerah.Hasil penelitian ini juga sesuai pendapat
Slavin (2005) bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan prestasi belajar siswa,
memperbaiki self-esteem, mengembangkan keterampilan sosial dan kesetiakawanan, menciptakan
keceriaan dan lingkungan yang pro-sosial sehingga akan meningkatkan kemampuan berfikir kreatif.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran Team Game Tournament (TGT)

dengan pendekatan PMRI pada kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangawen
tahun pelajaran 2012/2013 diperoleh simpulan sebagai berikut, (1) Kemampuan berpikir kreatif siswa
pada materi operasi bilangan bulat yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional daerah telah
mencapai ketuntasan klasikal, (2) Rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi operasi
bilangan bulat yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TGT
pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional lebih dari kemampuan berpikir kreatif
siswa pada kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran ekspositori, (3) Kemampuan berpikir
kreatif siswa pada materi operasi bilangan bulat yang memperoleh pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional
daerah dapat dikategorikan dalam kemampuan berpikir kreatif tingkat tinggi, (4) Kualitas
pembelajaran pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Team Game
Tournament (TGT) pendekatan PMRI konservasi budaya permainan tradisional daerah pada materi
bilangan bulat dapat dikategorikan dalam kategori baik.(5) Dari simpulan (1) sampai dengan (4)
disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT pendekatan PMRI konservasi budaya permainan
tradisional daerah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP.

DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z. 2011. Evaluasi Pembelajaran. Bandung : Remaja Rosdakarya
Dheny, W.F. 2013. Eksperimentasi Pembelajaran TGT Melalui Pendekatan PMRI Berbasis Konservasi

Budaya Berbantuan Permainan Tradisional Terhadap Penilaian Kemampuan Berfikir Kreatif.
Skripsi Pendidikan Matematika UNNES.

Kunandar. 2007. Guru Profesional. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan
Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rivai, V. dan S. Murni. 2009. Education Management. Jakarta : Rajawali Pers.
Russefendi, H. E. T. 2006. Pengantar Untuk Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam

Pengajaran Matematika untuk Meningkatkan CBSA. Bandung: TarWijayasito.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

46

Sembiring, dkk. 2008. Reforming Mathematics Learning in Indonesian Classrooms through RME. ZDM
Mathematics Education (2008) 40: 927-939.

Slavin, E.2005. Cooperative Learning. Teori, Riset dan Praktik. Bandung : Nusa media
Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito.
Sugiman dan Kusumah, Y. S. 2010. Dampak Pendidikan Matematika Realistik Terhadap Peningkatan

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP. IndoMS J. M. E Vol. 1 No. 1 Juli 2010 Hal. 41-

51.

Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
Suryanto, et al. 2010. Sejarah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Yogyakarta: Tim PMRI.
Wardono. 2012. Peningkatan Keprofesionalan Guru Matematika SMP Melalui Kolaborasi PTK

Berbasis Pembelajaran Inovatif PMRI Pendidikan Karakter di Semarang. Laporan Penelitian
Dosen Senior.

-----------. 2013. Model Pembelajaran Inovatif PMRI Bermuatan Pendidikan Karakter Berpenilaian PISA
Untuk Meningkatkan Literasi Siswa SMP. Laporan Penelitian Desentralisasi Tim Pascasarjana.

Wijaya, A. 2012. Pendidikan Matematika Realistik Suatu Alternatif Pendekatan pembelajaran
Matematika.Yogyakarta: Graha Ilmu.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

47

KEEFEKTIVAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SD DENGAN
MEMANFAATKAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN BERBASIS KONSERVASI

Isti Hidayah 1) dan M. Burhan Rubai Wijaya 2)

1)Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang
2)Jurusan Teknik Mesin FT Universitas Negeri Semarang

1)E-mail: isti.hidayah@yahoo.com
2) E-mail: burhan.rubai@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan pembelajaran Matematika
dengan alat bantu pembelajaran berbasis konservasi terhadap aktivitas dan sikap
konservasi peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan
subjek penelitian guru dan siswa kelas 5 SD Patemon Negeri 01 Kecamatan
Gunungpati Semarang. Penelitian dilakukan dengan one group pre-post desain.
Variabel penelitiannya adalah aktivitas dan sikap konservasi peserta didik dalam
pembelajaran Matematika dengan alat bantu berbasis konservasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) sebagian besar materi (kompetensi dasar) baik dalam
pembelajaran Matematika dapat dirancang sebagai pembelajaran dengan
menggunakan alat bantu pembelajaran berbasis konservasi (antara lain: biji-bijian,
pemanfaatan limbah, permainan ”Dakon” atau ”Congklak”, pemanfaatan
koran/majalah bekas, bungkus bekas berbentuk bangun-bangun geometri); (2)
melalui pembelajaran Matematika dengan alat bantu berbasis konservasi dapat
meningkatkan skor aktivitas peserta didik dan sikap konservasi peserta didik; dan (3)
gain keefektivan pembelajaran Matematika dengan menggunakan alat bantu
pembelajaran berbasis konservasi dengan kategori sedang. Dari hasil penelitian dan
pembahasan hasil penelitian ini, disarankan agar guru bersama LPTK sebagai
pendamping dapat terus mengembangkan rancangan pembelajaran dan sekaligus
mengimplementasikannya.

Kata kunci: alat bantu, konservasi, sikap, dan gain keefektivan

PENDAHULUAN
Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dengan mengingat kebhinekaan

budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan
lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi,
dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah
harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (BNSP, 2007).
Selanjutnya standar proses pelaksanaan pembelajaran diperkuat dengan Permendikbud Nomor 65
tahun 2013.

Dalam standar proses, setiap pembelajaran diharapkan melibatkan ranah sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang
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berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas“ menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan
mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas“ mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas“ mengamati,
menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan
lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat
pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam
suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian
(discovery/inquiry learning).

Peningkatan kualitas pembelajaran matematika telah dilakukan antara lain melalui program
MEQIP. Pada event OSN, kemampuan peserta didik yang diukur tidak hanya sekedar kemampuan
teoritis berkenaan dengan pemahaman konsep, prinsip, dan skill, namun lebih pada kemampuan
eksploratif. Dengan menggunakan tata nalar, diharapkan mampu menarik kesimpulan dari fakta-fakta
yang ada. Hal ini sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Salah satu keterbatasan keberlanjutan
program MEQIP adalah penyediaan alat bantu pembelajaran. Keterbatasan ini akan bisa teratasi
dengan kreativitas guru untuk memanfaatkan lingkungan dalam penyediaan alat bantu
pembelajaran tersebut, sekaligus implementasi Kurikulum 2013 untuk mewujudkan pembelajaran
yang memfasilitasi peserta didik mampu mengembangkan sikap dan berpikir kreatif.

Kreativitas guru dituntut untuk menghasilkan karya-karya pengembangan profesional
khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
seperti menyusun modul atau bahan ajar, menyiapkan/membuat media atau alat bantu
pembelajaran, maupun karya teknologi. Karya tersebut sangat penting keberadaannya sebagai alat
bantu bagi guru maupun peserta didik untuk mampu melaksanakan pembelajaran yang bermakna,
sebagai karya inovasi guru dalam melaksanakan tugas pokoknya. Salah satu kemampuan profesional
guru adalah mampu melakukan inovasi. Bila guru mampu melakukan inovasi, maka pembelajaran
akan bermutu. Penelitian yang dilakukan Ng (2009:1), yaitu menghubungkan mutu dan inovasi, serta
mengeksplor beberapa kemungkinan cara yang dapat dilakukannya. Ng menyarankan bahwa ada
kemungkinan untuk menggunakan suatu pendekatan kualitas bagi proses inovasi dan pendekatan
inovasi bagi proses kualitas. Kajian tentang hal serupa juga telah dilakukan Prajogo dan Ahmed
(2007), dikatakan bahwa dengan data empiris dari 194 manajer perusahaan di Australia menunjukkan
bahwa terdapat hubungan kuat dan signifikan antara kualitas produk dan inovasi proses. Hubungan
serupa juga terjadi antara inovasi produk dan inovasi proses. Lebih lanjut dari hasil menunjukkan
bahwa inovasi proses memperlihatkan hubungan yang kuat dengan kinerja bisnis, diikuti oleh inovasi
produk dan kualitas produk. Di sisi lain, sumber data SIMPTK (Dharma, 2009) menunjukkan bahwa
terdapat 84% guru SD dinilai di bawah standar mutu (underqualified), di atas persentase keseluruhan
guru pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Bahkan dikatakan bahwa di lapangan masih
terdapat banyak guru yang kurang menguasai materi pembelajaran serta metode dan pendekatan
pembelajaran. Sementara itu, guru dipandang sebagai faktor kunci terhadap keberhasilan peserta
didik, karena guru berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di
sekolah (Winarno 2002).

Piaget (Lawson 1995) menjelaskan bahwa struktur pengetahuan deklaratif merupakan hasil
pembentukan (construction) yang bergantung pada tindakan (interaksi individu dengan
lingkungannya), sehingga individu harus belajar bagaimana mengelola tindakannya (learning to do).
Hal ini menjelaskan bahwa seseorang belajar sambil bekerja akan memberikan hasil yang bermakna.
Demikian juga pandangan Matlin (1994) yang menyatakan bahwa, setiap individu secara aktif
membangun pengetahuannya sendiri ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma
pembelajaran learning to think, learning to do, learning to live together, dan learning to be sesuai
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untuk mencapai target implemnetasi Kurikulum 2013. Learning to think (belajar berpikir) yang
diorientasikan pada pengetahuan yang logis dan rasional; learning to do (belajar berbuat/hidup) yang
diarahkan pada how to solve the problem; learning to live together (belajar hidup bersama),
diarahkan pada internalisasi nila-nilai bersama seperti toleransi, konservasi lingkungan, HAM, dan
lain-lain; dan learning to be (belajar menjadi diri sendiri) yang diarahkan pada bagaimana seseorang
dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Alam takambang jadi guru, memiliki makna bahwa alam
semesta dengan segala isinya, terbentang luas dengan segala gejala atau peristiwa yang ada dapat
dijadikan guru bagi peserta didik (Solthan, I, 2006).

Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah cara mengelola atau memanfaatkan
lingkungan untuk mendukung pembelajaran bagi peserta didik? Menjawab permasalahan ini telah
dilakukan penelitian dengan menerapkan pembelajaran pada mata pelajaran Matematika dengan
memanfaatkan lingkungan sebagai alat bantu pembelajaran. Penelitian dilakukan untuk menjawab
permasalahan (1) Materi atau standar isi apa saja pada mata pelajaran Matematika yang dapat
disajikan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan berbasis konservasi sebagai alat
bantu pembelajarannya? (2) Bagaimana keefektivan pembelajaran matematika dan IPA yang
menggunakan alat bantu pembelajaran berbasis konservasi?
Profesionalitas Guru

Seorang guru profesional harus memiliki 4 kemampuan dasar dan 4 komponen penting.
Empat kemampuan dasar tersebut adalah: (1) kemampuan komunikasi, yaitu kemampuan
menyampaiakan materi pelajaran kepada peserta didik; (2) kemampuan kolaborasi, yaitu
kemampuan bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pembelajaran; (3)
kemampuan teknologi, yaitu kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dalam
pembelajaran; (4) kemampuan evaluasi, yaitu kemampuan melakukan penilaian terhadap
pencapaian peserta didik. Sedangkan 4 komponen penting tersebut adalah: (1) basis pengetahuan,
guru memahami teori belajar, selalu aktif mencari pengetahuan, dan memahami kebutukan peserta
didik; (2) paedagogik, selalu meningkatkan pembelajaran, menekankan pembelajaran aktif, dan
mengandalkan pengetahuan pedagogik yang berkualitas; (3) kepemimpinan, fokus pada peningkatan
prestasi peserta didik yang lebih baik, menempatkan prioritas pada keunggulan (excellent), dan
menjalin kerja sama (networking) dengan sesama pendidik dan pihak lain untuk meningkatkan mutu;
(4) personal attributes, guru harus bersikap jujur dan adil, memiliki visi pribadi yang bisa membimbing
peserta didik mencapai tujuan belajar, dan selalu melakukan evaluasi diri (Dharma, 2009).
Lingkungan sebagai Sumber Belajar

Menurut Wolfolk & Nicolich (dalam Harsanto 2007:87), learning always involves a
change in the person who is learning. The change may be for the better or for the
worse, deliberate or unintentional. To qualify as learning, this change must be
brought about by experience, by the interaction of a person with his or her
environment.
Menurut uraian di atas, kegiatan belajar selalu harus memberi perubahan pada subjek yang

belajar. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengalaman interaksi pembelajar dengan orang
lain ataupun dengan lingkungannya. Orientasi kegiatan mengajar harus berpusat pada siswa,
sehingga peranan guru adalah membimbing, memimpin, dan fasilitator. Guru memberi bantuan,
menentukan arah kegiatan siswa, dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat menjadi sumber
bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar.

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan
belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian
(sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

50

senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan
dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan
lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh
indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan
membuat gambar/diagram.
Alat Bantu Pembelajaran

Alat Bantu pembelajaran merupakan bagian dari media pembelajaran yang berupa alat. Kelly
(dalam Lidinillah 2009) menyatakan bahwa “The term, manipulative, will be defined as any tangible
object, tool, model, or mechanism that may be used to clearly demonstrate a depth of understanding,
while problem solving, about a specified mathematical topic or topics” Menurut pengertian tersebut,
alat bnatu pembelajaran dapat berupa berupa benda-benda, alat-alat, model, atau mesin yang dapat
digunakan untuk membantu dalam memahami selama proses pemecahan masalah yang berkaitan
dengan suatu konsep atau topik.

Sedangkan menurut Higgins dan Suydan (dalam Lithanta 2009), menyimpulkan: (1) Pada
umumnya penelitian itu berkesimpulan bahwa pemakaian alat Bantu pembelajaran itu berhasil atau
efektif dalam mendorong prestasi siswa. (2) Sekitar 60% lawan 10% menunjukkan keberhasilan yang
meyakinkan dari belajar dengan alat bantu terhadap yang tidak memakai. (3) Manipulasi alat bantu
pembelajaran itu penting bagi siswa SD di semua tingkatan. (4) Ditemukan sedikit bukti bahwa
manipulasi alat bantu pembelajaran itu hanya berhasil ditingkat yang lebih rendah.

Menurut Encyclopedia of Educational Research, alat bantu pembelajaran sebagai media
pendidikan hendaknya memiliki nilai meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir, memperbesar
perhatian siswa, serta membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Dalam hal pemilihan alat bantu
pembelajaran, menurut William, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan
kematangan dan pengalaman siswa serta perbedaan individual dalam kelompok, mudah digunakan,
telah direncanakan dan diteliti terlebih dahulu, sesuai dengan batas biaya serta disertai kelanjutan.
Pada prinsipnya, pemanfaatan media adalah “the right aid at the right time in the right place in the
right manner”. Dengan dipenuhinya hal-hal tersebut maka belajar akan lebih efektif jika dibantu
dengan alat peraga karena semakin banyak indera yang dimanfaatkan oleh siswa, semakin baik
retensi (daya ingat) siswa seperti kerucut pengalaman E. Dale (Fajar 2002).

Senada dengan hal tersebut, Silberman (2002) menyatakan What I hear, I forget; what I
hear, see, and ask question about or discuss with someone else begin to understand; what I hear, see,
discuss and do, I acquire knowledge and skill; what I teach to another, I master. Menurut uraian
tersebut dapat diartikan; apa yang saya lihat saya lupa; apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan
atau diskusikan dengan beberapa teman/kolega saya mulai paham; apa yang saya dengar, lihat,
diskusikan dan lakukan, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan; apa yang saya ajarkan
pada orang lain, saya menguasainya. Jadi, dapat diartikan bahwa lebih banyak indera yang digunakan
dalam belajar dan belajar dengan melakukan akan lebih memudahkan siswa untuk memahami
materi, dalam hal ini dapat menggunakan bantu pembelajaran atau alat peraga manipulatif.
Konservasi dalam Pembelajaran

Dampak terjadi karena penggunaan sumberdaya yang salah atau oleh limbah dan sisa proses
yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Limbah dan sisa proses menimbulkan pengotoran dan
pencemaran. Iptek lingkungan diciptakan dan dikembangkan untuk menghilangkan salah-guna
sumberdaya, dan menghilangkan sifat pengotor atau pencemar limbah atau sisa proses. Dalam
perkembangannya teknologi penghilang sifat pengotor atau pencemar sekaligus dengan
pemanfaatan ulang (reuse) atau pendauran ulang (recycling) limbah atau sisa proses. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa teknologi tersebut memadukan tujuan ekologi dan tujuan ekonomi.
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Tujuan ekonomi memberikan perangsang (incentive) kepada upaya melindungi dan menyelamatkan
lingkungan. Pengolahan limbah atau sisa proses tidak lagi sebagai suatu keterpaksaan.

Tindakan perlindungan dan penyelamatan lingkungan dapat ditanamkan kepada individu
sejak dini melalui pembelajaran di sekolah. Salah satu bentuk penyelamatan lingkungan dengan reuse
dan recycling limbah atau sisa proses menjadi sesuatu atau produk yang bermanfaat dalam
pembelajaran yang sekaligus menanamkan sikap melindungi dan menyelamatkan lingkungan melalui
pembelajaran semua mata pelajaran. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada nilai akademik
yang bersifat pemenuhan aspek kognitif, namun juga berorientasi pada cara peserta didik dapat
belajar dari lingkungan, pengalaman, dan kehebatan orang lain, kekayaan dan luasnya hamparan
alam sehingga peserta didik dapat mengembangkan sikap kreatif dan daya pikir imajinatif.
Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara
fleksibel dapat diterapkan (transfer) dari suatu permasalahan ke permasalahan lain, dari suatu
konteks ke konteks lain.Agar dalam pembelajaran siswa memahami maka harus mencari makna.
Untuk mencari makna siswa harus memiliki kesempatan untuk merumuskan dan mengajukan
pertanyaan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan subjek penelitian peserta didik kelas

5 (kelas tinggi) Sekolah Dasar (SD). Penentuan kelas untuk mata pelajaran dengan
mempertimbangkan hasil identifikasi materi/standar isi yang sesuai dengan judul penelitian, dan
ketepatan pelaksanaan silabus mata pelajaran yang berlangsung di lapangan. Hal ini dengan
pertimbangan bahwa prinsip penelitian dilaksanakan tidak mengganggu pelaksanaan pembelajaran di
lapangan.

Penelitian dilaksanakan dengan desain One Group Pretets-Posttest atau desain eksperimen
before-after (Sugiyono 2010).

Gambar 1. One Group Pretest-Posttest Design

Variabel yang diukur dalam penelitian adalah hasil belajar, aktivitas peserta didik dalam
pembelajaran, dan sikap konservasi peserta didik. Sedangkan prosedur penelitian dilakukan dengan
tahapan atau langkah : (1) Identifikasi alat bantu pembelajaran berbasis konservasi pada standar isi;
(2) pengembangan instrumen (RPP beserta perangkatnya, alat ukur variabel); (3) pengambilan data
pre-intervansi; (4) intervensi; (5) pengambilan data post-intervensi; (6) analisis data; (7) penyusunan
laporan dan artikel.

Sesuai dengan variabel dan prosedur penelitian, teknik dan alat pengumpul data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pre dan post intervensi pembelajaran yang diperoleh dengan
menggunakan lembar pengamatan pembelajaran, isian angket, dan tes. Data yang diperoleh
dianalisis dengan statistik sederhana (rata-rata, persentase) disertai dengan deskripsi naratif.
Efektivitas pembelajaran terhadap sikap dan aktivitas peserta didik terlebih dahulu ditentukan skor
kriterium/ideal keseluruhan maupun skor ideal untuk tiap item pada ketiga instrumen (Sugiyono,
2010). Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan keefektifan rata-rata pre- dan post pembelajaran
dihitung dengan menggunakan rumus gain rata-rata ternormalisasi, yaitu perbandingan gain rata-rata

O1 X O2

O1: nilai pretest (sebelum intervensi)

O2: nilai posttest (setelah intervensi)
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aktual dengan gain rata-rata maksimum. Gain rata-rata aktual adalah selisih skor rata-rata posttes
terhadap skor rata-rata pretes. Rumus gain ternormalisasi yang biasa disebut juga sebagai faktor-g
atau faktor Hake (Savinainen dan Scott, 2002) adalah sebagai berikut.

g =
pre

prepost

S

SS





100

Dimana simbol g menyatakan gain rata-rata ternormalisasi; preS dan postS berturut-turut

menyatakan skor rata-rata pre dan post. Besarnya faktor-g dikategorikan sebagai berikut.

Tinggi bila g > 0,7

Sedang bila 0,3 < g  0,7

Rendah bila g  0,3.

(Sumber: modifikasi dari Savinainen dan Scott, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang didapat mencakup: (1) hasil identifikasi SK/KD yang dimungkinkan

dilakukan pembelajaran dengan alat bantu alternatif (konservasi) pembelajaran Matematika untuk
kelas 5; (2) Aktivitas peserta didik pre dan post impelementasi pembelajaran Matematika kelas 5; (3)
Sikap peserta didik pre dan post impelementasi pembelajaran Matematika kelas 5; (4) Keefektivan
pembelajaran Matematika dengan alat bantu pembelajaran konservasi kelas 5. Hasil Identifikasi
SK/KD Pembelajaran Matematika Berbantuan Alat Pembelajaran Konservasi Kelas 5 disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Identifikasi SK/KD Pembelajaran Matematika Alat Bantu Berbasis Konservasi
Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alat Bantu Pembelajaran Alternatif
(Konservasi)

Bilangan
1. Melakukan operasi

hitung bilangan
bulat dalam
pemecahan masalah

1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat
termasuk penggunaan sifat-sifatnya,
pembulatan, dan penaksiran

1.2 Menggunakan faktor prima untuk
menentukan KPK dan FPB

1.3 Melakukan operasi hitung campuran
bilangan bulat

1.4 Menghitung perpangkatan dan akar
sederhana

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan operasi hitung, KPK dan FPB

Dua kelompok butiran beda warna (dapat
digunakan biji-bijian atau karton
bekas beda warna)

Memanfaatkan alat permainan “Dakon”

Geometri dan
Pengukuran

2. Menggunakan
pengukuran waktu,
sudut, jarak, dan
kecepatan dalam
pemecahan masalah

2.1 Menuliskan tanda waktu dengan
menggunakan notasi 24 jam

2.2 Melakukan operasi hitung satuan waktu
2.3 Melakukan pengukuran sudut
2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan
2.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan

dengan waktu, jarak, dan kecepatan

Model jam dengan memanfaatkan jam
dinding yang sudah sudah rusak tetapi
masih utuh, berjarum penunjuk 2 buah.
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alat Bantu Pembelajaran Alternatif
(Konservasi)

Bilangan
1. Melakukan operasi

hitung bilangan
bulat dalam
pemecahan masalah

1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat
termasuk penggunaan sifat-sifatnya,
pembulatan, dan penaksiran

1.2 Menggunakan faktor prima untuk
menentukan KPK dan FPB

1.3 Melakukan operasi hitung campuran
bilangan bulat

1.4 Menghitung perpangkatan dan akar
sederhana

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan operasi hitung, KPK dan FPB

Dua kelompok butiran beda warna (dapat
digunakan biji-bijian atau karton
bekas beda warna)

Memanfaatkan alat permainan “Dakon”

3. Menghitung luas
bangun datar
sederhana dan
menggunakannya
dalam pemecahan
masalah

3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-
layang

3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan luas bangun datar

4. Menghitung volume
kubus dan balok dan
menggunakannya
dalam pemecahan
masalah

4.1 Menghitung volume kubus dan balok

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan volume kubus dan balok

Memanfaatkan karton pembungkus
berbentuk Balok, Kubus

Soal kehidupan sehari-hari sebagai
pendidikan karakter, sekaligus sebagai
penanaman sikap konservasi.

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alat Bantu Pembelajaran Alternatif
(Konservasi)

Bilangan
5. Menggunakan pecahan

dalam pemecahan
masalah

5.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen
dan desimal serta sebaliknya

5.2 Menjumlahkan dan mengurangkan
berbagai bentuk pecahan

Memanfaatkan kertas, karton, plastik
bekas

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai
bentuk pecahan

5.4 Menggunakan pecahan dalam masalah
perbandingan dan skala

Soal cerita yang menanamkan sikap
konservasi (pendidikan karakter)
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alat Bantu Pembelajaran Alternatif
(Konservasi)

Bilangan
5. Menggunakan pecahan

dalam pemecahan
masalah

5.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen
dan desimal serta sebaliknya

5.2 Menjumlahkan dan mengurangkan
berbagai bentuk pecahan

Memanfaatkan kertas, karton, plastik
bekas

Geometri dan Pengukuran
6. Memahami sifat-sifat

bangun dan hubungan
antar bangun

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun
datar

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun
ruang

6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai
bangun ruang sederhana

6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan
dan simetri

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan bangun datar dan bangun
ruang sederhana

Memanfaatkan sedotan, karton/kertas
bekas

Memanfaatkan bekas bungkus berbentuk
kubus, balok, kerucut, tabung, bola

Memanfaatkan bekas bungkus berbentuk
kubus, balok, kerucut, tabung, bola

Memanfaatkan kertas dan karton bekas

Soal cerita kehidupan sehari-hari dikaitkan
dengan penanaman sikap konservasi
(pendidikan karakter)

Aktivitas Peserta Didik dalam Pembelajaran Matematika Berbantuan Alat Pembelajaran Konservasi
Kelas 5

Tabel 2. Perolehan Skor Aktivitas Peserta Didik dalam Pembelajaran Matematika dengan Alat Bantu
Berbasis Konservasi

Kegiatan Pendahuluan Pre Post

1 Siswa siap melaksanakan pembelajaran (secara fisik) 4 4

2 Siswa merespon stimulus guru dalam apersepsi 4 5

3 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pendahuluan 4 5

Kegiatan Inti

4 Siswa mengumpulkan informasi (seperti melakukan identifikasi,
pengamatan)

5 4

5 Siswa memanfaatkan sumber belajar 5 5

6 Siswa berinteraksi dengan guru 5 4

7 Siswa berinteraksi dengan siswa lain 4 5

8 Siswa berinteraksi dengan lingkungan atau sumber belajar 4 4

9 Siswa melakukan percobaan/eksperimen 4 4

10 Siswa membaca beragam bacaan melalui pemberian tugas guru 4 4

11 Siswa menulis beragan informasi melalui pemberian tugas guru 5 4

12 Siswa melakukan kegiatan kooperatif- kolaboratif 4 5

13 Siswa membuat laporan/gagasan tertulis/lisan secara
individual/kelompok

4 4

14 Siswa melakukan aktivitas tanpa rasa takut 4 4

15 Siswa berkompetisi secara sehat 4 5

16 Siswa terlibat aktif selama kegiatan inti 5 5

17 Siswa melakukan refleksi diri untuk memperoleh pengalaman belajar
yang telah dilakukan

4 5

18 Siswa mengajukan pertanyaan pada kesempatan yg diberikan guru 4 4
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Terdapat kenaikan rata-rata skor aktivitas peserta didik kelas 5 sebelum dan sesudah
pembelajaran dengan memanfaatkan alat bantu pembelajaran berbasis konservasi, yaitu dari 4,35
menjadi 4,45. Walaupun terjadi kenaikan, namun skor aktivitas sebelum maupun sesudah belum
optimal, masih harus terus diupayakan agar rata-rata skor aktivitas peserta didik dapat mencapai skor
maksimal, yaitu 5.

Sikap Konservasi Peserta Didik dalam Pembelajaran Matematika Berbantuan Alat Pembelajaran
Konservasi Kelas 5

Perolehan skor rata-rata sikap konservasi peserta didik kelas 5 SD Patemon 01 Kecamatan
Gunungpati dalam pembelajaran Matematika dengan memanfaatkan alat bantu pembelajaran
berbasis konservasi ditunjukkan oleh besaran 70.02. Adapun dari perhitungan keefektivan secara
keseluruan pembelajaran dengan alat bantu pembelajaran berbasis konservasi terhadap sikap
konservasi peserta didik ditunjukkan dengan besaran 0.93, sedangkan keefektivan pembelajaran
sebelumnya terhadap sikap konservasi peserta didik ditunjukkan dengan besaran 0.83.

Kriteria Peningkatan Keefektivan Pembelajaran Matematika Berbantuan Alat Pembelajaran Berbasis
Konservasi Kelas 5

Kriteria peningkatan (gain) keefektivan pembelajaran Matematika berbantuan alat
pembelajaran berbasis konservasi adalah

g =
83.0100

83.093.0




= 0.588

Mengacu pada kategori faktor g oleh Savinainen, besaran faktor-g yang diperoleh termasuk kategori
sedang.

Hasil identifikasi alat bantu pembelajaran berbasis konservasi pada pembelajaran
Matematika, bila diimplementasikan dalam pembelajaran tidak hanya sekedar untuk aktivitas
konservasi, namun dapat dikembangkan baik dalam pengembangan perencanaan pembelajaran
maupun dalam pelaksanaan pembelajaran, dan bahan penilaian untuk pendidikan karakter peserta
didik. Dengan kata lain tindakan konservasi ini meliputi konservasi moral (sikap) yang tidak lain
merupakan pendidikan karakter peserta didik. Di samping itu tindakan konservasi yang dimungkinkan
juga tidak hanya konservasi moral tetapi juga konservasi alam maupun konservasi budaya. Dari hasil
identifikasi juga menunjukkan bahwa satu alternatif pemanfaatan alat bantu pembelajaran
menunjukkan dimungkinkan merupakan tindakan lebih dari satu jenis tindakan konservasi
(konservasi alam sekaligus konservasi moral), dan atau bahkan merupakan tindakan konservasi alam,
budaya, dan konservasi moral.

Hal di atas dapat ditunjukkan dengan beberapa contoh berikut. Pemanfaatan biji-bijian yang
selama ini merupakan bahan limbah dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran kompetensi dasar (KD)
”Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya, pembualatan, dan
penaksiran”, Standar Kompetensi (SK) ”Bilangan - Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam
pemecahan masalah”. Pada pembelajaran kompetensi dasar ini, dapat digunakan alat bantu
pembelajaran berupa biji-bijian atau karton bekas beda warna atau beda bentuk. Pada pembelajaran

Kegiatan Penutup

19 Siswa bersama-sama dengan guru dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran;

5 4

20 Siswa terlibat aktif selama kegiatan penutup 5 5
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Matematika KD lain dalam SK yang sama, dapat dimanfaatkan alat permainan ”Dakon” atau
”Congklak” dilengkapi dengan biji-bijian. Pemanfaatan alat bantu pembelajaran ini selain sebagai
tindakan konservasi budaya sekaligus konservasi moral sebagai penanaman karakter peserta didik.
Pembelajaran ini sekaligus dapat mengenalkan dan mempertahankan permainan ”Dakon”
atau”Congklak” sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia jenis ”Dolanan”. Dalam pembelajaran
dengan alat bantu tersebut sikap yang dapat ditumbuhkembangkan adalah: budaya antri, sikap
disiplin, jujur, menghargai orang lain, dan adil.

Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran Matematika terdapat kenaikan rata-rata skor
sebelum dan sesudah pembelajaran dengan memanfaatkan alat bantu pembelajaran berbasis
konservasi. Namun demikian walaupun terjadi kenaikan, namun skor aktivitas sebelum maupun
sesudah belum optimal, masih harus terus diupayakan agar rata-rata skor aktivitas peserta didik
dapat mencapai skor maksimal, yaitu 5. Pembelajaran Matematika dengan pemanfaatan alat bantu
berbasis konservasi sudah barang tentu diharapkan merupakan pembelajaran yang menyenangkan
bukan sebaliknya. Pengamatan terhadap aktivitas guru selama pembelajaran yang diterapkan dalam
penelitian ini perlu dilakukan.

Kriteria peningkatan (gain) keefektivan pembelajaran Matematika dengan memanfaatkan alat
bantu berbasis konservasi yang masih sedang, disebabkan karena perolehan skor rata-rata sikap
konservasi peserta didik dalam pembelajaran dengan alat bantu pembelajaran berbasis konservasi
tidak jauh beda dengan perolehan sebelumnya. Hal ini dapat ditingkatkan dengan mencermati
kembali pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan selalu melakukan refleksi. Hal
ini juga dimungkinkan karena implementasi pembelajaran dengan memanfaatkan alat bantu
pembelajaran berbasis konservasi masih relatif singkat dan baru bagi guru maupun peserta didik.
Oleh karena itu rancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan alat bantu pembelajaran berbasis
konservasi masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan. Walaupun peningkatan keefektivan masih
sedang, namun sudah merupakan hasil yang cukup menggembirakan bagi implikasi Kurikulum yang
dituntut pada era global ini.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa,

(1) Sebagian besar materi (kompetensi dasar) dalam pembelajaran Matematika dapat dirancang
sebagai pembelajaran dengan menggunakan alat bantu pembelajaran berbasis konservasi (antara
lain: biji-bijian, pemanfaatan limbah, permainan ”Dakon” atau ”Congklak”, pemanfaatan
koran/majalah bekas, bungkus bekas berbentuk bangun-bangun geometri). (2) Melalui pembelajaran
Matematika dengan alat bantu berbasis konservasi dapat meningkatkan skor aktivitas peserta didik
dengan kriteria baik (skor 4), namun belum optimal (skor 5). (3) Melalui pembelajaran Matematika
dengan alat bantu berbasis konservasi dapat meningkatkan skor sikap konservasi peserta didik
maupun keefektivannya. (4) Gain (peningkatan) keefektivan pembelajaran Matematika dengan
menggunakan alat bantu pembelajaran berbasis konservasi masih dalam kategori sedang.

Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih disampakan kepada Rektor dan Ketua LP2M Universitas Negeri Semarang yang
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Abstrak
Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah memasukkan nilai-nilai karakter pada
pengajaran renang berbasis karakter bangsa? Bagaimanakah kontribusi nilai-nilai
karakter pengajaran renang berbasis karakter bangsa? Tujuan penelitian ini yaitu
mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang dapat digunakan pada pengajaran renang
berbasis karakter bangsa dan kontribusi nilai-nilai karakter pengajaran renang berbasis
karakter bangsa. Jenis penelitian yaitu penelitian pengembangan (development
research). Variabel penelitian adalah 1) mahasiswa sebagai variabel input, 2). Pra Model
pendidikan karakter sebagai variabel proses, dan 3). Hasil evaluasi pendidikan karakter
sebagai output dalam kinerja proses pembelajaran renang berkarakter bangsa.
Penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang,
populasi penelitian yaitu mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKLO) FIK Unnes.
Sampel penelitian yaitu mahasiswa PKLO yang mengikuti kuliah renang. Analisis data
menggunakan Interactive Analysis Model, yaitu 1). Sajian data, 2). Reduksi data dan 3).
Verifikasi data. Hasil penelitian ini yaitu nilai-nilai karakter bangsa seperti kejujuran,
kedisiplinan, religius, percaya diri dan berpikir kritis dimasukkan secara integral pada
Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Saran penelitian adalah perlu
pengembangan lebih lanjut dengan cara mengimplementasikan Silabus dan SAP pada
pembelajaran riil. Perlu penataan kurikulum di FIK Unnes berbasis karakter bangsa
untuk mendukung Unnes sebagai universitas konservasi.

Kata Kunci: Pengajaran Renang; Karakter Bangsa

PENDAHULUAN
Berbagai tindak tawuran antar pelajar/mahasiswa dengan aparat keamanan, penggunaan

narkoba, kebut-kebutan di jalan raya sering kita jumpai diberbagai media, baik di media elektronik
maupun cetak. Muncul pertanyaan berikutnya, “Apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita?”. Apa
yang kita lihat tersebut sebenarnya mengacau pada nilai karakter yang sedang merosot. Persoalan
yang tidak kalah pentingnya adalah praktik-praktik kebohongan dalam dunia pendidikan mulai dari
mencontek saat ujian yang terjadi di Jawa Timur sampai tingkat plagiatisme (Wijayanti, Novan Ardi,
2012:1).

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa pendidikan karakter bagi pelajar atau mahasiswa di
Indonesia menjadi sangat penting. Meskipun agak terlambat dalam menerapkan pendidikan ini,
namun masih lebih baik dari pada tidak sama sekali. Kita masih berharap, generasi muda yang duduk
di bangku sekolah kelak dikemudian hari tidak saja cerdas intelektual tetapi juga berkarakter, oleh
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karena itu dunia pendidikan diharapkan menjadi motor penggerak dalam menanamkan pendidikan
karakter.

Pada realitas pendidikan, ada 3 (tiga) ranah yang akan dicapai yaitu kognitif, afektif dan
psikomotor. Kenyataannya dari ketiga ranah tersebut sulit dicapai, sehingga hanya ranah kognitif dan
psikomotor saja yang dapat dicapai, sedangkan ranah afektif sangat sulit dicapai. Dalam arti lain yaitu
kemampuan yang bersifat hard skill mudah dicapai dan yang bersifat soft skill terabaikan.

Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia
adalah munculnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia. Upaya ini dilakukan
karena pendidikan di Indonesia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berkarakter
belum sepenuhnya berhasil.

Seiring dengan bergulirnya reformasi, sekitar tahun 2000an digulirkanlah kurikulum berbasis
kompetensi yang membidangi lahirnya pendidikan budi pekerti, bahkan pendidikan karakter menjadi
tema peringatan hari Pendidikan Nasional pada tahun 2011 dengan tema “Pendidikan Karakter
sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa, Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti” (Narwanti, Sri 2011:11).
Rencana aksi nasional pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Nasional (kemendikas) harus
segera disusun dan tertuang dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada
RPJM tahap I (2011-2014), langkah-langkah yang diprioritaskan untuk pendidikan karakter adalah 1)
Reorientasi dan penyadaran pentingnya pendidikan karakter, 2) Penyusunan perangkat kebijakan
terpadu dan pemberdayaan pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan pendidikan karakter
secara efektif, dan 3) Pelaksanaan, pemantapan dan evaluasi pendidikan karakter (Narwanti, Sri
2011:20).

Penanggulangan atas runtuhnya pendidikan karakter adalah dengan menghilangkan atau
memperbaiki faktor-faktornya. Terdapat lima ranah pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter
yang baik, yaitu: keluarga, diri sendiri, pemerintah, sekolah dan masyarakat (Mustari, Mohammad,
2011:XV). Pendidikan karakter pada sekolah formal berlangsung pada lembaga pendidikan TK/RA,
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi (Narwanti, Sri: 2011:11). Menurut Mustari,
Muhammad, salah satu pengembangan pendidikan karakter dapat melalui pendidikan jasmani dan
rekreasi, walaupun tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi, termasuk kondisi keuangan
(2011:XV). Menurut Presiden Republik Indonesia yang pertama Ir. Soekarno, mengatakan pada tahun
1957 bahwa pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga dalam pembentukan character building
dan dilanjutkan pada tahun 1961 Presiden Ir. Soekarno menggariskan dasar-dasar baru dalam
kehidupan olahraga di Indonesia, yaitu bahwa olahraga mempunyai fungsi yang penting dalam
membangun manusia Indonesia baru yaitu manusia yang berpotensi patriotis, dinamis, aktif, sehat
dan kuat fisik serta mentalnya (Soegiyono, 1995;2).

Disamping itu, nilai-nilai karakter bangsa seperti kejujuran, sportifitas, disiplin, kreatif,
mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air dan sebagainya belum digarap dengan maksimal,
untuk itu sekarang sangat perlu bagaimana mengupayakan pembelajaran pendidikan jasmani
kesehatan dan olahraga selalu didampingi dengan peningkatkan nilai karakter bangsa, sehingga siswa
ataupun mahasiswa setelah mengikuti pengajaran pendidikan jasmani dan kesehatan atau olahraga
dapat memiliki nilai karakter bangsa yang diinginkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
khasanah kehidupan bermasyarakat.

Kedekatan antara nilai, peran dan kedudukan karakter bangsa dalam olahraga dan pendidikan
jasmani tidak terbantahkan lagi. Nilai-nilai karakter bangsa hendaknya ada pada setiap mata kuliah di
Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes), tidak terkecuali pada Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
yang lebih banyak berada di lapangan terkait dengan tuntutan pengajaran praktik. Mata kuliah dasar
gerak renang pada mahasiswa FIK Unnes, selama ini cenderung kurang melibatkan atau
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memperhatikan nilai-nilai karakter bangsa. Pola pengajaran yang dilaksanakan berlangsung
konservatif, artinya semua mahasiswa dianggap sama selaku subyek pendidikan (peserta didik)
cenderung belum banyak memperhatikan karakter bangsa. Pembelajaran renang di Jurusan
Kepelatihan Olahraga sampai saat ini secara nyata nilai-nilai karakter bangsa belum dilibatkan
didalam kurikulum, sehingga perlu adanya usaha-usaha konkrit antara lain dengan memasukkan nilai-
nilai karakter bangsa didalam program pengajaran umumnya dan khususnya pengajaran renang.
Harapannya adalah setelah dimasukkan dalam program pengajaran, mahasiswa memiliki karakter
bangsa yang dapat dihandalkan, sehingga mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang
dapat membanggakan orang tua, agama, bangsa dan Negara.

Renang merupakan olahraga sejak manusia ada di muka bumi. Renang digemari oleh anak-
anak sampai orang dewasa, pelaksanaannya mudah, murah dan aman. Renang dapat digunakan
sebagai sarana untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Gaya renang, baik dalam pendidikan jasmani
ataupun prestasi ada 4, yaitu; 1) renang gaya bebas, 2) renang gaya punggung, 3) renang gaya dada
dan 4) renang gaya kupu-kupu.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3
menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Karakter diartikan sebagai sifat manusia yang tergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter
adalah sifat kejiwaan, ahlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau kelompok orang
(Fitri, Agus Zaenul, 2012: 20). Karakter memiliki tabiat, sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerti
yang membedakan seseorang dengan yang lain (Narwati, Sri, 2011: 1-2). Pendidikan karakter adalah
sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung
komponen-komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekat serta adanya kemauan dan tindakan
untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,
lingkungan maupun bangsa sehingga terwujud insan kamil (Aunillah, Nurla Isana, 2011: 18-19).
Pendidikan karakter adalah sebuah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang
meliputi komponen pendidikan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-
nilai tersebut (Narwati, Sri, 2011: 14). Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk
kebiasaan sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik
dan bijaksana serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari (Fitri, Agus Zaenul, 2012: 21).

Pilar-pilar karakter yang dapat dikembangkan dalam dunia pendidikan maupun masyarakat
antara lain; cinta tanah air, tanggungjawab, disiplin, mandiri, jujur, hormat, santun, kasih sayang,
kepedulian, kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, adil, kepemimpinan, baik dan rendah hati,
toleransi, cinta damai dan persatuan (Narwati, Sri, 2011; 25-26). Menurut pusat kurikulum
pengembangan dan pendidikan budaya dan karakter bangsa; pedoman sekolah (2009; 9-10) dalam
Nurwati, Sri (2011; 28-30) menjabarkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari
agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional meliputi; religius, jujur, toleransi, disiplin,
kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan
tanggung jawab.

Menurut Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, sedikitnya ada lima hal dasar tujuan
pendidikan karaker yaitu; membentuk manusia Indonesia yang bermoral, cerdas dan rasional,
inovatif dan suka bekerja keras, optimis dan percaya diri serta berjiwa patriot (Aunillah, Nurla Isna,
2011: 97-103). Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam rangka menjalankan pendidikan
karakter yaitu; partisipasi masyarakat, kebijakan pendidikan, kesepakatan, kurikulum terpadu,
pengalaman pembelajaran, evaluasi, bantuan orang tua, pengembangan staf dan program kegiatan.
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Dari komponen diatas, yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu komponen kurikulum terpadu
dimana kurikulum pendidikan karakter yang dipadukan dengan kurikulum yang sudah ada berlaku
untuk semua peserta didik dan menerima perlakuan yang sama. Peneliti tertarik tentang pendidikan
karakter di Perguruan Tinggi yang sampai saat ini belum banyak diteliti, yaitu melalui metode
pembelajaran renang berbasis karakter bangsa pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu ingin
mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang dapat digunakan pada pengajaran renang berbasis
karakter bangsa dan kontribusi nilai-nilai karakter pengajaran renang berbasis karakter bangsa.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (development research) dengan dua

tahap, yaitu 1). Mengumpulkan bahan-bahan atau data penelitian tentang pendidikan karakter dan
membuat model kurikulum terpadu pendidikan karakter, dan 2). Membuat model kurikulum terpadu
pendidikan karakter dan menguji model kurikulum terpadu pendidikan karakter. Variabel yang
diamati adalah 1) mahasiswa sebagai variabel input, 2). Pra Model pendidikan karakter sebagai
variabel proses, dan 3). Hasil evaluasi pendidikan karakter sebagai output dalam kinerja proses
pembelajaran renang berkarakter bangsa. Data yang dikumpulkan adalah 1). Nilai-nilai pendidikan
karakter, 2). Pra model kurikulum pendidikan karakter dan hasil evaluasi pendidikan karakter dari
proses pembelajaran berkarakter oleh dosen pengampu mata kuliah renang. Instrumen penelitian
tersusun dalam Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Kontrak Perkuliahan pada mata kuliah
renang. Rencana penelitian terdiri dari: a). Perencanaan yaitu membuat perijinan dan melihat jadwal
kuliah renang, b). Pelaksanaan penelitian terdiri dari: mengumpulkan nilai-nilai karakter bangsa dan
membuat pra model kurikulum terpadu pendidikan karakter, c). Observasi, dengan melakukan
pengamatan pelaksanaan pra model kurikulum terpadu pendidikan karakter, d). Refleksi, melakukan
analisis pada data yang diperoleh untuk merancang kembali model kurikulum terpadu pendidikan
karakter. Analisis data menggunakan Interactive Analysis Model, yaitu 1). Sajian data, 2). Reduksi data
dan 3). Verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini adalah Silabus, Satuan Acara Perkuliahan dan Kontrak Perkuliahan yang

digunakan untuk mengajar renang di Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK Unnes yang belum
ditambah nilai-nilai karakter. Kurikulum terpadu karakter bangsa yang disajikan pada hasil penelitian
ini, hanya mengambil dari salah satu mata kuliah saja, yaitu renang. Penyajian ini akan dipaparkan
secara terpadu di silabus dan satuan acara perkuliahan.

Sebelum dibicarakan lebih lanjut, kiranya perlu mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang
dapat dimasukan pada mata kuliah olahraga. Sulistyowati, Endah menjelaskan nilai karakter yang
dapat masuk dalam bentuk olahraga adalah hidup sehat, disiplin, kerjasama, menghargai karya dan
prestasi orang lain serta percara diri (2012: 64). Lebih lanjut dikatakan, nilai karakter yang dapat
dikembangkan pada mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan adalah disiplin, kerja keras,
menghargai prestasi, dan sehat. Sedangkan menurut Wiyani, Novan Ardi, pengintegrasian pendidikan
karakter dengan kegiatan olahraga adalah sportifitas, menghargai prestasi, kerja keras, cinta damai,
disiplin dan jujur (2012: 111). Disamping itu menurut Narwati, Sri, distribusi nilai-nilai karakter
kedalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah bergaya hidup sehat,
kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain (2011: 86).

Dari beberapa pendapat di atas, nilai-nilai tersebut akan diintegrasikan kedalam kurikulum
mata kuliah renang yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai karakter kedalam silabus dan satuan
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acara perkuliahan. Kita dapat memilih nilai-nilai karakter mana yang sesuai dengan mata kuliah yang
diampu, kemudian menentukan nilai-nilai karakter mana yang sebagai prioritas utama dan prioritas
tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai karakter bangsa yang diintegrasikan kedalam silabus
renang yaitu; jujur, disiplin, sportifitas, percaya diri dan mandiri. Sedangkan nilai-nilai karakter yang
diintegrasikan kedalam SAP yaitu; religius, berpikir kritis, percaya diri, dan kerja keras. Dari hasil
penelitian ternyata nilai-nilai karakter sudah diajarkan tetapi tidak secara eksplisif dituangkan dalam
silabus maupun satuan acara perkuliahan, misalnya; ketika awal kuliah mahasiswa melaksanakan
do’a bersama, hal ini menyangkut nilai religius. Pada saat materi pengenalan air mahasiswa disuruh
mengambil koin di dasar kolam 1 meter, ini menyangkut nilai keberanian. Pada kurikulum terpadu,
nilai-nilai karakter bangsa sudah dimasukkan secara terpadu pada silabus dan satuan acara
perkuliahan, oleh karena itu lebih diketahui nilai-nilai karakter bangsa apa saja yang digunakan pada
pembelajaran renang sehingga dalam melakukan evaluasi sudah ahrus dikembangkan dengan baik.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai-nilai karakter bangsa yang menjadi prioritas pada pembelajaran renang dimasukkan pada
Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP).

2. Kontribusi nilai-nilai karakter bangsa pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK Unnes
memiliki tingkat sportivitas, percaya diri, kejujuran, religious dan berpikir kritis yang baik.
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Abstrak
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Unsur-unsur apa sajakah yang dibutuhkan
untuk mengembangkan bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe berbasis nilai-nilai
karakter dan konservasi untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis FBS
UNNES?, (2) Bagaimanakah bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe yang berbasis nila-
nilai karakter dan konservasi dikembangkan untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan
Bahasa Prancis FBS UNNES?, (3) Hal-hal apakah yang ditemukan ketika draf bahan ajar
digunakan di kelas sebagai uji coba terbatas? Temuan-temuan ini digunakan sebagai
perbaikan draft bahan ajar. Tujuan utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah
membuat bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe yang mengintegrasikan nilai-
nilai karakter konservasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian dan pengembangan atau research and development (R & D), dengan
menggunakan 3 tahap, yakni (1) Tahap Eksplorasi, (2) Tahap Pengembangan, dan (3)
Tahap Uji Terbatas. Sumber data penelitian ada para pejabat di Jurusan Bahasa dan
Sastra Asing dan 46 mahasiswa prodi Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra
Asing serta mahasiswa membutuhkan bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe
yang berbasis nilai-nilai konservasi dan pendidikan karakter dengan karakteristik bahwa
semua nilai konservasi, dan karakter diintegrasikan. (2) Draft bahan ajar dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan, yang kemudian diujicobakan di kelas yang terbatas. Temuan-
temuan di kelas digunakan untuk merevisi draf bahan ajar. (3) Bahan ajar divalidasi oleh
pakar bahan ajar/buku ajar dari UNS. Bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe
Berbasis Berbasis Nilai-nilai Karakter dan Konservasi untuk Mahasiswa Sastra dan
Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNNES bermanfaat untuk dua tujuan, yakni mahasiswa
menguasai konsep-konsep Morphosyntaxe dan mendapatkan pengetahuan mengenai
nilai-nilai konservasi dan karakter.

Kata kunci: bahan ajar, morphosyntaxe, integrasi, nilai-nilai konservasi,
pendidikan karakter

PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi yang sama sekali tidak pernah

diharapkan oleh para pendiri negara tercinta ini. Kita bisa melihat baik dari media elektronik maupun
media massa, kejujuran dan kebenaran sering dikalahkan untuk kepentingan pribadi ataupun
golongan. Mulai dari petinggi yang tidak amanah dengan jabatannya, sampai pada anak-anak dengan
usia yang masih sangat dini untuk melakukan tindak kejahatan. Menyadari kondisi karakter
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masyarakat saat ini, pemerintah memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Dalam Kebijakan
Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010:3) dinyatakan bahwa karakter merupakan hal yang
sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Karakter berperan sebagai “kemudi” agar negara ini
bisa berjalan dengan baik dalam membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak
mulia dan berbangsa yang bermartabat.

Salah satu ruang lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa adalah lingkup pendidikan
yang dilakukan mulai dari pendidikan usia dini (PAUD) sampai pada pendidikan tinggi (PT). Salah satu
cara pembinaan dan pengembangan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan terintegrasi dalam
semua mata pelajaran.

Adanya kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter di semua mata kuliah
membuat peneliti yang juga seorang pengajar merasa terpanggil untuk ikut berperan dalam
mengembangkan nilai-nilai karakter pada kegiatan belajar mengajar di kelas, dalam hal ini adalah
pembelajaran bahasa Prancis pada mata kuliah Morphosyntaxe. Karakteristik mata kuliah ini sangat
jauh berbeda dengan mata kuliah Pendidikan Agama, atau pun Pendidikan Kewarganegaraan yang
sangat terkait dengan pendidikan karakter sehingga diperlukan cara khusus agar nilai-nilai karakter
dan konservasi dapat diintegrasikan pada mata kuliah ini. Oleh karena itulah penelitian dan
pengembangan merupakan cara yang paling tepat karena digunakan langkah-langkah ilmiah untuk
menghasilkan bahan ajar yang dibutuhkan.

Secara garis besar, terdapat 2 teori utama yang digunakan untuk mendukung langkah-langkah
penelitian, yaitu teori tentang pendidikan karakter dan teori tentang morphosyntaxe.
PENDIDIKAN KARAKTER

Di dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Kemendiknas 2011) dinyatakan bahwa
pembangunan karakter merupakan perwujudan dari amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Kemendiknas menetapkan 18 nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan
tujuan pendidikan nasional, yaitu (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6)
Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah
Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca,
(16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung Jawab.

Dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan karakter di lingkup pendidikan, Lickona,
profesor dan pakar psikologi perkembangan dari State University of Newyork di Corland
menggunakan semua aspek kehidupan sekolah sebagai kesempatan untuk membangun karakter
siswa, yang secara lengkap dapat dilihat dari gambar berikut ini.
(www.edc.gov.ab.ca/CharacterEd/PDF/AppA.pdf).
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Lickona melihat bahwa kepedulian di luar kelas; menyatukan sekolah, orang tua, dan masyarakat,
serta menciptakan budaya moral yang positif di sekolah merupakan strategi untuk mengembangkan
pendidikan karakter di sekolah, yang didukung dengan 9 strategi di kelas yang meliputi beberapa hal
antara lain peserta didik yang saling peduli, disiplin, lingkungan kelas yang demokratis, nilai-nilai
pembelajaran, pengajar sebagai pemberi perhatian. S emua itu dilaksanakan dengan melibatkan
aspek pengetahuan yang baik, merasakan dengan baik, dan perilaku yang baik. Yang semua itu
diperlukan landasan khusus yakni hormat dan tanggung jawab.

Pendidikan karakter yang dikembangkan di UNNES adalah pendidikan karakter
berbasis konservasi. Ini dimaksudkan bahwa penyemaian nilai-nilai karakter kepada
mahasiswa harus dilandasi oleh niat baik untuk merawat, memelihara, menjaga,
dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial serta nilai-nilai budaya demi
terwujudnya kehidupan harmoni antara lingkungan hidup dan manusianya ((Handoyo dan
Tijan 2010: 7). Menurut Handoyo dan Tijan, delapan nilai karakter yang dikembangkan di UNNES
merupakan jabaran dari nilai utama Unnes, yaitu sehat, unggul, dan sejahtera. Delapan nilai karakter
tersebut adalah: (1) Religius (2) Jujur, (3) Peduli, (4) Toleran, (5) Demokratis , (6) Santun, (7) Cerdas,,
dan (8) Tangguh .

Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran sehingga akan mempunyai
dampak bagi berkembangnya karakter pada peserta didik, dalam hal ini adalah para mahasiswa.
Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, pengembangan pendidikan karakter bagi
para peserta didik dapat dilihat pada gambar berikut ini (Kemendiknas 2010: 34)

MORPHOSYNTAXE ‘MORFOSINTAKSIS’
Istilah morphosyntaxe berasal dari morphologie dan syntaxe. Morphologie adalah kajian

tentang struktur internal kata, sedangkan syntaxe adalah kajian mengenai kaidah yang mengatur
kombinasi kata di dalam kalimat (Moeschler dan Auchlin 2009: 59). Morphosyntaxe adalah bagian
dari Ilmu Linguistik. Ilmu Linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah (Dubois et al.
2001: 285),
Morphosyntaxe adalah ilmu yang mendeskripsikan afiks, mengkaji kaidah-kaidah yang mengatur
kombinasi morfem untuk membentuk kata, frasa, dan kalimat, termasuk proses afiksasi fleksi (Dubois
et al. 2001: 312). Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana proses pembentukan
kata, kalimat dalam bahasa Prancis, dan sebaliknya bagaimana kata atau kalimat dianalisis atas
unsur-unsurnya.
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KONSEP PENGINTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BAHAN AJAR MORPHOSYNTAXE
Mata kuliah Morphosyntaxe yang banyak berkaitan dengan kata-kata yang diolah atau

dianalisis ini akan menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam nilai-nilai karakter dan konservasi
sebagai materi ajarnya pada bahan ajar yang akan dikembangkan melalui Penelitian dan
Pengembangan ini. Nilai utama karakter Unnes yang sekaligus juga merupakan visi Unnes,
yaitu sehat, unggul, dan sejahtera menjadi acuan bagi pengembangan nilai-nilai karakter luhur
UNNES yang mencakupi 8 pilar nilai, yaitu religious, jujur , peduli, santun, toleran, demokratis,
cerdas, dan tangguh. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis menjadi
Conservation ‘Konservasi’, Sain ‘Sehat’, Meilleur ‘Unggul’, Prosphère ‘Sejahtera’. Delapan nilai
karakter diterjemahkan dalam bahasa Prancis menjadi (1) Religieux ‘Religius’, (2) Honnête
‘Jujur’, (3) Soin ‘Peduli’, (4) Tolérant ‘ Toleran’, (5) Démocratique ‘Demokratis’, (6) Poli ‘Santun’, (7)
Intelligent ‘Cerdas’, dan (8) Fort ‘Tangguh’.

Secara keseluruhan, gambaran dari jabaran nilai utama Unnes tersebut yang akan digunakan
sebagai materi dasar pada mata kuliah Morphosyntaxe dapat dicermati pada skema berikut. Skema
ini dipaparkan oleh Handoyo dan Tijan di dalam bukunya Moral Pendidikan Karakter Berbasis
Konservasi, Pengalaman Universitas Negeri Semarang (2010:12), yang untuk keperluan penelitian ini
diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis.

`

Religieux’religius’

Honnête ‘jujur’

Poli ‘santun’

Tolérant ‘toleran’

Démocratique

‘demokratis’

Intelligent ‘cerdas’

Fort ‘tangguh’

Soin ‘peduli’

Sain ‘sehat’

Meilleur ‘unggul’

Prospère

‘sejahtera’

Conservation’Konservasi’
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Kata-kata tersebut di dalam mata kuliah Morphosyntaxe digunakan sebagai materi ajar, misalnya
dalam bagian afiksasi, beberapa kata akan dianalisis bagaimana struktur internalnya, atau apabila
tidak bisa dianalisis, maka akan dipaparkan pembentukannya menjadi kelas kata yang lain, misalnya
dari adjektif poli ’santun’ apabila ditambah dengan sufiks –tesse akan membentuk nomina politesse
’kesantunan’, apabila ditambah dengan sufiks –ment, akan membentuk adverba poliment ’dengan
sopan santun’.

Pada tataran yang lebih tinggi, kata poli dapat digunakan untuk membentuk frasa, misalnya
menjadi frasa nominal un adorable politesse ’kesantunan yang mengagumkan”. Pada tataran yang
lebih tinggi lagi, dapat dibuat kalimat, misalnya menjadi Cette étudiante est très polie ’Mahasiswa
putri ini sangat santun’,

Selama mengikuti mata kuliah Morphosyntaxe dalam waktu satu semester, mahasiswa
mengalami proses pembiasaan dalam mengenali dan mengelola nilai-nilai karakter dalam aspek
pengetahuan yang baik ’moral knowing’. Dari proses yang terus menerus ini diharapkan suatu saat,
mahasiswa akan mencapai aspek moral feeling ‘merasakan dengan baik’, yang kemudian akan
mencapai aspek moral action ‘perilaku yang baik sebagaimana yang diharapkan di dalam Disain
Induk Pendidikan Karakter Kemendiknas (http://pendikar.dikti.go.id/gdp/wp-
content/uploads/Desain-Induk-Pendidikan-Karakter-Kemdiknas.pdf/) yang bersumber dari konsep
Lickona.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Research and Development. Menurut Borg and Gall (1983: 775-

776), Penelitian dan Pengembangan Pendidikan merupakan suatu proses untuk menghasilkan produk
pendidikan yang valid. Penelitian dan Pengembangan ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni (1) Tahap
Eksplorasi, (2) Tahap Pengembangan Model, dan (3) Tahap Uji Terbatas. Sukmadinata
(2008: 184-191)
Sumber data penelitian adalah:
(1) Para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Program Studi PendidikanBahasa Prancis yang

terdiri atas (a) Ketua Jurusan, (b) Sekretaris Jurusan, (c) Ketua Laboratorium, (d) Ketua Prodi
Pendidikan Bahasa Prancis, (e) Ketua Prodi Sastra Prancis, (f) Ketua Prodi Pendidikan Bahasa
Jepang, dan (g) Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab.

(2) Mahasiswa Program Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNNES peserta mata
kuliah Morphosyntaxe Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner yang

diberikan kepada para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, dan mahasiswa. Kuesioner
digunakan untuk memperoleh informasi mengenai unsur-unsur yang diperlukan untuk
mengembangkan bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe yang berbasis nilai-nilai karakter dan
konservasi.

Isi instrumen penelitian untuk pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing dibagi dalam 3
bagian, yaitu (1) Identitas yang terdiri atas nama, NIP, jabatan, dan mata kuliah yang diampu, (2) 19
pertanyaan mengenai (a) visi UNNES dan siapakah yang berperan dalam mewujudkan visi UNNES, (b)
Apakah para pejabat mengetahui bahwa pendidikan karakter yang dikembangkan di UNNES
merupakan penjabaran dari visi konservasi, (c) sebagai pejabat dan juga dosen, apa saja yang
dilakukan untuk mewujudkan visi konservasi yang dicanangkan UNNES, (d) Bagaimanakah pendapat
para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing apabila pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam
mata kuliah Morphosyntaxe, (e) Bagaimanakah pendapat para pejabat apabila kata atau kalimat yang
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diolah di mata kuliah Morphosyntaxe merupakan istilah-istilah yang digunakan di dalam konservasi
dan pendidikan karakter, (f) Konservasi dan pendidikan karakter diintegrasikan ke semua materi, atau
hanya di bagian tugas saja, (g) apakah istilah-istilah konservasi dan pendidikan karakter perlu
diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, (h) Apakah semua nilai konservasi, yakni Sehat, Unggul, dan
Sejahtera perlu diintegrasikan ke dalam materi, (i) Apakah 8 nilai karakter yang dikembangkan perlu
diintegrasikan semuanya di dalam bahan ajar, (j) Apakah manfaat dari integrasi konservasi dan
pendidikan karakter di dalam bahan ajar Morphosyntaxe. Pada bagian akhir kuesioner, para pejabat
diminta memberikan saran-saran, terutama hal-hal yang belum ditanyakan di dalam kuesioner.

Isi instrument penelitian untuk mahasiswa dibagi dalam 3 bagian, yaitu (1) Identitas yang
terdiri atas nama, NIM, Semester, Jenis Kelamin, Asal sekolah, (2) 17 pertanyaan mengenai (a) visi
UNNES dan siapakah yang berperan dalam mewujudkan visi UNNES, (b) Apakah para mahasiswa
mengetahui bahwa pendidikan karakter yang dikembangkan di UNNES merupakan penjabaran dari
visi konservasi, (c) sebagai mahasiswa, apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan visi konservasi
yang dicanangkan UNNES, (d) Bagaimanakah pendapat para mahasiswa apabila pendidikan karakter
diintegrasikan ke dalam mata kuliah Morphosyntaxe, (e) Bagaimanakah pendapat para mahasiswa
apabila kata atau kalimat yang diolah di mata kuliah Morphosyntaxe merupakan istilah-istilah yang
digunakan di dalam konservasi dan pendidikan karakter, (f) Konservasi dan pendidikan karakter
diintegrasikan ke semua materi, atau hanya di bagian tugas saja, (g) apakah istilah-istilah konservasi
dan pendidikan karakter perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, (h) Apakah semua nilai
konservasi, yakni Sehat, Unggul, dan Sejahtera perlu diintegrasikan ke dalam materi, (i) Apakah 8
nilai karakter yang dikembangkan perlu diintegrasikan semuanya di dalam bahan ajar, (j) Apakah
manfaat dari integrasi konservasi dan pendidikan karakter di dalam bahan ajar Morphosyntaxe.
Pada bagian akhir kuesioner, para mahasiswa diminta memberikan saran-saran, terutama hal-hal
yang belum ditanyakan di dalam kuesioner.

Pada Tahap Eksplorasi ini, peneliti menggunakan teknis analisis Constant Comparative
Method ((Strauss and Corbin , 2007, dan Dornyei 2007). Teknik analisis tersebut memiliki empat
langkah, yaitu (1) menentukan satuan informasi, (2) membuat kategorisasi informasi berdasarkan
kesamaan ciri informasi, (3) menentukan hubungan antarkategori, dan (4) mengembangkan teori
berdasarkan jenis hubungan antarkategori informasi. Untuk keabsahan data digunaan digunakan
teknik triangulasi. Triangulation is a validity procedure where researcher searches for convergence
among multiple and different sources of information to form themes or categories in a study
(Creswell and Miller 2000: 126).

Ada beberapa jenis triangulasi. Di dalam penelitian dan pengembangan ini digunakan teknik
triangulasi sumber. Triangulasi jenis ini digunakan untuk memeriksa konsistensi data yang diperoleh
dari sumber yang berbeda, yaitu dari para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, serta dari para
mahasiswa Prodi Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis peserta mata kuliah Morphosyntaxe
Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap Eksplorasi

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian pada Tahap Explorasi, yaitu mengenai tingkat kebutuhan
para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing dan para mahasiswa akan adanya Bahan Ajar Mata
Kuliah Morphosyntaxe Berbasis Nila-nilai Karakter dan Konservasi untuk Mahasiswa Program Studi
Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNNES.
(1) Semua pejabat berpendapat bahwa baik pejabat, karyawan, dosen, dan mahasiswa berperan
dalam mewujudkan Visi UNNES yaitu menjadi universitas konservasi, bertaraf internasional, yang
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sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020. Untuk mahasiswa, mereka semua berpendapat
bahwa yang berperan dalam mewujudkan Visi UNNES tersebut adalah dosen, dan mahasiswa.
(2) Baik sebagai pejabat, dosen, maupun mahasiswa, para responden siap mewujudkan Visi UNNES
untuk mewujudkan Universitas Internasional yang Sehat, Unggul, dan Sejahtera.
(3) Dari 46 mahasiswa, hanya 3 mahasiswa (7%) yang menyatakan tidak kesetujuannya dengan
integrasi pendidikan karakter pada mata kuliah Morphosyntaxe. Dua dari mereka menyatakan
bahwa mata kuliah Morphosyntaxe tidak perlu ditambah pendidikan karakter. Menurut responden
ini lebih pendidikan karakter hadir sebagai mata kuliah mandiri dengan beban 2 SKS. Seorang
menyatakan asal sesuai dengan prinsip yang diberikan dan kuliah tidak membosankan. 43
mahasiswa setuju (93%).
(4) 57% pejabat setuju dengan digunakannya istilah-istilah konservasi dan pendidikan karakter di
dalam mata kuliah Morphosyntaxe. 3 pejabat (43%) menyatakan tidak kesetujuannya dengan
mengatakan bahwa hal tersebut seperti dipaksakan. Padahal di dalam Desain Induk Pendidikan
Karakter Kemendiknas diungkapkan prinsip-prinsip pengembangan pendidikan karakter, yakni (1)
berkelanjutan, (2) melalui semua mata pelajaran, (3) nilai tidak diajarkan tetapi melalui proses
belajar, dan (4) dilakukan secara aktif dan menyenangkan. Dari 46 mahasiswa(98%) , hanya terdapat
satu mahasiswa (2%) yang tidak setuju dengan digunakannya istilah-istilah konservasi dan
pendidikana karakter dalam mata kuliah Morphosyntaxe. Sebagaian besar setuju (45%) dengan
alasan bahwa mereka pada waktu yang sama mempelajari dua hal, yaitu teori tentang Morphosintaxe
dan juga mendapatkan pengetahuan mengenai konservasi dan pendidikan karakter.
(5) 5 pejabat (71%) menyarankan agar pendidikan karakter hanya diintegrasikan pada pokok bahasan
tertentu yang sesuai dengan materi yang sedang dibicarakan. Satu pejabat (24%) menghendaki untuk
diintegrasikan di semua pokok bahasan. Seorang dosen (24%) berpendapat bahwa lebih baik dosen
yang mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari.

Terdapat 22 mahasiswa (48%) yang menyarankan agar integrasi pendidikan karakter ke
dalam mata kuliah Morphosyntaxe hanya pada pokok bahasa tertentu saja, dengan alasan : (a)
pembelajaran akan lebih terarah dan terfokus pada tujuan dengan adanya nilai-nilai konservasi dan
pendidikan karakter di dalam materi, (b) akan lebih efektif apabila diintegrasikan pada pokok bahasan
tertentu, (c) agar mahasiswa tidak bosan, (d) belum tentu sesuai jika diintegrasikan pada semua
pokok bahasan. 24 mahasiswa (52%) menyarankan untuk diintegrasikan di semua pokok bahasan.
(6) Terdapat 30% pejabat yang menghendaki pendidikan karakter diintegrasikan di bagian tugas
saja, sehingga penjelasan secara teoritis tentang Morphosyntaxe bisa fokus. 2 pejabat menghendaki
di materi utama. 1 pejabat menghendaki di bagian materi dan dipertajam di tugas. 1 pejabat tidak
menghendaki kedua-duanya, deangan alasan pendidikan karakter bukanlah materi tetapi merupakan
gaya hidup.

Terdapat 20 mahasiswa (43%) yang menghendaki bahwa integrasi pendidikan karakter ada di
bagian tugas saja, dengan alasan bahwa (a) pendidikan karakter lebih mengacu ke pemahaman diri,
(b) dikhawatirkan akan mengganggu materi utama, (c) melatih mahasiswa untuk menganalisis
sendiri, (d) untuk memperkaya kosakata, (e) agar materi tidak tertinggal, (f) agar pokok bahasan
utama tidak terasingkan. 19 mahasiswa (41%) menghendaki agar integrasi berada di materi utama,
dengan alasan bahwa (a) memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami pendidikan karakter,
sehingga perlu diperkenalkan di materi utama, (b) dapat memahami konsep Morphosyntaxe dan
pendidikan karakter dalam waktu yang sama. 7 mahasiswa (15%) menghendaki diintegrasikan di
materi utama, dan tugas.
(7) Terdapat 4 pejabat yang menghendaki materi pendidikan karakter perlu diterjemahkan ke dalam
bahasa Prancis. 3 pejabat menyatakan tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis.
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Hanya terdapat 1 mahasiswa yang menyatakan tidak perlu diterjemahan dalam bahasa
Prancis, menurutnya konsep dalam bahasa Indonesia lebih baik. 3 mahasiswa menyatakan kadang
perlu kadang tidak, bergantung pada konteknya. 2 mahasiswa menyatakan perlu diterjemahkan
karena (a) akan membantu memperkaya bahasa Prancis, (b) agar lebih mudah memahami istilah
pendidikan karakter dalam bahasa Prancis, (c) mudah mengimplikasikannya dalam bahasa Prancis.
(8) Terdapat 4 pejabat yang menyatakan tidak perlu semua nilai konservasi diintegrasikan dalam
bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe. Yang perlu hanya nilai cerdas dan unggul saja supaya dapat
melanjutkan hidup ini. 3 pejabat menyatakan semua nilai karakter perlu diintegrasikan.

Terdapat 42 mahasiswa yang setuju semua nilai konservasi diintegrasikan. 4 mahasiswa
menyatakan tidak setuju. Hanya nilai-nilai yang penting dan berhubungan yang perlu dintegrasikan ke
dalam mata kuliah Morphosyntaxe.
(9) Terdapat 2 pejabat yang tidak setuju apabila semua nilai karakter diintegrasikan di dalam bahan
ajar. Hanya nilai jujur, peduli, toleran, demokratis, cerdas, dan tangguh yang paling relevan. 5 Pejabat
menyatakan setuju agar para mahasiswa menjadi pribadi yang religious, jujur, peduli, toleran,
demokratis, santun, cerdas, dan tangguh.

Semua mahasiswa (100%) menyatakan perlu bahwa semua nilai-nilai pendidikan karakter
diintegrasikan. Namun 1 orang khawatir, materi pokok tidak diajarkan secara tuntas. Responden ini
mengira bahwa pendidikan karakter adalah suatu materi yang khusus, terpisah, sehingga ketika
diajarkan di mata kuliah Morphosyntaxe akan memerlukan waktu sendiri, dan menyingkirkan materi
utama. Padahal tidak seperti itu.
(10) Terdapat 4 mahasiswa (9%) yang menghendaki tugas dilaksanakan secara kelompok, setelah
lebih baik pemahamannya,ditambah dengan tugas indivu. Dengan demikian semua mahasiswa akan
berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok, dan akan lebih dipahami dalam mengerjakan tugas
individu. 16 mahasiswa (34%) menghendaki tugas mandiri agar mahasiswa menguasi materi dengan
sungguh-sungguh, kreatif dan mandiri, memperkecil kesamaan dalam hasil analisis. 26 mahasiswa
(56%) menghendaki tugas kelompok, agar mahasiswa bisa mendiskusikan materi, belajar bekerja
sama, memperkuat ppersaudaraan, dapat saling bertukar pendapat, belajar membagi tugas, dan bisa
bekerja lebih maksimal.
(11) Pendapat para pejabat akan manfaat bahan ajar:

1. Membentuk peserta didik yang tangguh, tahan banting, cerdas, dan tidak rapuh
kepribadiannya.

2. Menambah bahan ajar yang sudah ada, mengejawantahkan nilai-nilai karakter dan konservasi
kepada mahasiswa, dan memberikan pengetahuan kepada pembaca.

3. Manfaat utama adalah pembentukan kata, frasa, dan kalimat. Jika pendidikan nilai dan
konservasi maka mahasiswa belajar untuk menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungannya.
Melatih mahasiswa untuk mempergunakan bahasa yang santun. Penggunaan tutur kata yang
baik, cermin karakter yang baik pula.

(12) Pendapat para mahasiswa akan manfaat bahan ajar:
1. Mata kuliah Morphosyntaxe sangat bermanfaat dan juga berpengaruh terhadap karakter diri

terutama untuk mahasiswa. Karena dengan mata kuliah tersebut mahasiswa secara tidak
langsung akan terbentuk kepribadian yang berkarakter konservasi yang sesuai dengan basis
mata kuliah ini.

2. Manfaatnya kita bisa lebih mengetahui arti dari nilai-nilai karakter dan
konservasi dan bisa membuat pribadi mahasiswa menjadi lebih baik.

3. Manfaatnya untuk menjadikan mahasiswa yang berjiwa konservatif serta
kompeten dalam menjadi penuntun suatu saat nanti.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

71

4. Mengetahui banyak istilah konservasi dalam bahasa Prancis dan mengetahui
pula struktur kalimatnya.

5. Mahasiswa tidak hanya mengetahui saja pendidikan karakter namun bisa
Mengamalkannya.

6. Tidak analisis saja, namun menjadi aksi nyata di setiap kuliah.
7. Tahu jenis pendidikan karakter dan lancar dalam pembentukan kalimat.
8. Ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungan dan bahasa yang dipelajari.
9. Manfaatnya untuk menjadikan mahasiswa yang berjiwa konservatif serta

kompeten dalam menjadi penuntun suatu saat nanti.
10. Mengetahui banyak istilah konservasi dalam bahasa Prancis dan mengetahui

pula struktur kalimatnya.
11. Membentuk kepribadian berbasis nilai-nilai karakter serta konservasi.

TAHAP PENGEMBANGAN
Dari luaran Tahap Eksplorasi di atas, berupa hasil analisis kebutuhan pejabat Jurusan Bahasa

dan Sastra Asing serta mahasiswa Program Studi Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis,
dibuatlah draft bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe yang materi linguistiknya secara teoritis
mengacu pada buku Introduction à la Linguistique Contemporaine, karya dari Jacques Moeschler dan
Antoine Auchlin, diterbitkan oleh Armand Colin Paris, Prancis, pada tahun 2009.

Bahan ajar dibuat dalam lima Bab. Pada Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan deskripsi
dari mata kuliah ini serta penataan bahan ajar di setiap unit. Isi materi dari bahan ajar terdapat pada
Bab II sampai dengan Bab V. Setiap Bab membahas 1 s.d 2 unsur-unsur yang terdapat di dalam
materi Morphosyntaxe, yaitu Bab II berisi Morfem, Kata. Bab III berisi Pembentukan Kata. Bab IV
berisi Fungsi Gramatikal dan Peran Semantik, Bab V berisi Satuan Grammatikal dan Analisis
Konstituen.

Sebagaimana hasil penelitian di atas, maka secara garis besar materi konservasi dan
pendidikan karakter diintegrasikan di semua materi yang terdapat dalam bahan ajar. Semua nilai
konservasi yang merupakan visi UNNES yang terdiri atas Sehat, Unggul, dan Sejahtera diintegrasikan,
demikian juga 8 pilar nilai karakter yang dikembangkan oleh UNNES yang terdiri atas Religius, Jujur,
Santun, Toleran, Demokratis, Cerdas, Tangguh, dan Peduli juga diintegrasikan di dalam bahan ajar.

TAHAP UJI TERBATAS
Draft bahan ajar diujicobakan pada semester gasal tahun akademik 2012/2013. Materi

diajarkan per Bab. Pada Bab I diajarkan satuan linguistik morfem, dan kata. Pada pokok bahasan
keambiguan kata, peneliti kesulitan untuk langsung menggunakan contoh istilah-istilah dalam nilai
karakter, karena istilah-istilah yang ada tidak bisa digunakan untuk memaparkan secara tuntas
mengenai acuan dari kata kata, yang bisa merupakan (a) mot type atau mot occurrence, (b) mot
phonologique atau orthographique, (c) mot grammatical, (d) lexeme. Untuk dapat menjelaskan
ketiga tipe kata-kata di atas, diperlukan kelas kata verba. Padahal istilah-istilah di dalam konservasi
dan pendidikan karakter berkelas kata nomina, dan adjektif. Untuk mengubah istilah-istilah tersebut
ke dalam kelas kata yang lain, mahasiswa belum sampai pada tingkat tersebut. Demikian juga dengan
pokok bahasan jenis-jenis morfem. Akhirnya, integrasi nilai-nilai konservasi dan pendidikan karakter
dilaksanakan pada akhir kegiatan, yaitu pada tugas.

Berdasarkan pengalaman di atas, maka pada penyampaian materi Bab II, yaitu tentang
pembentukan kata, contoh-contoh yang digunakan di dalam menganalisis kata, ataupun membentuk
kata, menggunakan materi yang terdapat di dalam buku Introduction à la Linguistique
Contemporaine. Setelah dibahas secara tuntas, mahasiswa diminta untuk mengembangkan istilah-
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istilah yang terdapat di dalam nilai konservasi dan pendidikan karakter sesuai dengan teori yang baru
saja mereka dapatkan. Dengan tujuan agar nilai konservasi dan pendidikan karakter diingat dengan
jelas oleh mahasiswa, maka diagram konservasi dan pendidikan karakter disertakan pada bagian
tugas. Mahasiswa diminta untuk mencari di dalam kamus semua kata-kata yang berasal dari nilai-nilai
konservasi dan pendidikan karakter, misalnya nilai religieux yang merupakan adjektif, mempunyai
keluarga kata réligion ‘agama’ (nomina), religieuse ‘berhubungan dengan agama (adjektif), religiosité
‘rasa keagamaan’ (nomina), religieusement ‘dengan penuh hormat dan perhatian’ (adverba).
Selanjutnya mahasiswa diminta untuk mencari kelas kata yang lain dari kata-kata yang termasuk
dalam nilai-nilai karakter dan konservasi.

Hal yang sama dilakukan untuk Bab IV, yaitu Fungsi Gramatikal dan Peran Semantik.
Sebenarnya peneliti dapat mengintegrasikan langsung nilai-nilai konservasi dan pendidikan karakter,
tetapi untuk menghindari kebosanan pada mahasiswa, maka pada awal-awal pembahasan,
digunakan contoh-contoh kalimat yang terdapat di dalam buku Introduction à la Linguistique
Contemporaine, yang lebih sederhana, yaitu serangkaian kalimat:

(a) Pierre est gentil.
(b) Ce clown est ridicule.
(c) Pleurer est ridicule.
(d) Que tu croies ces rumeurs est ridicule.

Setelah mahasiswa memahami konsepnya, maka mereka diberi tugas untuk membuat kalimat yang
menggunakan konstruksi/struktur yang baru saja dipelajari, dengan menggunakan istilah-istilah di
dalam diagram. Untuk memudahkan, di dalam bahan ajar diberi contoh kalimat-kalimat yang
megandung nilai-nilai di atas

(a) Nadine est très inteligente ‘Nadine sangat cerdas’
(b) Les Indonésiens sont très tolérants ‘ Orang Indonésia sangat toleran’
(c) Etre honnête est important dans la vie ‘ Bersifat jujur itu penting dalam hidup’.

Pada tahapan selanjutnya, mahasiswa diminta membuat kalimat yang mengandung nilai
konservasi dan karakter dengan peran semantik yang berbeda. Pada latihan ini, mereka tidak diberi
contoh.

Pada Bab V, peneliti meminta para mahasiswa untuk menganalisis kalimat-kalimat yang
mereka hasilkan sebelumnya menurut constituants immediatnya. Pada kesempatan ini, terdapat
seorang mahasiswa yang bertanya, apakah diperboleh membuat kalimat bebas, peneliti
mengijinkan, tetapi peneliti tetap meminta mahasiswa ini untuk mencoba membuat kalimat yang
mengandung nilai-nilai konservasi dan karakter.

Validasi Pakar
Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Bahan Ajar Mata Kuliah Morphosintaxe Berbasis

Nilai-nilai Karakter dan Konservasi untuk Mahasiswa Program Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa
Prancis FBS UNNES divalidasi oleh pakar bahan ajar/buku ajar pendidikan bahasa dari UNS, Prof. Dr.
Joko Nurkamto, M.Pd pada Oktober 2012.
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SIMPULAN
Hasil penelitian dalam Tahap Eksplorasi mengungkapkan bahwa mahasiswa Program Studi

Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis memerlukan bahan ajar untuk mata kuliah
Morphosyntaxe Berbasis Berbasis Nilai-nilai Karakter dan Konservasi.

Unsur-unsur yang dibutuhkan di dalam bahan ajar secara garis besar dibagi dua, yaitu unsur
teoritis mengenai Morphosyntaxe, dan nilai-nilai konservasi dan pendidikan karakter. Materi
Morphosyntaxe mengacu pada buku Introduction à la Linguistique Contemporaine, karya dari
Jacques Moeschler dan Antoine Auchlin, yang diterbitkan oleh Armand Colin Paris, Prancis, pada
tahun 2009, yang terdiri atas : (1) Morfem, Kata, (2) Pembentukan Kata, (3) Fungsi Gramatikal dan
Peran Semantik, (4) Satuan Grammatikal dan Analisis Konstituen. Materi nilai-nilai konservasi dan
pendidikan mengacu pada materi yang dikembangkan oleh UNNES yang terdapat di dalam buku Tijan
dan Handoyo (2010: 12), yakni Conservation : (1) Sain, (2) Meilleur, (3) Prospère, yang dirinci menjadi
nilai konservasi (1) Religieux, (2) Honnête, (3) Poli, (4) Tolérant, (5) Démocratique, (6) Intelligent, (7)
Fort, (8) Soin.

Bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe Berbasis Berbasis Nilai-nilai Karakter dan
Konservasi untuk Mahasiswa Program Studi Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis FBS
UNNES bermanfaat untuk dua tujuan, yakni mahasiswa menguasi konsep-konsep Morphosyntaxe,
serta mendapatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai konservasi dan karakter.
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PENGEMBANGAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
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Universitas Negeri Semarang
Email: arifpurnomo32@yahoo.co.id

Abstract
This research was aimed to develop of interdisciplinary approach in teaching learning
history. The approach believed to be able to make the historical events that were
examined to be “alive” and meaningful. This research was qualitative research design.
The data collected through interview and observation. Data analyses used Milles and
Huberman interactive models. From the research, it can be concluded that the
conditions of teaching learning history in senior high school is still laden with use of
lecture method that puts the achievement of mastery of the material by studens. The
impact of learning the essence of history to shape the character of learners can not yet
developed to the fullest. Learning history is loaded with recall process and provision of
information from teachers without developing the meaning of an event history will only
make the students do not have interest in historical subjects and less have sensitively to
contemporary realities. The condition of teaching learning history can be improve by
developing an interdisciplinary approach. A problem studied from various viewpoints.
Utilization of an interdisciplinary approach in the study of history could make the
historical events that were examined to be alive and meaningful. It’s just that the ability
of teachers is critical to the success of learning with this model.

Keywords: history, interdicipline approach.

PENDAHULUAN
Sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS). Ini berarti bahwa sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah sejarah sebagai ilmu.
Sebagai ilmu, sejarah harus dibedakan dari pengertian sejarah secara awam, yakni cerita deskriptif
naratif atau dongeng. Apabila dinyatakan bahwa sejarah hanya berisi cerita dengan mengandalkan
common sense (akal sehat), maka hal tersebut merupakan dongeng belaka. Sejarah dapat dikatakan
sebagai ilmu apabila dalam penjelasannya menggunakan metode dan pendekatan ilmiah. Salah satu
pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah yang mengarah pada pendekatan
ilmiah adalah pendekatan yang menggabungkan dari berbagai bidang, yakni interdisipliner.
Pendekatan ini biasanya terimplementasi dalam pembelajaran yang menggunakan konsep dan teori-
teori ilmu sosial.

Berdasarkan observasi dan diskusi dengan guru pamong selama kegiatan praktik pengalaman
lapangan mahasiswa sejarah pada kurun waktu 2010-2012 tergambar bahwa dalam pembelajaran
sejarah di sekolah menengah atas, pembelajaran tidak mengarahkan para siswa untuk mengkaji
peristiwa secara komprehensif. Pelbagai peristiwa sejarah yang ada tidak dikaji dari berbagai aspek.
Pembelajaran masih ditekankan pada aspek kronologis dengan pendekatan yang sedikit struktural.
Kisah sejarah yang dikembangkan cenderung bersifat atomic narrative, bukan string narrative, yang
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melihat tiga dimensi dalam pembelajaran sejarah, masa lampau, masa kini dan masa yang akan
datang. Tak heran jika kesan yang muncul kemudian adalah pembelajaran sejarah telah memisahkan
peserta didik dari kondisinya dengan kajian sejarah pada realitas masa lampaunya. Bahkan penilaian
pun terkadang didramatisir dengan menyatakan bahwa pembelajaran sejarah telah terjebak pada
proses menghafal pelbagai fakta dan peristiwa bagaikan suatu kronik. Pemaknaan terhadap
peristiwa-peristiwa sejarah tidak dikaitkan dengan realitas yang ada yang selalu berubah.

Dari pengamatan pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap pembelajaran sejarah di
sekolah menengah atas tergambar bahwa pembelajaran masih bersifat konvensional. Seperti halnya
guru mata pelajaran lain, ketika guru masuk kelas, guru sejarah melakukan kegiatan apersepsi,
memberikan materi pelajaran, dan kemudian meminta siswa membuka buku teks ataupun LKS.
Bahkan di beberapa sekolah tampak pembelajaran sejarah kurang dilakukan secara dialogis. Dampak
yang terasa kemudian adalah peserta didik yang terbiasa dengan penerimaan pelbagai kisah tanpa
melalui proses dialog, terutama aspek empati, tidak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya
secara maksimal. Mereka kurang toleran terhadap pelbagai perbedaan yang ada dan cenderung
menyikapi perbedaan dengan pemaksaan kehendak. Kemampuan argumentatif dikalahkan dengan
kecenderungan pamer kekuatan dan emosi. Sejarah sebagai bagian dari pendidikan humaniora
kehilangan roh dan ikut mengembangkan kepribadian manusia yang mengutamakan akal dan nurani.

Permasalahan dalam pengemasan sejarah termasuk di dalamnya adalah penerapan metode
yang tepat dalam pembelajaran sejarah yang kurang efektif menjadi kendala yang harus segera dicari
solusinya agar sejarah tidak mendapat stigma sebagai mata pelajaran yang membosankan, ngantuki,
tidak perlu dipelajari, berubah menjadi pelajaran yang menyenangkan dan membangkitkan minat
siswa untuk mempelajarinya. Buntutnya jangan heran apabila kondisi ini tidak segera diatasi,
penghargaan terhadap mata pelajaran sejarah sedikit kurang dan bahkan siswa tidak berminat untuk
mempelajarinya.

Kondisi di atas sangat memprihatinkan. Sebab, sejarah adalah jendela suatu bangsa untuk
melihat masa lampau untuk membangun masa depan. Melalui sejarah pula suatu bangsa dapat
membangun karakter bangsanya sesuai yang diinginkannya. Singkatnya, sejarah adalah alat refleksi
suatu bangsa membangun masa depannya. Nilai sejarah adalah pelajaran yang diberikan kepada
manusia tentang apa yang telah diperbuat manusia pada masa lampau. Knowing yourself means
knowing what you can do and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what
man can do is what man has done. The value of history, then, is that it teaches us what man has done
and what man is (Collingwood, 1973: 10).

Memperhatikan gejala-gejala tersebut di atas, maka perlu mencari alternatif dalam proses
belajar mengajar sejarah yang nantinya diarahkan kepada kondisi lingkungan dimana siswa tinggal.
Dalam usaha mencari alternatif dalam pengajaran sejarah, Widja (1999 : 92) mengemukakan
perlunya diperhatikan tiga prinsip dalam pengembangan pengajaran sejarah, yaitu: (1) perlunya
pendekatan yang menekankan pada sasaran proses belajar yang berorientasi pada masa depan
dalam mempelajari masa lampau, (2) perlunya ditekankan pendekatan yang mengarah pada cara
peserta didik membentuk konsep secara wajar dan sekaligus memberi kemungkinan untuk
menemukan sendiri permasalahan dan jawabannya, dan (3) perlunya pengembangan suasana
belajar-mengajar yang banyak melibatkan peserta didik dimana terdapat keterlibatan intelektual,
emosional di samping keterlibatan fisik.

Di antara model dan pendekatan pembelajaran sejarah yang dapat dipertimbangkan untuk
dipilih mengantisipasi terjadinya kebosanan dalam proses pembelajaran di antaranya pemanfaatan
pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran sejarah. Penggunaan pendekatan interdisipliner
dalam pengajaran sejarah dimaksudkan sebagai pemanfaatan konsep dan teori ilmu sosial dalam
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proses belajar mengajar. Konsep dimaksudkan sebagai pengertian atau kerangka berpikir, sedangkan
teori dimaksudkan sebagai rangkaian konsep yang digunakan untuk menyoroti data-data empiris
guna memahami dan menjelaskan kejadian serta kaitan kausalnya secara pasti dan
bertanggungjawab.

Sejarah sebagai ilmu yang mempelajari kejadian masa lampau tidak berkepentingan untuk
merumuskan teori sebab kebenaran sejarah sulit diuji secara empiris (Ankersmith, 1987: 243). Hal ini
karena peristiwa sejarah hanya terjadi sekali dan tidak berulang (einmaligh).

Pada sisi yang lain, ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi,
kaya akan konsep dan teori. Pemanfaatan teori dan konsep dari ilmu-ilmu sosial dalam mempertajam
dan memberi bobot ilmiah dalam penjelasan sejarah. Dalam disiplin sosiologi misalnya, banyak
konsep dan teori sosiologi yang dapat digunakan untuk meneropong peristiwa sejarah. Teori sosial
tentang collective behaviour dari Smelser misalnya sangat baik untuk menerangkan segala sesuatu
yang berhubungan dengan peristiwa pemberontakan dalam sejarah. Contoh lain konsep sosiologi
adalah kelas sosial. Mengapa pada masa renaissance timbul kehidupan bangsa yang penuh vitalitas
dan kreatifitas dalam bidang perdagangan, politik, kesenian dan militer?. Hal ini tidak dapat
diterangkan tanpa menunjuk latar belakang sosial, khususnya struktur sosial bangsa Barat waktu itu.
Demikian juga dalam disiplin antropologi, banyak sekali konsep dan teori antropologi yang dapat
digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah, antara lain konsep tempat tinggal, upacara,
kepercayaan, dsb.

Salah satu contoh pendekatan interdisipliner dalam sejarah adalah pemaparan Billy Gunterman
dalam makalahnya yang berjudul “Mencari Jejak-jejak Belanda di Yogya” antara lain memaparkan
bahwa kota Yogyakarta dibangun di wilayah lereng gunung Merapi pada 15 Februari 1755. Sultan
Hamengku Buwono I memilih tempat peristirahatan Ajoyja sebagai ibukota kerajaan yang baru
diperolehnya. Pada waktu itu terjadi peristiwa dramatis, kerajaan Mataram di bawah pengawasan
Gubernur VOC Hartingh dibagi menjadi dua kerajaan yang setara, yaitu kerajaan Susuhunan Paku
Buwono III dengan Surakarta Hadiningrat sebagai ibukota, dan kerajaan yang baru berdiri
Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Sultan Hamengku Buwono I sebagai raja.

Dalam makalahnya, Billy juga memaparkan berbagai sejarah tata ruang kerajaan Ngajogjakarta
Hadiningrat. Dan pada akhir makalahnya Billy memberikan prinsip-prinsip ilmu pengajaran dan
didaktik yang dipergunakannya, yaitu strategi model penelitian lapangan, metode sejarah, cara kerja
geografis. Secara didaktis, dipilih sebuah bentuk presentasi, dengan memanfaatkan berbagai macam
sumber, sehingga mampu memberikan konteks metode bagi siswa/mahasiswa Indonesia dan
siswa/mahasiswa Belanda agar mereka dapat bersama meneliti lebih lanjut, merancang, serta
menemukan bagian-bagian yang “hilang” dari “cerita Yogykarta”.

Rapprochement (saling mendekat) antara sejarah dengan ilmu sosial memang bukan hal yang
baru dalam sejarah historiografi modern. Semenjak kebutuhan akan kemampuan metodologi
sekaligus eksplanasi sejarah makin mampu dalam menghadapi pelbagai tantangan ilmu pengetahuan
modern, rapprochment itu mutlak dibutuhkan. Sebagai ilmu yang “tak lengkap”, sejarah mesti
meminta bantuan dari ilmu sosial untuk melengkapi dirinya. Hal ini tak hanya dilakukan pada tataran
teoritis, tetapi juga pada ranah metodologis.

Pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran sejarah telah berkembang pasca Perang Dunia
II. Faktor penyebabnya adalah sudah semakin kurang diminatinya sejarah yang deskriptif naratif
karena dianggap tidak mampu untuk menjelaskan permasalahan sejarah yang semakin kompleks. Di
sisi lain perkembangan ilmu-ilmu sosial yang pesat dengan teori-teorinya sering dijadikan alternatif
untuk mengungkap berbagai struktur masyarakat, pola kelakuan dan permasalahan lain yang
melingkupi peristiwa sejarah.
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Pemanfaatan Pendekatan interdisipliner dalam pengkajian sejarah diyakini mampu menjadikan
peristiwa sejarah yang dikaji menjadi “hidup” dan bermakna. Kondisi seperti ini sebenarnya dapat
diterapkan dalam pembelajaran sejarah di sekolah, khususnya pada lingkup sekolah menengah.
Berdasarkan pemikiran di atas, tulisan yang didasarkan dari hasil penelitian ini berusaha memotret
pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh guru dan mengkaji kemungkinan pengembangan
pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian dengan desain kualitatif. Dengan desain pendekatan ini,

peneliti memasuki kondisi alamiah kelas dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada
guru sejarah untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan.

Lokasi penelitian adalah satu sekolah negeri dan dua sekolah swasta yang terletak di Kota
Semarang dan satu sekolah di Kota Salatiga. Untuk kepentingan menjaga kerahasiaan informan, maka
nama dan identitas guru disamarkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu menggunakan metode pengamatan dan
wawancara. Kedua teknik tersebut digunakan secara terintegratif dan saling melengkapi. Sementara
itu alat yang digunakan antara lain: pedoman wawancara, pedoman pengamatan check list, book
note. Seperti dua sisi mata dari sekeping uang logam, pengamatan dan wawancara bukanlah dua
kegiatan yang saling mengasingkan. Pelaksanaan keduanya dilakukan secara bersama-sama. Pada
saat peneliti melakukan pengamatan, saat itu pula wawancara dilakukan.

Pengamatan dan wawancara dipedomani dan dikembangkan sebagaimana diajarkan Spradley
(1979; 1980). Diawali dengan pengamatan dan wawancara deskriptif, pengumpulan data dilanjutkan
dengan pengamatan terfokus dan wawancara struktural, diakhiri dengan pengamatan selektif dan
wawancara kontras. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif dari Milles dan Huberman
(2000) yang meliputi tahap reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi penelitian.
Keempat komponen analisis tersebut (reduksi, sajian, penarikan simpulan, dan verifikasi) dilakukan
secara simultan sejak proses pengumpulan data dilakukan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam bagian ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau
pengategorisasian, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehinga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2000:17-18).

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data
kualitatif dan menetukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks
(Miles dan Huberman, 2000:17-18). Dalam data kualitatif, penyajian data yang digunakan adalah
dalam bentuk teks naratif. Alur di atas, bila digambarkan dengan skema sebagai berikut.

Gambar 1. Komponen-komponen analisis data model interaktif
(Milles dan Huberman, 2000:20)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas

Pembelajaran sejarah di beberapa sekolah menengah atas yang diteliti dalam penelitian ini
ternyata tidak mengarahkan para siswa untuk mengkaji peristiwa secara komprehensif. Metode
mengajar yang digunakan guru didominasi oleh ceramah. Suatu pola umum pembelajaran tampak
dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru sejarah. Pelaksanaan pembelajaran sejarah seolah
mengikuti semacam”pola”. Materi pembelajaran disampaikan sesudah apersepsi dan penjelasan
tentang tujuan mempelajari topik tersebut. Akan tetapi terkadang juga terjadi tanpa apersepsi, guru
langsung masuk pada materi yang disampaikan. Satu kesamaan yang terlihat dalam pembelajaran
yang dilakukan, bahwa pembelajaran kontekstual banyak yang belum melaksanakannya dengan baik.

Proses pembelajaran di kelas didominasi oleh kegiatan belajar yang hanya mengarahkan siswa
untuk menghafal informasi saja, otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai
informasi. Siswa dituntut untuk menghapal bukan mengerti, seperti menghapal tanggal peristiwa
penting, isi suatu perjanjian, nama-nama tokoh dan segala sesuatunya yang menjadikan mata
pelajaran sejarah membosankan. Hal ini tampak dari pernyataan salah seorang guru sejarah yang
mengajar di salah satu SMA negeri di Kota Semarang sebagai berikut.

“Saya mengampu kelas XI IPA1 dan XI IPA 2. Masing-masing kelas berkapasitas 36 siswa.
Metode yang saya gunakan adalah ceramah. Dari metode yang digunakan tersebut, un tuk
siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 hasilnya kurang memuaskan, karena dengan KKM 74, siswa
kelas XI IPA 1 yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan yang mendapat nilai
di atas KKM hanya 20 siswa. Sedangkan untuk kelas XI IPA 2 yang terdiri dari 14 siswa laki-laki
dan 22 siswa perempuan yang mendapat nilai di atas KKM hanya 19 siswa” (wawancara
dengan Bunga).

Sama halnya dengan penuturan di atas, dua orang guru yang mengajar di sekolah swasta yang
berbeda di Kota Semarang pun menyatakan bahwa metode yang selalu digunakannya adalah metode
ceramah (Wawancara dengan Sumarni, guru SMA Swasta di Kota Semarang; Driani, guru SMA Swasta
di Semarang).

Pada sekolah yang berada di wilayah Kota Salatiga pun, pembelajaran sejarah dilakukan dengan
menggunakan metode yang sama. Di SMA Swasta Salatiga misalnya, pembelajaran sejarah sering
diberikan dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini tampak dari penuturan salah seorang guru
sebagai berikut.

“Yang saya lakukan mengajar sejarah adalah dengan ceramah bervariasi, yaitu guru
menerangkan materi yang akan dicapai. Sebelum guru menerangkan, siswa dipinjami buku
paket. Siswa diberi tugas meringkas materi yang akan diterangkan. Setelah itu siswa diminta
bertanya kalau tidak jelas. Setelah itu gantian guru yang bertanya, siswa yang menjawab”
(Wawancara dengan Ningsih).

Dampak yang terasa kemudian adalah peserta didik yang terbiasa dengan penerimaan pelbagai
kisah tanpa melalui proses dialog tidak dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal.
Pembelajaran menjadi kurang responsif. Salah seorang siswa di salah satu SMA pun memberikan
tanggapan atas pembelajaran tersebut sebagai berikut. “Dalam menerangkan materi jangan terlalu
monoton, sehingga menyebabkan bosan”
2. Merancang Pengembangan Pembelajaran Sejarah melalui Pendekatan Interdisipliner

Pembelajaran sejarah yang menarik dan menjadikan siswa mampu menarik makna dari suatu
sejarah untuk kehidupan masa kini perlu dikembangkan di satu sisi, akan tetapi di sisi lain tidak
menyebabkan guru khawatir atas cakupan materi yang harus disampaikan. Salah satu
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pengembangannya adalah dengan memanfaatkan pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran
sejarah.

Pemanfaatan Pendekatan interdisipliner dalam pengkajian sejarah diyakini mampu menjadikan
peristiwa sejarah yang dikaji menjadi “hidup” dan bermakna. Berdasarkan pemikiran di atas,
dikembangkanlah model pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.
Untuk mengembangkan model pembelajaran tersebut, materi yang diajarkan guru harus didekati dari
berbagai macam sudut, seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, sehingga akan memunculkan
materi yang komprehensif. Untuk memperjelasnya, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 2. Pengembangan Materi Pembelajaran dari berbagai pendekatan

Untuk mengarah ke tujuan tersebut, model yang dapat dikembangkan sesuai dengan penelitian
ini sebagai berikut.

Kompetensi Dasar Pengembangan materi oleh guru

Pendekatan interdisipliner materi kontekstual

Pembelajaran sejarah berorientasi makna

Gambar 3. Model pemanfaatan pendekatan interdisipliner pada pembelajaran sejarah
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengimplementasikan model pembelajaran sejarah

dengan menggunakan pendekatan interdisipliner seperti telah dikemukakan di atas. Materi yang
dikembangkan adalah runtuhnya masa orde baru dan lahirnya reformasi di Indonesia.

Dalam pengembangan pembelajaran, guru bersama peneliti mengembangkan rencana
pembelajaran secara bersama-sama. Pengembangan materi pembelajaran untuk sementara masih
mengacu pada buku teks yang selama ini digunakan para siswa. Pembelajaran yang dilakukan
dirancang seperti halnya pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Guru mulai pembelajaran dengan
apersepsi, kemudian masuk pada penyampaian materi, dan menutup pembelajaran. Perbedaannya
terletak pada penyiapan konteks pembelajaran dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.
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Materi runtuhnya orde baru dan munculnya reformasi di Indonesia dipilih karena materi ini
merupakan materi yang masih hangat dalam ingatan kolektif masyarakat. Pada masa ini pula tafsir-
tafsir atas sejarah tidak lagi tunggal sehingga sangat menarik apabila dikaji dengan pendekatan
tersebut. Di tengah gejolak euforia reformasi, tafsir sejarah yang berbeda dan bertentangan dengan
tafsir yang selama ini ada banyak bermunculan. Beberapa di antaranya terkesan langsung menihilkan
peran beberapa faktor yang lain. Salah satu contohnya adalah reformasi di tubuh TNI. Mereka yang
mengetahui militer di masa lalu pernah berbuat kesalahan misalnya, beranggapan bahwa semua
kesulitan hidup berbangsa dan bernegara yang kini dihadapi disebabkan oleh keterlibatan militer
melalui dwifungsi ABRInya. Seolah dwifungsi ABRI menjadi penjelas tunggal terhadap masalah yang
ada. Rapuhnya kemampuan berargumentasi enggan menempatkan institusi militer secara
proporsional. Perubahan peran militer di luar bidang pemerintahan seolah dapat ditarik seketika
tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan jaring-jaring kehidupan masyarakat sipil yang
memerlukan suatu proses. Sebaliknya, siswa yang anti terhadap perubahan cenderung menganggap
tuntutan perubahan sebagai tindakan anarkhis.

Pembelajaran yang dilakukan seperti halnya pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Guru
mulai pembelajaran dengan apersepsi, kemudian masuk pada penyampaian materi, dan menutup
pembelajaran. Perbedaannya terletak pada pengembangan materi yang disampaikan. Materi
dikembangkan melalui unsur kronologi peristiwa dan aspek-aspek yang menarik dari peristiwa
tersebut yang perlu dibahas.

Pembahasan materi runtuhnya orde baru dan lahirnya reformasi di Indonesia dikemas melalui
suatu pendekatan interdisipliner sehingga materi lebih menarik. Pengembangan materi dengan
menggunakan pendekatan ekonomi dilakukan dengan melihat krisis ekonomi yang melanda
Indonesia yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Merosotnya nilai tukar rupiah,
kenaikan harga BBM yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi alasan
utama runtuhnya pemerintahan orde baru. Ketika seseorang berada pada himpitan ekonomi yang
sangat berat, seperti yang dikemukakan oleh Popper tentang mekanika pelatuk, maka tinggal
menunggu waktu untuk meledaknya saja.

Pengembangan materi yang dibahas dengan menggunakan pendekatan politik tampak pada
penerapan sistem politik yang tidak demokratis. Penyederhanaan partai politik, pengebirian
kebebasan berpendapat dengan alasan stabilitas sosial merupakan alasan bagi runtuhnya masa orde
baru. Sementara itu dari pendekatan sosial dikembangkan adanya kesenjangan sosial antara kaum
pribumi dan non pribumi yang termaktub dalam konsep pembauran yang kurang berhasil, sehingga
menjadi pencetus anarkhi massa yang mengakhiri masa pemerintahan orde baru selama 32 tahun.

Pendekatan lain yang digunakan untuk mengembangkan materi tersebut adalah pendekatan
dari sudut hukum dan pelaksanaan konsep kekaryaan dari tentara yang melebihi konsep awalnya.
Penegakan hukum yang masih kedodoran sehingga muncul diskriminasi orang di mata hukum
menjadi faktor yang juga memicu berakhirnya masa orde baru. Sementara peran militer yang sangat
mendominasi kehidupan masyarakat juga menjadi ciri penyimpangan dari masa orde baru.
Dinyatakan dalam pembelajaran bahwa konsep kekaryaan tentara yang dikemukakan oleh Jenderal
Besar Abdul Haris Nasution hanya kepada pemanfaatan tenaga-tenaga yang berasal dari tentara
terpilih untuk membantu tugas-tugas pemerintahan. Dalam praktiknya kemudian, hampir semua
posisi pemerintahan sampai kepada pemegang kekuasaan di kabupaten/kota diduduki oleh mereka
yang berasal dari tentara.

Pengembangan materi pembelajaran sejarah seperti diungkap di atas dapat dipilih dan
dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan tujuan yang hendak
dicapai. Kecuali itu, kejenuhan dalam mempelajari sejarah dapat dihindari atau dikurangi. Hal itu
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akan semakin efektif apabila setiap guru menaruh perhatian penuh kepada setiap peserta didiknya.
Perhatian semacam itu bukan berarti memanjakan peserta diddik, melainkan sebagai upaya untuk
menciptakan interaksi edukatif. Hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan nama siswa yang
ditunjuk, memberikan giliran secara objektif, memuji jawaban yang benar, tidak langsung
menyalahkan jawaban siswa yang kurang tepat, tidak memberikan sindiran yang sinis, serta berusaha
menciptakan hubungan yang akrab antara guru dan para siswanya.

Pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner tampak mengubah
suasana kelas. Semula kelas tampak lengang, karena guru kurang memberikan pembelajaran sejarah
dengan menarik, kurang interaksi sebagai dampak dari pengembangan materi yang kurang interaktif
yang hanya mengandalkan pada buku teks. Dengan pembelajaran sejarah menggunakan pendekatan
interdisipliner, tampak siswa antusias terhadap pembelajaran sejarah. Respon positif tampak dari
ungkapan salah seorang siswa yang diajar materi sejarah pada jam ke7-8 (jam terakhir) sebagai
berikut. ”Pak, jamnya ditambah lagi juga ndak apa-apa atau pulang jam 14.30” (Pengamatan di SMA
Swasta di Semarang).

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi pembelajaran sejarah di tingkat

sekolah menengah atas (SMA) masih sarat dengan penggunaan metode ceramah yang
mengedepankan pencapaian penguasaan materi oleh siswa. Dampaknya esensi pembelajaran sejarah
untuk membentuk karakter peserta didik belum dapat dikembangkan secara maksimal. Pembelajaran
sejarah yang sarat dengan proses hapalan dan pemberian informasi dari guru tanpa mengembangkan
makna dari suatu peristiwa sejarah hanya akan menjadikan siswa tidak memiliki ketertarikan
terhadap mata pelajaran sejarah dan kurang dimilikinya kepekaan terhadap realitas masa kini.
Perbaikan terhadap kondisi pembelajaran sejarah tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan
pendekatan interdisipliner.

Penggunaan pendekatan interdisipliner dimaksudkan, suatu permasalahan dikaji dari berbagai
macam sudut pandang. Pemanfaatan Pendekatan interdisipliner dalam pengkajian sejarah mampu
menjadikan peristiwa sejarah yang dikaji menjadi “hidup” dan bermakna. Hanya saja kemampuan
guru memang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran dengan model ini.
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IMPLEMENTASI MODUL PEMBELAJARAN IPA TEMA
“KONSERVASI” UNTUK MENUMBUHKAN KARAKTER SISWA
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Jurusan IPA Terpadu, FMIPA
Universitas Negeri Semarang
Email : arif.gnpt@gmail.com

Abstrak
Pembelajaran konservasi dan lingkungan mutlak diperlukan untuk meningkatkan
kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam khususnya di Indonesia. Mata
pelajaran IPA di SMP adalah salah satu cara untuk membelajarkan kelestarian
lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan modul
pembelajaran IPA di SMP tema “konservasi” untuk menumbuhkan karakter siswa yang
cinta alam. Penelitian ini menggunakan jenis pre-post experimental desain. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas VII B SMP Negeri 30 Semarang. Berdasarkan
hasil penelitian terjadi peningkatan rata-rata nilai pre-test ke post-test sebesar 55
menjadi 75. Ketuntasan belajar siswa meningkat dari 25% menjadi 90%. Nilai karakter
siswa yang cinta alam mengalami peningkatan, yaitu dari kategori baik sekali meningkat
dari 20% menjadi 55%, untuk kategori baik meningkat dari 20 menjadi 25%. Sedangkan
kategori cukup menurun dari 22,5% menjadi 17,5% dan kategori kurang menurun dari
37,5% menjadi 2,5%.

Kata kunci: modul IPA, konservasi, karakter.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensinya. Sekolah merupakan
lembaga formal yang berfungsi membantu khususnya orang tua dalam memberikan pendidikan
kepada anak-anak mereka.. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada
anak didiknya secara lengkap sesuai dengan yang mereka butuhkan. Pemerintah telah menetapkan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut SPN
terdapat beberapa potensi akademik yang akan dikembangkan, dimana potensi tersebut berkaitan
dengan karakter. Hal tersebut di dijabarkan dalam pasal 3 UU SPN bahwa “Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab”.

Pentingnya sains, bagi pengembangan karakter warga masyarakat dan negara telah menjadi
perhatian para pengembang pendidikan sains di beberapa negara (Rustaman, 2007: 24). Sains
diyakini berperan penting dalam pengembangan karakter warga masyarakat dan negara karena
kemajuan produk sains yang amat pesat, keampuhan proses sains yang dapat ditransfer pada
berbagai bidang lain, dan kekentalan muatan nilai, sikap, dan moral di dalam sains (Rutherford &
Ahlgren, 1996).
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Kebebasan berkreasi untuk mengeksplorasi sains harus diperkenalkan sejak dini. Untuk
menggalakkan kecintaan peserta didik pada dunia sains, dimulai dengan memperkenalkan pada
proyek-proyek sains yang sederhana namun menantang bagi mereka. Model kegiatan ini diharapkan
terus berlanjut dan berkembang yang sejalan dengan Visi IPTEK 2025 (SK Menristek No
111/M/Kp/IX/2004) yang menargetkan Indonesia termasuk ke dalam 25 negara termaju di dunia
pada 20 tahun ke depan. Model kegiatan semacam ini akan dapat menumbuhkan kreatifitas guru dan
peserta didik, secara lambat laun pembelajaran sains akan bergeser kepada siswa sebagai subjek dan
guru sebagai fasilitator, sehingga peserta didik terkondisikan menjadi kritis, kreatif, dan dapat
mengeksplorasi alam sesuai dengan kemampuannya. Peserta didik tidak paham untuk apa sains itu
dipelajari, karena konsep-konsep sains yang mereka pelajari tidak bisa mereka terapkan dalam
kehidupan sehari harinya. Muncullah anggapan, mempelajari sains merupakan beban bagi mereka
dan akhirnya peserta didik pun merasa sains merupakan momok, yang menakutkan dalam
pembelajarannya.

Modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan fungsi
pendidikan. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran mengandung squencing yang mengacu
pada pembuatan urutan penyajian materi pembelajaran, dan synthesizing yang mengacu pada upaya
untuk menunjukkan kepada mahasiswa keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang
terkandung dalam materi pembelajaran. Sistem belajar dengan fasilitas modul telah dikembangkan
baik di luar maupun di dalam negeri yang dikenal dengan Sistem Belajar Bermodul (SBB). SBB telah
dikembangkan dalam berbagai bentuk dengan berbagai nama pula, seperti Individualizad Study
System, Self-pased study course, dan Keller plan (Tjipto Utomo dan Kees Ruijter, 2003). Modul sangat
berpengaruh terhadap penguasaan konsep materi IPA di SMP. Penelitian Asri (2013) menunjukkan
bahwa modul ipa terpadu tema dampak asap kendaraaan bermotor terhadap kesehatan bisa
meningkatkan pemahaman siswa.

Salah satu materi IPA di SMP adalah ekosistem yang diajarkan di kelas VII semester II.
Kompetensi dasar materi ekosistem adalah menentukan ekosistem dan saling hubungan antara
komponen ekosistem dan mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk
mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu penjelasan materi ekosistem adalah
tentank konservasi lingkungan dan sumber daya alam.

Pembelajaran konservasi dan lingkungan mutlak diperlukan untuk meningkatkan kepedulian
terhadap kelestarian sumber daya alam. Undang-undang No. 5 tahun 1990 telah mengatur tentang
konservasi keanekaragaman hayati, termasuk pengelolaan sumber daya alam hayati dengan tiga hal,
yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati dan
ekosistemnya. Berlandaskan undang-undang tersebut hendaknya masyarakat peduli akan pentingnya
keanekaragaman hayati di sekitarnya. Namun masyarakat Indonesia rasanya kurang peduli akan alam
dan lingkungan sekitar. Dengan adanya modul pembelajaran konservasi pada mata pelajaran IPA di
SMP/MTs, diharapkan karakter siswa yang cinta alam akan meningkat.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah implementasi modul IPA terpadu tema
“konservasi” efektif digunakan dalam proses pembelajaran IPA di SMP untuk meningkatkan karakter
siswa yang cinta alam?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan pre-post experimental desain. Yaitu meneliti tentang

efektivitas implementasi modul IPA terpadu tema “konservasi” pada proses pembelajaran materi
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ekosistem. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 30 Semarang kelas VII B semester I
yang berjumlah 40 siswa.

Implementasi modul dikatakan efektif jika nilai dan karakter siswa yang cinta alam meningkat
dari pre test ke post test. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Observasi

Metode observasi bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan
lembar pengamatan yang telah dikembangkan oleh peneliti. Aktivitas siswa selama proses
pembelajaran diamati dengan menggunakan lembar observasi yaitu lembar observasi untuk
mengukur karakter siswa yang cinta alam.
2. Tes

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa pada materi ekosistem.
Data yang dimaksud adalah hasil belajar kognitif. Tes dilaksanakan pada awal dan akhir proses
pembelajaran.
3. Angket

Angket digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai karakter siswa yang cinta alam
terhadap kegiatan pembelajaran dengan modul konservasi pada materi ekosistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

IPA terpadu merupakan suatu konsep atau tema yang dibahas dari berbagai aspek bidang
kajian dalam bidang kajian IPA, yaitu Fisika, Biologi, dan Kimia. Pembelajaran IPA terpadu dibedakan
berdasarkan pengintegrasian materi atau tema. Dalam pembelajaran IPA terpadu beberapa konsep
yang relevan dapat dijadikan satu tema yang tidak perlu dibahas berulang kali dalam bidang kajian
yang berbeda, sehingga penggunaan waktunya dapat lebih efisien dan pencapaian tujuan
pembelajaran diharapkan agar lebih efektif. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang efektif dan efisien yaitu dengan penerapan modul IPA terpadu berkarakter peduli lingkungan.

Karakter peduli lingkungan pada modul konservasi ini sangat penting, agar siswa memiliki
karakter peduli lingkungan dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari. Di SMP, IPA merupakan salah satu
mata pelajaran yang mengajarkan tentang alam. Pembelajaran IPA yang berkarakter peduli
lingkungan ini diharapkan siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi IPA yaitu ekosistem,
serta siswa dapat lebih menjaga dan memperbaiki lingkungan yang ada di sekitarnya.

Gambar 1. Jaringan Tema Konservasi
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Pembelajaran IPA Terpadu dibedakan berdasarkan pengintegrasian materi atau tema. Dengan
demikian melalui pembelajaran terpadu ini beberapa konsep yang relevan untuk dijadikan tema tidak
perlu dibahas berulang kali dengan bidang kajian yang berbeda, sehingga penggunaan waktu untuk
pembahasannya lebih efesien dan pencapaian tujuan pembelajaran juga diharapkan akan lebih
efektif (Trianto, 2010). Tema konservasi dapat menggabungkan beberapa pokok bahasan dari bidang
fisika, kimia dan biologi yang dapat mempersingkat waktu dalam proses pembelajaran di kelas.
Konservasi erat hubungannya dengan peduli lingkungan, sehingga tema konservasi sesuai dengan
karakter peduli lingkungan yang ditumbuhkan dalam penelitian ini.

Angket digunakan untuk mengetahui karakter siswa setelah dalam pembelajaran IPA
menggunakan modul pembelajaran konservasi yang dikembangkan oleh peneliti. Hasil angket
karakter siswa disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakter Siswa Setelah menggunakan Modul

No Pernyataan
Pilihan Jawaban

STS TS S SS

1. Ketika belajar IPA diperlukan modul yang digunakan
siswa sebagai bahan bacaan

0 2 20 18

2. Materi pembelajaran IPA lebih mudah dipahami jika
menggunakan modul sebagai bahan ajar

0 5 20 15

3. Saya dapat menyampaikan informasi atau data kerja
ilmiah dengan jujur apa adanya

1 4 18 17

4. Setelah belajar IPA, mendorong keinginan untuk
menjaga lingkungan sekitar

0 0 14 26

5. Saya selalu membuang sampah pada tempat yang
ditentukan

0 0 11 29

6. Tanaman yang ada di sekitar sekolah selalu saya rawat
dengan sungguh-sungguh

0 0 32 8

7. Secara cermat saya menata lingkungan kelas agar
terlihat rapi dan bersih

0 2 21 17

8. Setelah belajar IPA muncul dorongan untuk
menghijaukan lingkungan sekolah

0 0 12 28

9. Ketika membuang sampah sudah saya pisahkan antara
organik dan anorganik

2 10 13 15

10. Saya mencoba selalu untuk mempraktikkan rasa cinta
terhadap alam sekitar setelah mengetahui manfaatnya

0 0 12 28

Karakter cinta anak kepada alam sekitar di SMP Negeri 30 Semarang ditumbuhkan dan
dibiasakan melalui kegiatan bersih-bersih sekolah pada hari jumat. Kegiatan ini telah membawa hasil
yang baik untuk membiasakan karakter anak yang cinta alam. Angket karakter berupa pertanyaan
tentang kehidupan sehari-hari yang dilakukan siswa, diantaranya membuang sampah di tempatnya,
merawat tanaman, melakukan penanaman, dan menjaga kebersihan lingkungan. Hasil karakter siswa
yang cinta alam dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakter Siswa Cinta Alam

No. Kategori Pre-test (%) Post-test (%)

1.
2.
3.
4.

Baik Sekali
Baik

Cukup
Kurang

20
20

22,5
37,5

55
25

17,5
2,5

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa karakter siswa yang cinta alam mengalami
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kategori baik sekali meningkat dari 20% menjadi 55%, untuk
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kategori baik meningkat dari 20 menjadi 25%. Sedangkan kategori cukup menurun dari 22,5%
menjadi 17,5% dan kategori kurang menurun dari 37,5% menjadi 2,5%.

Untuk mengetahui tingkat keefektifan modul, dalam penelitian ini telah diperoleh hasil belajar
siswa kelas VII B tentang pertanyaan tentang materi konservasi dan ekosistem. Berdasarkan analisis
nilai pre test dan post test yang dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran IPA dengan modul
konservasi diperoleh hasil belajar siswa pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil belajar Pre test dan Post test

No. Hasil Pre-test Post-test

1.
2.
3.
4.
5.

Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Ketuntasan (%)

Tidak Tuntas (%)

55
60
30
25
75

75
90
60
90
10

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata nilai pre-test yaitu sebesar 55 dengan ketuntasan belajar 25%
(10 siswa), sedangkan persentase siswa yang tidak tuntas sebesar 75% (30 siswa). Nilai post-test,
rata-rata nilainya sebesar 75 dengan ketuntasan belajar 90% (36 siswa), sedangkan persentase siswa
yang tidak tuntas sebesar 10% (4 siswa).
Pembahasan

Bagian sub bab dalam modul konservasi dikemas secara menarik dan interaktif dengan
menggabungkan materi IPA SMP yaitu bab ekosistem ditambah dengan materi konservasi. Ketika
pembelajaran di kelas berlangsung yaitu saat siswa menggunakan modul, tanggapan kesan awal isi
modul tidak kaku seperti pada umumnya suatu buku pegangan, sehingga siswa sangat antusias dan
terlibat aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ketika diskusi kelas berlangsung, banyak
siswa yang belum memahami makna konservasi lingkungan. Dengan panduan dari guru, siswa
dituntun untuk menemukan makna dan konsep konservasi dari modul. Berdasarkan observasi,
pandangan umum tentang konservasi mirip dengan reboisasi, tetapi setelah membaca, mempelajari
modul dan berdiskusi mereka menemukan arti dari konservasi berbeda dengan reboisasi.

Analisis angket karakter siswa setelah menggunakan modul konservasi dan ekosistem
mendapat tanggapan baik. Pada pernyataan “ketika belajar IPA diperlukan modul yang digunakan
siswa sebagai bahan bacaan” sebanyak 38 siswa menjawab setuju dan 2 siswa menjawab tidak
setuju. Menurut 2 siswa yang menjawab tidak setuju dibutuhkan sumber sumber lain seperti buku
pegangan lain dan internet. Untuk pernyataan “materi pembelajaran IPA lebih mudah dipahami jika
menggunakan modul sebagai bahan ajar” sebanyak 35 siswa menjawab setuju dan 5 siswa menjawab
tidak setuju. Untuk pernyataan “saya dapat menyampaikan informasi atau data kerja ilmiah dengan
jujur apa adanya” sebanyak 35 siswa menjawab setuju dan 5 siswa menjawab tidak setuju.

Untuk pernyataan “setelah belajar IPA, mendorong keinginan untuk menjaga lingkungan
sekitar” sebanyak 40 siswa (100%) menjawab setuju. Hal ini dikarenakan di dalam modul disampaikan
tentang dampak dan akibat negatif dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia.
Untuk pernyataan “Saya selalu membuang sampah pada tempat yang ditentukan” sebanyak 40 siswa
(100%) menjawab setuju. Sebelum diberikan angket, saat diberikan pertanyaan: siapa yang pernah
membuang sampah sembarangan? 100% siswa menjawab pernah. Setelah digunakan modul
konservasi dan ekosistem, didapatkan hasil bahwa 100% siswa akan membuang sampah pada tempat
yang ditentukan.

Untuk pernyataan “tanaman yang ada di sekitar sekolah selalu saya rawat dengan sungguh-
sungguh” sebanyak 40 siswa (100%) menjawab setuju. Untuk pernyataan “Secara cermat saya
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menata lingkungan kelas agar terlihat rapi dan bersih” sebanyak 38 siswa menjawab setuju dan 2
siswa menjawab tidak setuju. Hal ini dikarenakan di sekolah terdapat program jumat bersih yang
bertujuan untuk merawat kebersihan lingkungan, dan merawat tanaman yang ada di sekolah.

Analisis karakter cinta anak kepada alam sekitar di SMP Negeri 30 Semarang ditumbuhkan dan
dibiasakan melalui kegiatan bersih-bersih sekolah pada hari jumat. Kegiatan ini telah membawa hasil
yang baik untuk membiasakan karakter anak yang cinta alam. Angket karakter berupa pertanyaan
tentang kehidupan sehari-hari yang dilakukan siswa, diantaranya membuang sampah di tempatnya,
merawat tanaman, melakukan penanaman, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dari hasil analisis
angket, karakter siswa yang cinta alam mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kategori baik
sekali meningkat dari 20% menjadi 55%, untuk kategori baik meningkat dari 20 menjadi 25%.
Sedangkan kategori cukup menurun dari 22,5% menjadi 17,5% dan kategori kurang menurun dari
37,5% menjadi 2,5%. Hal ini disebabkan karena isi modul konservasi dan lingkungan dapat menuntun
anak untuk lebih mencintai dan merawat lingkungan. Siswa sadar bahwa lingkungan tempat belajar
dan sekitar rumahnya sangat rawan terhadap bencana alam yaitu banjir. Sehingga dengan
peningkatan karakter siswa yang cinta kepada alam diharapkan bencana banjir dapat berkurang
karena kesadaran siswa yang membuang sampah pada tempatnya (Abdullah, 2010).

Tingkat keefektifan modul dalam penelitian ini telah diperoleh hasil belajar siswa tentang
pertanyaan seputar modul konservasi dan ekosistem. Berdasarkan analisis nilai pre test dan post test
yang dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran IPA dengan modul konservasi dan karakter
diperoleh hasil rata-rata nilai pre-test yaitu sebesar 55 dengan ketuntasan belajar 25% (10 siswa),
sedangkan persentase siswa yang tidak tuntas sebesar 75% (30 siswa). Nilai post-test, rata-rata
nilainya sebesar 75 dengan ketuntasan belajar 90% (36 siswa), sedangkan persentase siswa yang
tidak tuntas sebesar 10% (4 siswa). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Esmiyati (2013)
bahwa modul IPA terpadu bervisi SETS pada tema ekosistem yang dikembangkan layak digunakan
sebagai bahan ajar di SMP dan semua siswa (100%) telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang
ditetapkan.
SIMPULAN
Peningkatan nilai dan karakter siswa yang cinta alam dari pre-test ke post-test menunjukkan bahwa
modul IPA terpadu tema konservasi efektif digunakan untuk pembelajaran IPA di SMP Negeri 30
Semarang kelas VII bab ekosistem.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Munir. 2010. Pendidikan Karakter. Pustaka Insan Madani: Yogyakarta.
Asri Yuni Cahyati, Dewi, NR, Eling P. 2013. Pengembangan Modul IPA Terpadu Tema Dampak Asap

Kendaraan Bermotor Terhadap Kesehatan. Unnes Science Education Journal, 2 (2): 302-310.
Darmiyati Zuchdi. 2009. Pendidikan Karakter. UNY Press: Yogyakarta.
Rustaman, Nuryani dkk. 2007. Strategi belajar mengajar biologi. Bandung: Jurusan Pendidikan

Biologi FMIPA UPI.
Ratno Harsanto. 2005. Melatih anak berpikir analisis, kritis, dan kreatif. Jakarta: Gramedia
Rutherford, F.J. & Ahlgren, A. 1996. Science for All Americans: Scientific Literacy. New York: Oxford

University Press.
Sukmadinata, Syaodih Nana. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Trianto. 2010. Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta. Prestasi Pustaka.
Esmiyati, Sri Haryani, dan Purwantoyo, Eling. 2013. Pengembangan Modul IPA Terpadu Bervisi Sets

(Science, Environment, Technology, And Society) Pada Tema Ekosistem. Unnes Science
Education Journal, 2 (1): 180-187.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

88

KURIKULUM 2013 DAN PEMBELAJARAN METAKOGNITIF
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Abstrak

Pentingnya orientasi metakognitif dalam pembelajaran pada jenjang SMA sebagaimana
yang dikehendaki kurikulum 2013 yang secara eksplisit tertuang dalam Permendikbud
No 54/2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan latar belakang utama
penelitian ini. Penelitian difokuskan untuk menemukan model pembelajaran dan
perangkat berorientasi metakognitif melalui Research and Development (R&D). Metode
penelitian R&D dilaksanakan melalui tiga tahap utama yaitu: tahap studi pendahuluan,
tahap pengembangan, dan tahap uji publik. Pelaksanaan penelitian melibatkan teman
sejawat dan praktisi dalam setiap tahapan penelitian. Tahapan studi pendahuluan
menghasilkan model faktual pengembangan disain pembelajaran dan perangkat
metakognitif yang dikembangkan lebih lanjut menjadi model hipotetik pada tahap
pengembangan. Model hipotetik yang diperoleh telah berhasil disempurnakan menjadi
model implementatif melalui tahapan uji publik. Hasil penelitian menunjukkan
komponen esensial dalam mewujudkan keberhasilan disain pembelajaran dan
perangkat berorientasi metakognitif pada jenjang SMA terdiri dari kurikulum sebagai
bahan analisis kompetensi, pengembangan RPP, dan pengembangan perangkat
assesmen. Model pembelajaran dan perangkat metakognitif pada jenjang SMA yang
dikembangkan memiliki ciri utama pada pencantuman tujuan pembelajaran
metakognitif secara eksplisit, langkah pembelajaran, dilengkapi dengan penugasan dan
perangkat assesmen metakognitif berupa rubrik dan angket. Pengembangan disain
pembelajaran dan perangkat metakognitif pada jenjang SMA telah dilaksanakan dengan
melibatkan sejawat dan guru dalam proses pengembangan dan pengujian melalui FGD
dan pengisian angket.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Metakognitif, Jenjang SMA, R&D.

PENDAHULUAN
Dalam amanat UU Sikdiknas No 20 Tahun 2003 Bab X mengenai kurikulum pasal 36 ayat 1

yang berbunyi ”Pengembangan kurikulum di lakukan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Kemudian dilanjutkan ayat 2,
“Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”.

Menurut bahan uji publik kurikulum 2013 ada beberapa alasan mengapa kurikulum perlu
segera direvisi. Alasan tersebut diantaranya adalah: tantangan masa depan semakin komplek untuk
menghadapi tantangan global dan percepatan perkembangan teknologi informasi, kompetensi masa
depan diperlukan kemampuan berkomunikasi secara kritis logis dan berkarakter agar mampu
menghadapi dan menyelesaikan masalah global, persepsi masyarakat masih menitik beratkan aspek
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kognitif dalam hasil pembelajaran, dan berbagai fenomena negatif dikalangan pelajar antara lain
tawuran, narkoba, pergaulan bebas, kecurangan.

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan kurikulum sebelumnya (KTSP), keduanya
mempunyai fungsi dan tujuan yang sama serta berpijak dari undang undang yang sama yaitu Undang
Undang No.20/2003 Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa hal yang dikoreksi dan direvisi pada KTSP
yang menjadi titik tekan dalam kurikulum 2013 diantaranya adalah: (a) konten KTSP masih terlalu
padat dan tingkat kesukarannya melampaui usia anak; (b) belum sepenuhnya menggambarkan secara
holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; (c) belum terakomodasi pendidikan karakter,
metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft dan hard skills, dan kewirausahaan; (d) belum
tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (e)
standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga
membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat
pada guru; dan (f) standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (sikap,
keterampilan, dan pengetahuan) dan belum tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.

Hasil evaluasi di atas tidak serta merta menjustifikasi kurikulum sebelumnya lebih jelek dan
harus ditinggalkan sama sekali, karena pada dasarnya kurikulum 2013 adalah koreksi dan
penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Sebaik apapun kurikulum jika tidak ditunjang dengan guru
yang profesional tidak akan memberikan dampak yang lebih baik. Peran guru sebagai ujung tombak
dalam implementasi kurikulum 2013, mengundang banyak pertanyaan dan berusaha mencari
jawaban sekaligus langkah langkah persiapan beradaptasi dengan kurikulum baru. Guru harus
mempersiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi analisis kompetensi, RPP, dan penilaian,
padahal sewaktu KTSP diberlakukan hingga saat ini belum bisa diimplementasikan dengan optimal.
Guru dituntut sebagai pembelajar cepat untuk meramu empat komponen kurikulum 2013 yang
meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Hasil yang
diharapkan adalah peningkatan kompetensi siswa yang seimbang antara sikap, ketrampilan, dan
pengetahuan untuk menghasilkan lulusan yang produktif, kreatif, inovatif yang mampu menjawab
tantangan global.

Penyiapan dan pembinaan guru dalam kurikulum 2013 menjadi salah satu faktor keberhasilan
implementasinya disamping faktor lain seperti, penguatan peran pemerintah, ketersediaan buku, dan
penguatan manajemen dan budaya sekolah. Untuk membuat siswa yang kreatif dan inovatif
diperlukan guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam menyiapkan materi, penilaian, dan metoda
penyampaian yang menyenangkan dengan memperhatikan kesiapan psikologi siswa sebelum belajar.
Perubahan perubahan yang ada harus segera disikapi agar guru siap mental untuk menerapkan
dalam pembelajaran. Disisi lain, manajemen pembelajaran di kelas yang berhasil merupakan
prasyarat bagi keberhasilan proses pembelajaran secara keseluruhan, oleh sebab itu, manajemen
pembelajaran di kelas harus dikuasai oleh guru secara baik.

Sesuai dengan rancangan kurikulum 2013 pada jenjang SMA, ruang lingkup Standar
Kompentensi Lulusan (SKL) pada domain pengetahuan adalah: memiliki pengetahuan factual,
konseptual, prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian.

Kata kunci metakognitif dalam domain pengetahuan memiliki konsekuensi logis bagi guru
untuk mampu mengintegrasikannya secara eksplisit dalam perencanaan pelaksanaan, proses
pembelajaran di kelas secara optimal, dan penilaian yang komprehensif, sehingga keseimbangan
implementasi domain pengetahuan factual, konseptual, prosedural dan metakognitif di kelas
merupakan indikator keberhasilan guru dalam mengelola pembelajaran pada jenjang SMA.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dan pengembangan yang mengacu, mengadaptasi,

memadukan, dan memodifikasi dari model Plomp (1997), Borg and Gall (1983), Tiagarajan (1974),
dan Sugiyono (2010). Langkah-langkah pengembangan model dikelompokkan menjadi tiga langkah
utama yaitu: studi pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap uji publik.

Pada tahap studi pendahuluan meliputi studi literatur studi dan pengumpulan data lapangan
berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan, mendeskripsikan, dan menganalisis temuan
awal lapangan. Hasil pemotretan kondisi faktual ini menjadi bahan dasar untuk merancang desain
model awal atau model faktual dari model pembelajaran berorientasi metakognitif dan
perangkatnya.

Pada tahap pengembangan, meliputi merumuskan rencana pengembangan model
pembelajaran dan perangkat metakognitif; menetapkan tujuan yang akan dicapai pada setiap
tahapan pengembangan, dan melakukan diskusi terfokus dengan teman sejawat, dan praktisi,
merencanakan studi kelayakan secara terbatas; mengembangkan produk awal yang akan
dikembangkan; validasi internal dengan sejawat dan praktisi. Tujuan utama langkah ini adalah untuk
mengetahui kecocokan desain pembelajaran dan perangkat berorientasi metakognitif. Berdasarkan
hasil validasi internal melalui diskusi terfokus dengan teman sejawat dan praktisi tersebut dilakukan
perbaikan, sehingga desain pembelajaran dan perangkat yang dikembangkan menjadi model
hipotetik.

Pada tahap uji publik meliputi kegiatan pengujian model hipotetik melalui fokus group
discussion yang diperluas untuk perbaikan. Tujuan utama dalam langkah ini adalah menyimpulkan
apakah model yang dikembangkan sesuai sebagai model yang diinginkan oleh para pengguna.
Selanjutnya model yang diinginkan berupa disain pembelajaran dan perangkat pembelajaran
berorientasi metakognitif dapat segera diimplementasikan oleh para pengguna di kelas. Pada tahap
uji publik, kegiatannya termasuk melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan
berdasarkan hasil uji publik, sehingga model hipotetik setelah melalui uji publik direvisi menjadi
model implementatif atau model yang siap diimplementasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan melakukan kegiatan orientasi dan observasi
penerapan kurikulum terkini pada jenjang SMA memberikan informasi bahwa saat ini pada jenjang
SMA di Jawa Tengah, kurikulum yang diterapkan adalah masih kurikulum 2006 (KTSP 2006), meskipun
demikian melalui kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara nasional, guru-guru sudah
dan sedang disiapkan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013.

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 ditopang oleh pendekatan saintifik dan
kontekstual dimana diharapkan kemampuan kreatifitas dapat diperoleh melalui: observing
(mengamati), questioning (menanya), associating (menalar), experimenting (mencoba), dan
networking (membentuk jaringan/berkomunikasi). Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013
didukung proses penilaian yang berbasis autentic assesment seperti penilaian portofolio, penilaiamn
projek, dan penilaian kinerja.

Studi pendahuluan lainnya dalam penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan dasar teori dan
konsep-konsep terkait aspek metakognitif yang dapat disinergikan dengan kebutuhan pengembangan
perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Hasil studi pendahuluan terkait hal ini menunjukkan
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terdapat empat tahapan kunci/utama dalam menerapkan skill metakognitif dalam pembelajaran
(Erskine, 2009).

Empat tahapan kunci metakognitif yang efektif untuk memunculkan skill metakognitif
selanjutnya disebut Metacognitive Skill Instruction (MSI) yang didesain untuk membantu siswa
belajar dan menggunakan empat komponen metakognitif yang diidentifikasi oleh Hartman (2001),
McCormick (2006), dan Schraw dan Dennison (1984), bahwa siswa akan dapat: 1) Identify: melakukan
identifikasi atas tugas yang diberikan oleh guru, 2) Determine: menentukan pendekatan awal dalam
mengerjakan tugas guru, 3) Monitoring: melakukan monitoring terhadap kegiatan pembelajaran
menggunakan skill manajemen informasi dan teknik yang komprehensif, dan 4) Evaluate:
mengevaluasi hasil pekerjaan/penugasan secara mandiri sekaligus menilai efektifitas dan efisiensi
dari tindakan yang dipilih dalam menyelesaikan penugasan.

Studi pendahuluan berikutnya adalah menyiapkan tabel bantu dalam penyusunan sketsa
pembelajaran untuk mempermudah penempatan tujuan dan aktivitas pembelajaran dalam
taksonomi pembelajaran. Untuk tujuan ini, kerangka landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan
assesmen, yang dipaparkan oleh Anderson & Krathwohl (2010) diadaptasi dalam penelitian ini.
Analisis sketsa pembelajaran dituangkan dalam tabel dua dimensi yang mengkorelasikan empat
dimensi pengetahuan yaitu: pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural
dan pengetahuan metakognitif, dengan enam dimensi proses kognitif yaitu: mengingat, memahami,
mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.

Hasil studi pendahuluan menghasilkan potret tentang pengembangan perangkat
pembelajaran oleh guru yang belum mencerminkan adanya dimensi pengetahuan metakognitif. Hal
ini bisa dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang belum secara eksplisit menuangkan
dimensi pengetahuan metakognitif. Demikian pula dalam proses pembelajaran dan perangkat
penilaiannya. Hasil pemotretan pada studi pendahuluan menghasilkan model faktual yang dapat
ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Model Faktual Pembelajaran Metakoqnitif

Pada Gambar 1, model faktual pengembangan perangkat pembelajaran metakognitif di atas,
secara ringkas menggambarkan hasil pemotretan pengembangan pembelajaran berdimensi
metakognitif yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil pemotretan tersebut, diketahui bahwa
model faktual masih lemah dalam penerapan prinsip-prinsip pembelajaran metakognitif. Dalam
pengembangan pembelajaran, belum terlihat penyusunan RPP yang mencerminkan secara eksplisit
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tentang dimensi pengetahuan metakognitif, dan pengorganisasian guru dalam pengembangan
perangkat pembelajaran juga masih bersifat umum. Dalam pembelajaran metakognitif, yang di
dalamnya terdapat level atau tahapan metakognitif belum disajikan atau jikapun ada sajiannya masih
bersifat kompletatif (terpisah dengan komponen RPP).

Tahap Pengembangan

Berdasarkan hasil kajian pada studi pendahuluan yang menghasilkan model faktual, dalam
tahap pengembangan peneliti menggunakan hasil-hasil studi pendahuluan tersebut untuk merancang
model perangkat pembelajaran berbasis metakognitif bagi siswa SMA sesuai dengan kurikulum 2013.
Langkah awal pengembangan memanfaatkan seluruh hasil studi pendahuluan dan analisis terhadap
kurikulum 2013 menghasilkan model hipotetik disertai dengan pengembangan draft perangkat
pembelajaran berupa: 1) Analisis kompetensi, 2) RPP, dan 3) Assesment.

Hasil perbaikan dari model faktual, setelah melalui perancangan oleh tim peneliti dan
dilakukan validasi internal dan diperbaiki menghasilkan model hipotetik seperti terlihat pada Gambar
2.

Gambar 2. Model Hipotettik Pembelajaran Metakoqnitif

Draft RPP dan instrumen penilaian beserta rubriknya, kemudian divalidasi secara internal oleh
teman sejawat dan praktisi melalui kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) terbatas. Kegiatan FGD
terbatas melibatkan sejawat dan guru kelas yang sesuai. Gambaran rancangan awal model dan
paparan draft perangkatnya disampaikan kepada guru untuk memberikan gambaran dan penjelasan
yang lebih rinci kepada guru mengenai aspek-aspek metakognitif yang diharapkan muncul dalam
kegiatan pembelajaran di kelas. Muatan metakognitif dalam RPP dikomunikasikan untuk
mendapatkan respon dan tanggapan dari praktisi sehingga diperoleh gambaran model hipotetik di
dalam kelas apabila perangkat pembelajaran ini diterapkan.

Masukan dan kritik dari sejawat dan praktisi kemudian didiskusikan bersama untuk
menyempurnakan draft perangkat pembelajaran yang dipaparkan oleh peneliti. Simpulan dari
kegiatan review digunakan oleh peneliti untuk melakukan evaluasi dan perbaikan lebih mendalam
terhadap draft perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Tanggapan dan rekomendasi dari
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sejawat dan praktisi juga menjadi pertimbangan penting dalam proses perbaikan disain pembelajaran
dan perangkatnya serta panduan. Hasil dari proses ini selanjutnya dilakukan pengujian publik.

Tahap Uji Publik

Tahap ini dilakukan dengan mengundang para guru dan bersama-sama melakukan FGD yang
diperluas, untuk mematangkan model perangkat pembelajaran berorientasi metakognitif yang telah
dikembangkan beserta panduan pengembangan perangkatnya dan telah direview oleh sejawat, pakar
dan praktisi secara terbatas. Hasil dari uji publik ini memunculkan penyesuaian-penyesuaian menurut
para guru di lapangan. Hasil revisi melahirkan model implementatif, yaitu model final yang siap
didesiminasikan oleh para guru peserta FGD berdasarkan kesepakatan bersama.

Mencermati model pembelajaran metakognitif dan perangkat yang telah dikembangkan,
dilakukan para guru dalam kegiatan FGD. Kegiatan dirancang untuk mendapatkan masukan dan
perbaikan terhadap perangkat yang telah dikembangkan. Beberapa masukan dan tanggapan para
guru adalah: (a) Model pembelajaran metakoqnitif dan perangkat yang dikembangkan berupa analisis
kompetensi, RPP dan assesmen dinilai lengkap; (b) Guru berpendapatan tujuan pembelajaran
metakognitif dalam RPP masih kurang spesifik, perlu dipertegas dengan menyebutkan aktivitas dan
target yang diinginkan; (c) Perlu dijelaskan lebih lengkap pada komponen assesmen terkait
pencapaian metakognitif; (d) Tidak semua pokok bahasan dapat dikembangkan melalui pembelajaran
metakognitif, namun disadari bahwa orientasi metakognitif cukup penting untuk dilaksanakan
melalui berbagai upaya kreatif yang dikembangkan guru; dan (e) Kondisi sekolah (sarana prasarana),
latar belakang akademik siswa, dan lingkungan belajar dan faktor-faktor lain yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan pembelajaran perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan kegiatan
pembelajaran dengan model perangkat RPP yang diajukan oleh peneliti.

Beberapa pendapat guru dalam kegiatan FGD yang dirangkum oleh peneliti merupakan bahan
masukan penting dalam pengembangan model perangkat pembelajaran. Terkait dengan hal tersebut,
peneliti juga mencatat beberapa hal yang perlu diluruskan dalam upaya penerapan model yang telah
dikembangkan ini secara optimal di kelas dan mampu menjadi inspirasi bagi guru dimasa yang akan
datang untuk mengembangkan model sejenis secara mandiri. Pendapat peneliti dalam kegiatan ini
adalah: (a) Model pembelajaran metakognitif dan perangkatnya yang dikembangkan merupakan
pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013 dimana saat ini implementasinya masih dalam
tahap awal sehingga guru masih terus berupaya meningkatkan pemahamannya; (b) Ada indikasi guru
menganggap kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang tidak ada kaitannya dengan kurikulum
sebelumnya sehingga pemahaman guru mengenai hal ini perlu diperbaiki; (c) Kebutuhan integrasi
metakognitif dalam pembelajaran siswa jenjang SMA merupakan amanah Permendikbud yang wajib
diketahui oleh guru sejak dini, sehingga kesadaran akan pentingnya metakognitif mutlak dibutuhkan
oleh guru dalam merancang pembelajaran di kelas; (d) Peneliti mengusulkan sebuah model
pembelajaran metakognitif dalam rangka memenuhi amanah Permendikbud yang perlu diketahui
oleh guru; dan (e) Model pembelajaran metakognitif dengan contoh perangkatnya yang diusulkan
peneliti telah dilengkapi rubrik metakognitif untuk guru dan siswa termasuk rubrik refleksi
metakognitif yang penting dalam assesmen dimensi metakognitif siswa.

Pembahasan Model Pembelajaran Metakognitif
Hasil pengembangan pembelajaran metakognitif beserta perangkatnya yang diperoleh dalam

penelitian telah dilakukan uji publik melalui kegiatan FGD yang diikuti oleh para guru SMA. Draft
perangkat pembelajaran berupa analisis kompetensi dan RPP dicermati oleh guru peserta FGD untuk
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selanjutnya diberi masukan sesuai dengan kapasitas guru mata pelajaran yang bersangkutan. Melalui
kegiatan FGD dalam rangka uji publik terbatas perangkat pembelajaran berorientasi metakognitif
untuk SMA, peneliti mengawali dengan memaparkan karakteristik kurikulum 2013 yang dalam SKL
secara eksplisit menyebutkan pengetahuan metakognitif merupakan salah satu dimensi yang harus
dicapai dalam pembelajaran siswa jenjang SMA disamping pengetahuan faktual, pengetahuan
konseptual, dan pengetahuan prosedural.

Pelaksanaan orientasi metakognitif diawali oleh guru pada saat mengembangkan RPP
berdasarkan analisis kompetensi yang telah disusun sebelumnya. Dalam tahap ini guru dapat
menggunakan guide yang diusulkan dalam penelitian ini yang berpedoman pada empat tahapan
kunci metakognitif yang efektif dalam rangka memunculkan skill metakognitif selanjutnya disebut
Metacognitive Skill Instruction (MSI) yang didesain untuk membantu siswa belajar dan menggunakan
empat komponen metakognitif yang diidentifikasi oleh Hartman (2001), McCormick (2006), dan
Schraw-Dennison (1984).

Selain MSI, guru juga perlu mengadopsi pendekatan saintifik dan kontekstual dimana
diharapkan kemampuan kreatifitas siswa terbentuk melalui pendekatan ini. Dalam prakteknya,
pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi metakognitif memiliki karakteristik yang
berbeda-beda dalam implementasinya tergantung pada jenis mata pelajaran, pokok materi yang
sedang dibahas dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Guru memiliki otoritas penuh
untuk mendesain perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelas.
Perangkat yang dihasilkan dalam penelitian dapat diadaptasi, dimodifikasi, dan disempurnakan lebih
lanjut dalam implementasinya sesuai dengan karakteristik kelas yang dituju.

SIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari paparan dan pembahasan makalah ini, dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut ini. Komponen esensial dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan pembelajaran
berorientasi metakognitif pada jenjang pendidikan SMA adalah kurikulum sebagai bahan analisis
kompetensi inti dan kompetensi dasar, pengembangan RPP, dan pengembangan perangkat
assesmen. Disain pembelajaran dan perangkat metakognitif pada jenjang pendidikan SMA telah
dikembangkan dengan ciri utama pada pencantuman tujuan pembelajaran metakognitif secara
eksplisit, langkah pembelajaran, dan dilengkapi dengan penugasan dan perangkat assesmen
metakognitif berupa rubrik dan angket.

Pengembangan disain pembelajaran dan perangkat metakognitif pada jenjang SMA telah
dilakukan seoptimal mungkin dengan melibatkan sejawat dan guru dalam proses pengembangan dan
pengujian melalui FGD dan pengisian angket, telah menghasilkan model implementatif yang siap
diimplementasikan oleh para guru dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA
Anderson, L.W, & Krathwol, D.R. (eds). 2001. A Taxonomy for Learning Teaching and Assessing. A

Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives.New York: Addison Wesley Longman,
Inc.

Borg, Walter R and Meredith Damien Gal. 1983. Educational Research and Introduction. New York &
London: Longman.

Depdikbud (2013). Permendikbud No. 54/2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta:
Depdikbud.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

95

Erskine, D.L., 2009. [Disertation] Effect of Prompted Reflection and Metacognitive Skill Instruction on
University Freshmen’s use of Metacognition. Department of Instructional Psychology and
Technology, Brigham Young University.

Hartman, H. J. 2001. Developing students' metacognitive knowledge and skills. In H. J. Hartman (Ed.),
Metacognition in Learning and Instruction: Theory, Research and Practice (pp. 33 - 63). Boston:
Kluwer.

Hartman, H. J. 2001. Teaching metacognitively. In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in Learning and
Instruction: Theory, Research and Practice (pp. 149 - 172). Boston: Kluwer.

McCormick, C. B. (2006). Metacognition and learning. In P. A. Alexander, & P. H. Winne (Eds.),
Handbook of Educational Psychology (2nd ed., pp. 79-102). Mahwah, New Jersey: Lawrence
Erlbaum.

Plomp, Tjeerd. 1997. Educational And Training Systems Design. Netherland: University of Twente
Fakulty of Educational Science and Technology.

Schraw, G., & Dennison, R. S. 1994. Assessing Metacognitive Awareness. Contemporary Educational
Psychology, 19, 460-475.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Thiagarajan, Sivasailam and Others. 1974. Instructional Development for Training Teachers of

Exceptional Children. Indiana: Indiana University.
Utomo, Cahyo Budi dan Harjono. 2013. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berorientasi

Metakognitif Pada Jenjang Pendidikan SMA di Jawa Tengah. Laporan Penelitian. Semarang:
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Universitas Negeri Semarang.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

96

TRACER STUDY

KAJIAN RELEVANSI LULUSAN JURUSAN PENDIDIKAN SENDRATASIK
PRODI SENI TARI FBS UNNES TAHUN 2007 - 2012

Joko Wiyoso
Jurusan Pendidikan Sendratatik Konsentrasi Seni Tari FBS UNNES

email: jokowiyoso1962@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan profil lulusan Jurusan Pendidikan
Sendratatik Konsentrasi Seni Tari FBS UNNES tahun 2008-2012, Relevansi kurikulum di
Jurusan Sendratatik Konsentrasi Seni Tari FBS UNNES dengan kebutuhan pasar kerja.
Profil lulusan meliputi masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja,
penghasilan pertama yang diperoleh serta penilaian dari atasan alumni tempat mereka
bekerja meliputi aspek integritas, profesionalisme, penguasaan bahasa Inggris,
penguasaan IT, kemampuan berkomunokasi, kemampuan bekerja sama secara tim dan
kemauan untuk megembangkan diri. Metode penelitian Tracer Study ini dilakukan
secara deskriptif dengan pendekatan survei. Subjek penelitian adalah lulusan Program
Studi Pendidikan Seni Tari FBS UNNES kurun waktu 2007-2012 sebanyak 114 orang.
Hasil pengumpulan data dengan teknik angket dan dokumentasi, diperoleh balikan
sejumlah 24 orang atau 21,1%. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif dengan persentase kemudian dideskripsikan sebagai gambaran profil dari
lulusan. Hasil penelitian menunjukkan 1. Profil lulusan lulusan Jurusan Pendidikan
Sendratatik Konsentrasi Seni Tari FBS UNNES kurun waktu 2007 -2012 sebagai berikut: a.
Sebesar 66,7% lulusan sudah memperoleh pekerjaan kurang dari delapan bulan. b.
Semua lulusan sudah mendapatkan pekerjaan, 23 orang atau 95,8% sebagai guru dan 1
orang non guru. c. Penghasilan pertama yang diperoleh, hampir separo atau 45,8%
alumni memeperoleh penghasilan pertama kurang dari Rp. 1.000.000. 2.Tanggapan
pengguna terhadap alumni untuk semua aspek( integritas, profesionalisme, penguasaan
bahasa Inggris, penguasaan IT, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama
secara team dan kemauan untuk memngembangkan diri) mendapat tanggapan yang
positip dari para pengguna, umumnya para pengguna menilai para alumni memeiliki
kemampuan dalam semua aspek yang ditanyakan berkisar dalam kategori sangat baik
dan baik. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja diperoleh hasil sebanyak
91,6% persen lulusan merasa memiliki lifeskill untuk jenis pekerjaan yang sesuai latar
pendidikan yaitu sebagai guru menyatakan kurukulum terkait dengan mata kuliah yang
diajarkan selama studi di UNNES sudah relevan arau mendukung terhadap pekerjaan
para alumni.
Kata kunci: tracer study, relevansi, lulusan, seni tari

PENDAHULUAN
Seperti dijelaskan di dalam buku Panduan Implementasi Kurikulum UNNES 2012, disebutkan

bahawa ada dua aspek untuk mengukur keberhasilan suatu perguruan tinggi. Aspek tersebut adalah
aspek kuantitas dan aspek kualitas. Aspek kuantitas meliputi kenyamanan lingkungan kampus,
sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai; jumlah profesor dan doktor; jumlah program studi;
dan juga pelayanan prima di bidang akademik dan non ak ademik. pendidikan yang berkualitas.
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Aspek Kualitas meliputi, proses pembelajaran dan bimbingan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat yang efektif dan efisien serta makin berhasil dan berdaya guna; tersedianya sumber
belajar yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta
kebutuhan program studi; banyaknya jurnal yang terakreditasi dan karya ilmiah dosen yang
dipublikasi melalui jurnal internasional; lulusan yang makin berkompeten dan kompetitif di pasar
kerja; meningkatnya eligibilitas masyarakat (pemangku kepentingan) terhadap penyelenggaraan dan
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Apabila dianalisis secara cermat,
lulusan yang berkualitas merupakan parameter yang harus dirumuskan dengan indikator-indikator
yang terukur. Oleh karena itu, tidak berlebihan manakala suatu perguruan tinggi merasa bangga
apabila mampu menghasilkan lulusan yang bekompeten dan kompetitif dalam berbagai aspek
kehidupan.

Berkenaan dengan aspek kualitas, salah satu aspek tersebut menyebutkan tentang lulusan
atau alumni, yakni lulusan yang makin berkompeten dan kompetitif di pasar kerja. Terkait dengan
hal tersebut, nampaknya perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya
saing dan siap berkiprah dalam pembangunan. Daya saing lulusan yang ditunjukkan melalui masa
tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi dalam seleksi, dan gaji
yang diperoleh. Relevansi (kesesuaian) pendidikan lulusan ini ditunjukkan melalui profil pekerjaan
(macam dan tempat pekerjaan), relevansi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, manfaat
mata kuliah terhadap pekerjaan, saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan. Selain itu,
relevansi pendidikan juga ditunjukkan melalui pendapat pengguna lulusan tentang kepuasan
pengguna lulusan, kompetensi lulusan dan saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan.

Seberapa besar lulusan perguruan tinggi mampu berkiprah dalam pembangunan sesuai
relevansi pendidikannya dapat dilakukan upaya penelusuran terhadap lulusannya (Tracer Study).
Tracer Study merupakan pendekatan yang memungkinkan institusi pendidikan tinggi memperoleh
informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses
pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di
masa mendatang. Hasil Tracer Study dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui
keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya. Bahkan dalam kegiatan
akreditasi(BANPT) Program Studi selalu mempersyaratkan adanya data hasil Tracer Study tersebut
melalui parameter masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja, kesesuaian pekerjaan
dengan bidang studinya.

Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) sebagai salah satu insitusi
lembaga pendidikan penghasil tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi diharapkan dapat
menghasilkan lulusan yang dapat diserap dunia kerja sesuai dengan kompetensi pendidikan yang
diperolehnya. Jurusan ini menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik pada mata
pelajaran seni budaya/seni tari di satuan pendidikan menengah. Selama kurun tahun 2008 sampai
dengan tahun 20012, program studi seni tari telah melakukan perubahan kurikulum dan
mengimplementasikan 3 kurikulum yang berbeda pada angkatan yang berbeda pula, angkatan 2010
dan sebelumnya menggunakan kurikulum 2008, angkatan 2011 dan 2012 menggunakan kurikulim
2011 dan angkatan 2013 menggunakan kurikulum 2012. Program Studi Pendidikan Seni tari selama
kurun waktu 5 tahun terakhir telah meluluskan mahasiswanya sebanyak 104 orang. Selama kurun
waktu tersebut belum pernah dilakukan penelusuran lulusan berkaitan dengan kualitas pendidikan
dan relevansi antara kompetensi dengan kebutuhan pasar. Kualitas pendidikan dimaksud adalah
berkaitan dengan ketepatan kurikulum di Jurusan Pendidikan Sendratasik Prodi Seni Tari dengan
penerapannya di lapangan (kebutuhan pasar kerja). Selain kualitas lulusan dapat dilihat dari
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ketepatan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, dan sesuai dengan parameter
akreditasi dan proposal pendanaan bersaing.

Salah satu tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui antara kompetensi
dengan kebutuhan pasar adalah Tracer Study. Tracer Study dapat mengukur dan melacak kinerja
lulusan sehingga dapat diperoleh indikator yang jelas tentang profil lulusan dari Jurusan Pendidikan
Sendratasik Prodi Seni Tari terutama selama kurun waktu lima tahun terakhir berkisar tahun 2007
sampai dengan tahunj 2012. Profil lulusan ini setidaknya meliputi dua hal seperti yang diperlukan
dalam akreditasi prodi, yaitu jejak alaumni dan penilian atau tanggapan pengguna(atasan) tempat
para alumni bekerja. Jejak alumni meliputi masa tunggu lulusan, persentase lulusan yang sudah
bekerja, bidang pekerjan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan penghasilan pertama yang
diperoleh. Penilaian pengguna mencakaup, integritas, profesionalisme, kemampuan berbahasa
Inggris, penguasan IT, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama secara tim serta
kemauan untuk meningkatkan diri. Berdasarkan gambaran di atas, maka kami melakukan Tracer
Study bagi lulusan Program Studi Pendidikan Seni Tari FBS UNNES tahun 2008 - 2012. Hal yang
diangkat dalam kajian ini yaitu, bagaimana profil lulusan Program Studi Pendidikan Seni Tari dan
bagaimanakah lifeskill dan materi kuliah yang diperoleh lulusan selama kuliah terhadap pekerjaan
sebagai guru. Lebih detailnya permasalahan dapat diuraikan sebagai nerikut, (1) Berapa lama waktu
tunggu alumni dari saat lulus sampai dengan mendapat pekerjaan; (2) Apakah pekerjaan yang
mereka dapat sesui dengan bidang studinya atau tidak; (3) Bagaimana tanggapan pihak pengguna
terhadap lulusan Prodi Seni Tari meliputi, Integritas, Profesionalisme, Kemampuan Bahasa Inggris,
Penguasaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerja tim dan Pengembangan diri.

Harald Schomburg (2003: 11) mendefiniskan Tracer Study merupakan pendekatan yang
memungkinkan institusi pendidikan tinggi memperoleh informasi tentang kekurangan yang mungkin
terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk
perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Informasi yang diberikan oleh
lulusan yang berhasil di profesinya diperlukan misalnya informasi tentang pengetahuan dan
penampilan yang relevan (hubungan antara pengetahuan terhadap ketrampilan dan tuntutan
pekerjaan, area pekerjaan, posisi profesi). Selain itu, para lulusan dapat juga diminta.untuk menilai
kondisi studi yang mereka alami selama mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Tracer Study
dapat juga digunakan sebagai kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stakeholder terhadap
alumni. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengumpulkan informasi dan masukan yang relevan dari
lulusan terkait dengan "learning dan working experience" yang dialami oleh lulusan guna
pengembangan Perguruan Tinggi. Menurut Schomburg (2003) tujuan utama dari kegiatan Tracer
Study adalah untuk mengetahui/mengidentifikasi kualitas lulusan di dunia kerja, sedangkan tujuan
khusus Tracer Study adalah : 1) Mengidentifikasi profil kompetensi dan keterampilan lulusan. 2)
Mengetahui relevansi dari pelaksanaan kurikulum yang telah diterapkan di perguruan tinggi dengan
kebutuhan pasar tenaga kerja dan pengembangan professional di dalam kompetensi jurusan. 3)
Untuk mengevaluasi hubungan dari kurikulum dan studi di jurusan sebagai pengembangan keilmuan.
4) Sebagai kontribusi dalam proses akreditasi jurusan.

Penelusuran lulusan (Tracer Study) adalah salah satu hal strategis yang harus dilakukan oleh
setiap institusi pendidikan. Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa diperoleh dari pelaksanaan
kegiatan ini, yaitu: 1) Mengetahui stakeholder satisfaction, dalam hal ini lulusan, terkait dengan
learning experiences yang mereka alami, untuk dijadikan alat evaluator kinerja institusi. 2)
Mendapatkan masukan yang relevan sebagai dasar pijakan pengembangan institusi, terkait dengan
kemampuan bersaing, kualitas, dan working experiences lulusan yang bisa digunakan untuk
menangkap kesempatan dan menanggulangi ancaman ke depan. 3) Meningkatkan hubungan lulusan
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dan almamater, karena apabila dilihat dari pengalaman institusi-institusi pendidikan terkenal, ikatan
lulusan dan almamater yang kuat akan banyak membawa banyak manfaat kepada almamater seiring
dengan diakuinya kiprah lulusan di masyarakat(www.staf.uny.ac.id)

Profil lulusan menggambarkan kompetensi lulusan Jurusan Pendidikan Sendratasik Program
Studi Seni Tari. Profil lulusan ini setidaknya meliputi dua hal seperti yang diperlukan dalam
akreditasi prodi, yaitu jejak alaumni dan penilian atau tanggapan pengguna(atasan) tempat para
alumni bekerja. Jejak alumni meliputi masa tunggu lulusan, persentase lulusan yang sudah bekerja,
bidang pekerjan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan penghasilan pertama yang diperoleh.
Penilaian pengguna mencakaup, integritas, profesionalisme, kemampuan berbahasa Inggris,
penguasan IT, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama secara tim serta kemauan
untuk meningkatkan diri.

Jurusan Pendidikan Sendratasik Program Studi Pendidikan Seni Tari diselenggarakan dengan
visi dan misi serta tujuan utama untuk menghasilkan tenaga terdidik di bidang Pendidikan Seni Tari,
yang mempunyai kemampuan akademik profesional. Alumni Program Studi Pendidikan Seni Tari
sebagian besar telah bekerja sebagai guru. Namun dengan kurikulum yang fleksibel serta
pengetahuan yang diperoleh selama studi, diantara alumni ada yang bekerja di luar bidang
kependidikan. Banyaknya alumni yang telah diluluskan dan calon mahasiswa yang berminat
memasuki Program Studi Pendidikan Seni Tari, merupakan tantangan dan sekaligus harapan agar
lulusan Program Studi Pendidikan Seni Tari senantiasa mampu bersaing dan memiliki profesionalitas
yang tinggi di bidang kerjanya. Ketatnya persaingan di pasar kerja menuntut tingkat profesionalitas
yang tinggi, baik di bidang kependidikan maupun di luar bidang kependidikan. Oleh karena itu
evaluasi terhadap kurikulum, silabi, dan proses pembelajaran senantiasa dilakukan secara periodik
agar dapat membekali mahasiswa dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.

Visi Program Studi Pendidikan Seni Tari yaitu: Unggul dalam nilai-nilai moral dan agama,
berwawasan internasional dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan
mengedepankan kemandirian dan profesionalisme dalam berbagai usaha untuk memenuhi tuntutan
pembangunan nasional, daya saing di Indonesia, dan kualitas bertaraf internasional.

Misi Program Studi Pendidikan Seni Tari yaitu: (1) Mengembangkan budaya kerja yang
menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan etika; (2) Mengembangkan budaya kerja yang
berwawasan internasional dan menjunjung tinggi kemandirian; (3) Melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi secara profesional yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan nyata di
masyarakat; (4) Mengembangkan budaya akademis yang kondusif bagi dosen untuk senantiasa
meningkatkan profesionalisme dan karirnya sebagai tenaga fungsional di tingkat pendidikan tinggi;
(5) Mengembangkan budaya akademis yang kondusif bagi pengembangan diri dan potensi
mahasiswa sehingga mampu menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan IPK
yang setinggi-tingginya; (6) Mengembangkan program-program kewirausahaan untuk meningkatkan
kesejahteraan staf dan mahasiswa serta untuk menunjang kemajuan Prodi dalam segala aspek; (7)
Menjamin keselarasan program penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan Seni
Tari untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi yang mampu mendukung
percepatanpembangunan ekonomi dan kesejahteraan; (8) Menjalin kerja sama pada skala nasional
dan internasional di bidang keilmuan dan kependidikan Seni

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang sudah dirumuskan, Program Studi Pendidikan Seni Tari
perlu dikelola dengan baik, agar diperoleh efisiensi dan efektivitas penggunaan berbagai sumber daya
yang dimiliki. Oleh karena itu rencana pengembangan Program Studi Pendidikan Seni Tari
memprioritaskan pada pengembangan ketenagaan, proses pembelajaran, dan sarana. Hasil semua
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usaha pengembangan tersebut adalah meningkatnya kualitas lulusan yang pada saatnya nanti akan
meningkatkan kualitas pembelajaran Seni Tari di sekolah.

Usaha ke arah peningkatan kualitas lulusan harus didukung dengan ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung dan ketenagaan yang memadai, sehingga pengguna lulusan akan memperoleh
keyakinan bahwa lulusan Program Studi Pendidikan Seni Tari adalah calon guru yang profesional.

Pengembangan Program Studi Pendidikan Seni Tari pada bidang Pendidikan dan Pengajaran
yang terkait dengan relevansi kurikulum untuk kebutuhan pasar kerja dapat dideskripsikan secara
singkat sebagai berikut. Program Studi Pendidikan Seni Tari merupakan pelaksana bidang pendidikan
dan pengajaran di perguruan tinggi. Kegiatan utama ini merupakan pelaksanaan kurikulum yang telah
disusun. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum perguruan tinggi akan menghasilkan lulusan yang
berkualitas, dan mampu bersaing dalam pasar kerja. Usaha ke arah itu perlu diupayakan secara
optimal hingga menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Melaksanakan pembelajaran “belajar bagaimana cara belajar” (learning how to learn) adalah strategi
pembelajaran yang ditempuh untuk mewujudkan keinginan tersebut. Rencana pengembangan
Program Studi Pendidikan Seni Tari dalam bidang pendidikan dan pengajaran meliputi: (1) proses
pembelajaran yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, (2) optimalisasi hasil belajar mahasiswa, (3)
penggunaan metode pembelajaran yang menekankan pada “belajar bagaimana cara belajar”
(learning how to learn) yang dapat membangun kemandirian belajar mahasiswa, dan (4) menciptakan
atmosfer akademik yang kondusif untuk pengembangan Program Studi.

Berdasarkan gambaran di atas, maka kami melakukan Tracer Study bagi lulusan Program Studi
Pendidikan Seni Tari FBS UNNES. Hal yang diangkat dalam kajian ini yaitu, bagaimana profil lulusan
Program Studi Pendidikan Seni Tari dan bagaimanakah lifeskill dan materi kuliah yang diperoleh
lulusan selama kuliah terhadap pekerjaan sebagai guru.

METODE PENELITIAN
Kajian tracer study ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang berusaha

mendeskripsikan profil lulusan dan relevansi materi kuliah kurikulum Program Studi Pendidikan Seni
Tari melalui pendekatan survei. Variabel Profil lulusan, meliputi: 1) masa tunggu lulusan, 2)
persentase lulusan yang sudah bekerja, dan 3) penghasilan pertama yang diperoleh. Variabel
relevansi kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Tari dengan kebutuhan kompetensi lulusan yaitu
lifeskill dan materi Kuliah yang diterima lulusan dengan kebutuhan kerja sebagai guru.

Sumber data penelitian ini adalah berupa dokumen alumni dan alumni itu sendiri yang lulus
tahun 2007 sampai dengan 2012. Penelitian ini dilaksanakan secara terpusat di Program Studi
Pendidikan Seni Tari dengan menganalisis dokumen alumni dan pemanfaatan angket melalui kiriman
pos dan elektronik ke alamat alumni yang terekam. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan April
sampai bulan September tahun 2013.

Penelitian evaluasi ini bersifat deskriptif. Semua data yang dikumpulkan melalui angket
maupun dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentase. Data yang
berhasil dikumpulkan kemudian dideskripsikan selanjutnya diambil kesimpulan tentang masing–
masing komponen atas dasar kriteria yang telah ditentukan. Besarnya persentase pada kategori
mana, menunjukan informasi yang diungkapkan langsung dapat diketahui posisi masing–masing
aspek dalam keseluruhan maupun bagian–bagian permasalahan yang diteliti.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sasaran penelitian ini adalah seluruh alumni Jurusan Pendidikan Sendratasik Prodi Seni Tari

tahun lulus 2008 – 2012 yang mengembalikan lembar angket yakni sebanayak 24 orang dari 114
alumni atau sebesar 20,8%. Sebaran tahun lulus sasaran penelitian ditunjukkan tabel berikut

Tabel 1. Lulusan Jurusan Pendidikan Sendratasik Prodi Seni Tari
tahun lulus 2008 – 2012

Tahun Wisuda Banyaknya Presntase

2008 7 29,1

2009 3 12,5

2010 2 8,3

2011 7 29,1

2012 5 20,5

Jumlah 24 100

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase paling besar dari sasaran penelitian diperoleh,
berasal dari alumni tahun 2008 dan 2011, yaitu masing-masing 29,1%. Selanjutnya alumni tahun 2012
sebesar 20,5%, alumni tahun 2009 12,5% dan alumni 2010 sbesar 8,3%.

Profil Lulusan
Profil lulusan meliputi jejak alumni dan tanggapan pengguna terhadap alumni. Jejak alumni

meliputi masa tunggu lulusan, persentase lulusan yang sudah bekerja, bidang pekerjan sesuai dengan
latar belakang pendidikan dan penghasilan pertama yang diperoleh. Penilaian pengguna mencakaup,
integritas, profesionalisme, kemampuan berbahasa Inggris, penguasan IT, kemampuan
berkomunikasi, kemampuan bekerja sama secara tim serta kemauan untuk menegmbangkan diri
1.JejakAlumni
1.1Masa Tunggu Lulusan

Data masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama disajikan dalam tabel 2. Sebanyak
66,7%, lulusan sudah memperoleh pekerjaan kurang dari delapan bulan. 25% lulusan mendapat
pekerjaan berkisar 8 -16 bulan dan 8,3% lulusan mendapatkan pekerjaan berkisat 17 – 24 bulan.
Berikut laporan dalam bentuik table.

Tabel 2. Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan Pertama

Waktu Tunggu Banyaknya Presentase

< 8 bulan 16 66,7

8 – 16 bulan 6 25

17 – 24 bulan 2 8,3

25 – 32 bulan - -

 33 bulan - -

Jumlah 24 100

berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar alumni Jurusan Pendidikan
Sendratasik Konsentrasi Seni Tari yakni 66,7% mendapatkan pekerjaan kurang dari 8 bulan.
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1.2. Status Pekerjaan
Data status pekerjaan disajikan dalam tabel 3. Menunjukan bahwa 66,7% sebagai guru

honorer, 16,7% guru yayasan, 8,4% sebagai guru negeri(PNS), 4,1% usaha sendiri dan 4,1 % lainnya.
Tabel 3. Status Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Banyaknya Persentase

PNS(guru) 2 8,4

Yayasan(guru) 4 16,7

Honorer(guru) 17 70,8

Usaha Sendiri

Lainnya 1 4,1

24 100

Berdasar tabel di atas menunjukan bahawa seluruh alumni telah mendapatkan pekerjaan,
meskipun sebagian besar bestatus guru honorer
1.3. Jenis Pekerjaan

Berdasar data yang diperoleh menunjukkan bahawa para alumni sebagain besar berprofesi
sebagai guru yajni sebesar 95,8%, sedang 4,2% berprofesi non guru. Yang menarik dari jenis
pekerjaan ini, terutama yang non guru ada yang bekerja dibidang farmasi, sebagai asisten maneger
sebuah bimbingan belajar, ada yang guru honoren tetapi memiliki usaha salon yang penghasilannya
lebih besar dari ia mengajar, ada juga yang berprofesi sebagai asisten perias pengantin.Berikut
laporan dalam bentuk table.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan banyajnya Presentase

Guru 23 95,8

Non Guru 1 4,2

Jml 24 100

1.4. Penghasilan Pertama
Berdasar dari data yang diperolah menunjukkan bahawa penghasilan pertama para alumni

adalah sebagai berikut, 11 orang atau 45,8% mereka menerima gaji kurang dari Rp.1.000.000, 5 orang
atau 20,8% menerima gaji berkisar Rp. 1.000.000 – Rp. 1.800.000, 5 orang atau 20,8% menerima gaji
berkisar Rp. 1.801.000 – Rp 2.060.000, 1 orang atau 4,2% menerima gaji berkisar antara Rp.
2.061.000 – Rp. 3.040.000 dan 1 orang 4,2% menerima lebih dari Rp. 5.000.000. Berikut sajian jumlah
penghasilan alumni dalam bentuk tabel

Tabel 21. Besaran Penghasilan Alumni.

Besaran Rp. Banyaknya Persentase

< 1.000.000 11 45,8

1.000.000 – 1.800.000 5 20,8

1.801.000 – 2.060.000 5 20,8

2.061.000 - 3.040.000 1 4,2

3.041.000 – 4.020.000 1 4,2

4.021.000 – 5.000.000

>5.000.000 1 4,2

24 100
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Berdasar tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penghasilan pertama para alumni
didominasi oleh para alumni yang bekerja sebagai guru honorer dan menerima penghasilan di bawah
Rp. 1.000.000. Jumlah alumni yang menerima penghasilan di bawah Rp. 1.000.000 sebesar 45,8%.
Alumni yang mendapatkan penghasilan di atas dari Rp. 5.000.000 adalah alumni yang mengajar
sebagai guru honorer dan memilki usaha lain yakni salon kecantikan.
2. Tanggapan Pengguna
2.1. Integritas

Berdasar data yang diperoleh menunjukkan bahawa para alumni menurut atasan atau
pimpinan tempat alumni bekerja, 29,2% memilki integritas sangat baik dan 70,8% memilki integritas
baik, tabel di bawah ini menjelaskan hal tersebut

. Tabel 6. Integritas Alumni

Berdasar tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar 70,8% para alumni memiliki
integritas dalam kategori baik.
2.2. Profesionalisme

Berdasar data yang diperoleh menujukkan bahawa para alumni memiliki profesionalisme
dalam kategori, 50% sangat baik dan 50% bik. Tabel berikut memberi gambaran tentang hal tersebut.

Tabel 7. Profesionalisme Alumni

Profesionalisme Jumlah Presentase

Sangat Baik 12 50

Baik 12 50

Gukup

Kurang

24 100

Berdasar tabel di atas para alumni berbagi rata presentasenya dalam hal sikap
profesionalismenya yakni sama-sama 50%.
2.3. Penguasaan Bahasa Inggris

Berdasar data yang diperoleh menujukkan bahawa para alumni memiliki kemmapuan
berbahasa Inggris dalam kategori, 54,2% s baik, 37,5% cuku dan 8,3% dalam kategori kurang. Tabel
berikut memberi gambaran tentang hal tersebut.

Tabel 8. Penguasaan BahasaInggris

Penguasaan Jumlah Presentase

Sangat Baik

Baik 13 54,2

Gukup 9 37,5

Kurang 2 8,3

24 100

Integritas Jumlah Presesntase

Sangat Baik 7 29,2

Baik 17 70,8

Gukup

Kurang

24 100
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Berdasar tabel terseut di atas sebagian besar alumni memiliki kemampuan berbahasa Inggris
dalam kategori baik yakni sebesar 54,2%.
2.4 Penguasaan Teknologi Informasi(IT)

Berdasar data yang diperoleh menujukkan bahawa penguasaan IT para alumni dalam
kategori, 8,3% s sangat baik, 75% baik, 16,7% dalam kategori cukup. Tabel berikut memberi
gambaran tentang hal tersebut.

Tabel 9. Penguasaan IT

Penguasaan Jumlah Presentase

Sangat Baik 2 8,3

Baik 18 75

Gukup 4 16,7

Kurang

24 100

Berdasar tabel terseut di atas sebagian besar alumni menguasai IT dalam kategori baik yakni
sebesar 75%.
2.5. Kemampuan Berkomunikasi

Berdasar data yang diperoleh menunjukkan bahawa para alumni menurut atasan atau
pimpinan tempat alumni bekerja, 58,3% mampu berkomunikasi sangat baik dan 37,5% mampu
berkomunikasi baik dan 4,2% mampu berkomunikasi cukup. Tabel di bawah ini menjelaskan hal
tersebut

. Tabel 10. Kemampuan berkomunikasi

Kemampuan Jumlah Presentase

Sangat Baik 14 58,3

Baik 9 37,5

Gukup 1 4,2

Kurang

24 100

Berdasar tabel terseut di atas sebagian besar alumni mampu berkomunikasi dalam kategori
sangat baik yakni sebesar 58,3%.
2.6. Kemampuan Bekerja Sama Secara Tim

Berdasar data yang diperoleh menunjukkan bahawa para alumni menurut atasan atau
pimpinan tempat alumni bekerja, 50% mampu bekerj sama secara tim dalam kategori sangat baik
dan 50% mampu bekerjasama secara tim dalam kategori baik. Tabel di bawah ini menjelaskan hal
tersebut

Tabel 11. Kemampuan Bekerjasama Secara Tim

Kemampuan Jumlah Presentase

Sangat Baik 12 50

Baik 12 50

Gukup

Kurang

24 100

Berdasar tabel di atas para alumni berbagi rata presentasenya dalam hal kemampuan
bekerjasana secara tim yakni sama-sama 50%.
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2.7. Berkemauan Untuk Mengembangkan Diri
Berdasar data yang diperoleh menunjukkan bahawa para alumni menurut atasan atau

pimpinan tempat alumni bekerja, 50% memiliki kemauan untuk mengembangkan diri dalam kategori
sangat baik dan 50% memiliki kemauan untuk mengembangkan diri dalam kategori baik. Tabel di
bawah ini menjelaskan hal tersebut

Tabel 12. Berkemauan Untuk Mengembangkan Diri

Kemauan Jumlah Presentase

Sangat Baik 12 50

Baik 12 50

Gukup

Kurang

24 100

Berdasar tabel di atas para alumni berbagi rata presentasenya dalam hal kemauan untuk
mengembangkan diri yakni sama-sama 50%.

Relevansi Kurikulum
Relevansi kurikulum meliputi relevansi kurikulum di Jurusan Pendidikan Sendratasik

Konsentrasi Seni Tari terhadap Lifskill pekerjaan para alumni yang sesuai latar belakang pendidikan
atau sebagai guru dan Relevansi mata kuliah terhadap pekerjaan para alumni yang sesuai latar
belakang pendidikan atau sebagai guru.

Berdasar data yang diperoleh menunjukkan bahwa Lifeskill lulusan berkaitan dengan
pekerjaan saat ini terutama yang sesuai latar belakang pendidikan atau sebagai guru relevasinya
dengan kurikulum, diperoleh jawaban 91,6% alumni berpendapat relevan, dan 8,4 aluni berpendapat
kurang relevan. Lulusan yang menjawab kurang relevan menyatakan bahwa mereka merasa bahawa
materi lifskil terutama praktik tari, kurang lengkap, mereka menginginkan materi tarian dari jenjang
pendidikan tingkat TK sampai dengan SMA.

Mengenai mata kuliah yang diajarkan selama kuliah menunjang terhadap pekerjaannya
sebagai guru, hampir seluruh alumni berpendapat bahawa, mata kuliah yang mereka tempuh sangat
menunjang pekerjaannya, bahkan sebagian alumni yang punya sambilan rias pengantin dan salon
kecantikan, menyatakan mata kulaiah yang mereka tempuh masih ada kaitannya dengan
pekerjaannya sekarang, karena mereka mendapat mata kuliah tata rias dan busana.

Berikut beberapa pendapat alumni yang bekerja yang bekerja sebagai guru tentang
keseuaian mata kuliah dengan pekerjaannya , pertanyaan angket “ apakah mata kuliah yang anda
tempuh selama studi di UNNES mendukung terhadap pekerjaan saudara?”

Ya alasannya karena materi sama dengan apa yang sudah ditempuh di UNNES(pendapat Edi
Susiloati alumni tahun 2008)

Ya alasanya karena mata kuliah yang pernah ditempuh dapat diaplikasikan dalam pekerjaan(
pendapat Endah Prasetyaningrum alumni tahun 2009)

Ya alasannya karena sesuai dengan studi sehinggajadi referensi mengajar(pendapat Novi
Ikasari alumni tahun 2009)

Ya alasannya karena sudah sesuai dengan bidang pekerjaan saya(pendapat Nurul Manthiana
Ulfa aluni tahun 2010)

Ya alasannya karena sesuai dengan bidang studi yang diajarkan(pendapat Dewi Selfiyani
alumni 2011)
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Ya alasannya dengan materi yang telah diajarkan di bangku kuliah, saya dapat dengan mudah
memberikan materei kepada siswa(pendapat Kus Indarwati alumni tahun 2012)

Para alumni mengusulkan beberapa mata kuliah yang dianggap sangat mendukung
pekerjaannya sekarang dan mata kuliah tersebut tidak mereka dapatkan sewaktu kuliah. Mata kuliah
tersebut antara lain : Seni Musik, Seni Rupa, TIK, Kewirausahaan, Editing Nusik, Modern Dance,
Bahasa Asing non Inggris dan Kepribadian.

Untuk mata kuliah TIK kurikulum Jurusan Sendratasik 2012 telah memunculkan mata kuliah
TIK, maka salah satu mata kuliah usulan alumni telah terakomodir di kurukulum Jurusan Pendidikan
Sendratasik FBS UNNES.

SIMPULAN
Profil lulusan lulusan jurusan pendidikan geografi mempunyai masa tunggu lulusan sebagian

besar kurang dari delapan bulan, Sebagian besar lulusan sudah bekerja sesuai latar belakang
Pendidikan, dan penghasilan pertama yang diperoleh lulusan sebagian besar kurang dari satu juta
rupiah sebagai guru. Atas dasar kondisi profil lulusan tersebut diketahui bahwa lulusan yang
dihasilkan Jurusan Pendidikan Sendratasik Prodi Seni Tari sudah sesuai dengan visi dan misi Jurusan.
Tanggapan pengguna atas alumni yang meliputi aspek integritas, prefesionalisme, penguasaan bahsa
Inggris, penguasaan IT, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dan kemauan untuk
mengembangkan diri dalam kategori sangat baik dan baik.

Relevansi kurikulum Jurusan Pendidikan Sendratasik Prodi Seni Tari terhadap kebutuhan
pasar kerja yaitu sebagian besar lulusan merasa memiliki lifeskill yang sesuai dengan jenis pekerjaan
sebagai guru dan sebagian besar lulusan juga menyatakan materi yang diterima selama kuliah di
Jurusan Pendidikan Geografi sudah sesuai kebutuhan pekerjaan sebagai guru.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan bagi Jurusan Pendidikan
Sendratasik Prodi Seni Tari FBS UNNES agar:

Memperjuangkan lulusan agar dapat memperoleh kesempatan memperoleh penghasilan
pertama sebagai guru lebih dari satu juta rupiah, atau di atas Upah minimum daerah melalui forum-
forum terkait secara nasional.

Kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh para alumni yang dinyatakan dalam usulan mata
kuliah, agar dapat ditindak lanjuti melalui peninjauan ulang terhadap mata kuliah yang
diselenggarakan saat ini dan mengadakan Pelatihan/workshop bagi guru-guru seni budaya terutama
lulusan Jurusan Pendidikan Sendratasik Prodi Seni Tari FBS UNNES tentang penguasaan teknik
pembelajaran untuk menyongsong diberlakukannya kuruklulum 2013.
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PEMBELAJARAN MODEL DRILL BERBANTUAN MODUL BERBASIS KOMPETENSI UNTUK
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERKOMPUTER PADA MATA KULIAH

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Agung Kuswantoro
Dosen Fakultas Ekonomi, Unnes

email: agungbinmadik@gmail.com

Abstrak
Mata kuliah TIK merupakan mata kuliah yang bersifat praktik, sehingga membutuhkan
persiapan dalam pembelajarannya, salah satunya adalah modul. Tujuan penelitian ini
adalah (1) mengetahui dan menganalisis proses pembelajaran model drill berbantuan
modul berbasis kompetensi, (2) mengetahui keterampilan mahasiswa dalam
berkomputer dengan menggunakan pembelajaran berbantuan modul berbasis
kompetensi, (3) mengetahui keefektifan pembelajaran drill berbantuan modul berbasis
kompetensi, (4) mengetahui nilai karakter yang muncul dalam pembelajaran drill
berbantuan modul berbasis kompetensi pada mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi
Unnes. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen.
Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Mahasiswa dalam proses pembelajaran model
drill berbantuan modul berbasis kompetensi terlihat antusias, (2) Keterampilan
mahasiswa dalam berkomputer dengan menggunakan pembelajaran berbantuan modul
berbasis kompetensi mengalami peningkatan, (3) Pembelajaran model drill berbantuan
modul berbasis kompetensi lebih efektif dibanding pembelajaran modul yang memuat
soal-soal (4) Nilai-nilai karakter yang muncul dalam pembelajaran drill berbantuan
modul berbasis kompetensi yaitu kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab.

Kata kunci : pembelajaran model drill, modul, kompetensi dan TIK

PENDAHULUAN
Guru sebagai orang pemimpin di kelas harus mampu me-manaage dengan baik keadaan

peserta didiknya, tidak hanya sekedar tampil di depan siswa yang mengabsen siswa, membaca buku,
menulis di papan tulis, mendiktekan soal, atau menuliskan jurnal kelas, sehingga menurut (Saud,
2010) guru harus profesional. Guru yang mengampu mata pelajaran yang bersifat teori dalam
pembelajarannya lebih mudah dibanding dengan praktek. Menurut penulis, bahwa guru tersebut
(pengampu mapel teori) lebih menekankan pada konsep, contoh, atau analisis dari materi tersebut.
Berbeda dengan guru yang mengampu mata pelajaran praktik, karena dia harus menyiapkan bahan
untuk praktek. Logikanya, praktek diberikan setelah memahami teori. Tugas pengajar praktek lebih
berat dibandingkan dengan pengajar teoritis. Dia harus menunjukkan bukti-bukti yang teoritis dalam
wujud nyata. Tidak mudah baginya untuk mengonkritkan dari yang abstrak.

Hal itulah yang dialami oleh penulis, saat mengampu mata kuliah praktikum. Sebelum
pembelajaran, saya menyiapkan bahan praktek dan mengecek kesiapan bahan ajar serta alat
pembelajaran, termasuk modul pembelajarannya. Modul adalah panduan dalam praktek untuk
mempermudah siswa dalam melaksanakan praktikum. Dengan adanya modul tugas guru di
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labolatorium akan menjadi ringan, karena dalam modul berisi petunjuk, indikator ketercapaian,
latihan, dan lainnya, sehingga siswa dapat menyiapkan dan memahaminya sebelum praktek
dilaksanakan.Demikian juga dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
merupakan mata kuliah praktek yang dilaksanakan di labolatorium komputer. Mata kuliah ini
berkaitan erat dengan program yang disediakan komputer, bukan membuat sebuah program.

Pembelajaran TIK biasanya langsung praktek dengan latihan soal yang telah dibuat oleh
dosen. Saat perkulihan dosen menjelaskan materi yang akan disampaikan sebelum praktek.
Mahasiswa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan petunjuk dosen. Mahasiswa mengerjakan di
laptop atau komputer miliknya. Pekerjaan yang mereka kerjakan adalah berupa soal-soal. Menurut
pengamatan saya, bahwa modul tersebut berisi latihan atau pengayaan, dengan sedikit petunjuk
penyelesaiannya, sehingga beberapa mahasiswa ada yang bingung atau tidak mengetahui
menyelesaikan pekerjaannya waktu praktek. Oleh karenanya modul yang digunakannya tidak praktis,
cenderung kumpulan soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

Demikian juga materi yang ada dalam modul tersebut yaitu Microsoft office word, excel, dan
power point. Ketiga program tersebut diselesaikan selama satu semester. Keadaan tersebut menurut
penulis, kurang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa selama dia kuliah di
perguruan tinggi. Kebutuhan mahasiswa di perguruan tinggi terhadap TIK meliputi program Microsoft
office seperti word, excel, power point, access, dan outlook. Selain program Microsoft office,
membutuhkan tentang internet dengan materi email, blog, dan e learning (Kuswantoro, 2013:15).

Program-program tersebut yang dibutuhkan olehnya, sehingga perlu adanya kesesuaian
menu-menu yang dibutuhkannya, karena dalam program terdapat banyak menu dan submenu yang
ditampilkan. Tidak semuanya menu akan dikaji oleh mahasiswa, karena keterbatasan waktu dan
tempat, sehingga dipilih materi yang sesuai dengan kompetensi prodi. Misal prodi pendidikan
administrasi perkantoran, maka mengetik surat melalui mail merge harus diberikannya, prodi
akuntansi akan banyak mengkaji excel dengan pekerjaan laporan keuangan, atau contoh lainnya
(Kuswantoro, 2014).

Rustam (2010) mengatakan pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya
dalam pembelajaran sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran.
Sejarah teknologi pembelajaran ini sendiri merupakan kreasi berbagai ahli dalam bidang terkait, yang
pada dasarnya ingin berupaya dalam mewujudkan ide-ide praktis dalam menerapkan prinsip didaktik,
yaitu pembelajaran yang menekankan perbedaan individual baik dalam kemampuan maupun dalam
kecepatan. Perwujudan ide-ide praktis itu juga sejalan dengan perkembangan teori-teori belajar yang
dikembangkan oleh para ahli psikologi, yakni dengan berkembangnya teori belajar dari aliran tingkah
laku (teori belajar dari aliran behaviorisme) dan teori-teori kognitif, terutama yang menggunakan
model pemrosesan informasi (information processing model).

Berdasarkan keadaan tersebut, sehingga dibutuhkan modul yang sesuai dengan kompetensi.
Modul dimaksudkan agar siswa lebih mudah dalam memahami dan mengerjakan soal yang telah
ditentukan dengan petunjuk yang jelas. Menurut Zaki (2006) Modul merupakan salah satu bentuk
bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman
belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang
spesifik.

Kompetensi dimaksudkan agar kebutuhan akan materi sesuai dengan bidang kajiannya,
sehingga tidak dapat disamaratakan semua pembelajaran TIK di sebuah perguruan tinggi. Menurut
Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah
penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk
menunjang keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan
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sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas - tugas
pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.

Keterpaduan modul dan kompetensi harus diimbangi dengan model pembelajaran yang tepat
untuk mendapatkan keterampilan berkomputer secara optimal. Jika model pembelajaran dengan
ceramah, maka pembelajaran TIK tidaklah tepat. Karakteristik mata kuliah TIK yaitu praktek dengan
komputer, sehingga dibutuhkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya.
Pembelajaran berbasis komputer dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu drill, tutor, dan simulasi
(Rustam,2010).

Model drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap
bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills akan ditanamkan kebiasaan tertentu
dalam bentuk latihan. Dengan latihan yang terus-menerus, maka akan tertanam dan kemudian akan
menjadi kebiasaan. Selain itu, untuk menanamkan kebiasaan, model ini juga dapat menambah
kecepatan, ketetapan, kesempurnaan dalam melakukan sesuatu serta dapat pula dipakai sebagai
suatu cara mengulangi bahan latihan yang telah disajikan, juga dapat menambah kecepatan. Model
ini berasal dari model pembelajaran Herbart, yaitu model asosiasi dan ulangan tanggapan. Melalui
model ini, maka akan memperkuat tanggapan pelajaran pada siswa. Pelaksanaannya secara mekanis
untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran dan kecakapan (Rustam, 2010:290-291).

Berdasarkan karakteristik mata kuliah, keadaan lingkungan, dan kondisi mahasiswa, maka
pembelajaran TIK dengan model drill sangat tepat, karena pengetahuan mahasiswa mengenai
program komputer sesuai dengan kompetensinya masih lemah, sehingga dibutuhkan pembelajaran
dengan soal latihan yang intens (secara terus-menerus), pastinya sebelum mereka mengerjakan
modul tersebut harus materi dipelajari, sehingga saat praktek mengerjakan soal, mereka akan
terbiasa untuk menyelesaikan soalnya. Latihan diberikan secara terus-menerus dengan soal yang
bervariasi dengan pola yang sama.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembelajaran model
drill berbatuan modul berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan berkomputer bagi
mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses
pembelajaran model drill berbantuan modul berbasis kompetensi? (2) Bagaimana keterampilan
mahasiswa dalam berkomputer dengan menggunakan pembelajaran berbantuan modul berbasis
kompetensi? (3) Apakah lebih efektif pembelajaran drill berbantuan modul berbasis kompetensi? (4)
Nilai-nilai karakter apa yang muncul dalam pembelajaran drill berbantuan modul berbasis
kompetensi pada mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Unnes?

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis proses pembelajaran model drill
berbantuan modul berbasis kompetensi, (2) mengetahui keterampilan mahasiswa dalam
berkomputer dengan menggunakan pembelajaran berbantuan modul berbasis kompetensi, (3)
mengetahui keefektifan pembelajaran drill berbantuan modul berbasis kompetensi, (4) mengetahui
nilai karakter yang muncul dalam pembelajaran drill berbantuan modul berbasis kompetensi pada
mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Unnes

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan khasanah dalam dunia pendidikan,
terutama dalam model pembelajaran. Manfaat praktis yaitu berkontribusi dalam membuat modul TIK
berbasis kompetensi yang sesuai dengan jurusan atau prodi, meningkatkan keterampilan
berkomputer mahasiswa, sehingga lebih cekatan dalam memanfaatkan program komputer atau
internet, dan menemukan pola pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran TIK untuk perguruan
tinggi.
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METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam upaya perolehan data
penelitian yang valid, objektif, dan representatif, maka peneliti secara sistematik mendeskripsikan
dan menganalisis rancangan penelitian sebagai berikut:
1. Peneliti melakukan studi eksplorasi dan dokumentasi, untuk mendapatkan materi dalam modul

berbasis kompetensi.
2. Peneliti melakukan praktek di labolatorium komputer di Fakultas Ekonomi Unnes.
3. Peneliti melakukan pengumpulan data dan pengelompokkannya secara cermat dan seksama, dan

penuh tanggung jawab materi yang sesuai dengan kompetensi.
4. Peneliti melakukan kegiatan analisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Subjek penelitan ini adalah mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah TIK di Fakultas
Ekonomi Unnes. Penelitian ini dilakukan dengan lokasi dan objek di Fakultas Ekonomi Unnes. Data
yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan rincian perumusan masalah penelitian
yaitu pembelajaran model drill berbantuan modul berbasis kompetensi. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kegiatan pengamatan
difokuskan kepada aktifitas mahasiswa di labolatorium komputer. Pada penelitian ini, wawancara
yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan model interview bebas terpimpin, yaitu
pewancara membawa pedoman yang tersusun dan hal yang ditanyakan merupakan garis besar
tentang hal-hal yang akan diteliti dengan materi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran
model drill berbantuan modul berbasis kompetensi. Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah
mahasiswa dan dosen. Dokumen yang dibutuhkan adalah materi tentang kompetensi yang sesuai
dengan program studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menujukkan bahwa modul yang digunakan oleh mahasiswa dalam mata kuliah TIK
adalah modul tidak sesuai dengan kompetensi program studi mahasiswanya, sehingga mereka tidak
mendalami kompetensi yang seharusnya dibutuhkan. Modul yang mereka gunakan adalah modul
yang digunakan juga oleh program studi lain, jadi modul itu disama ratakan. Modul tersebut
cenderung pada banyak latihan soal, dibanding dengan petunjuk cara mengerjakannya, sehingga
mereka tidak mengetahui cara langkah kerja yang benar.

Mahasiswa dalam proses pembelajaran model drill berbantuan modul berbasis kompetensi
terlihat antusias, karena materi yang didapatkan sesuai dengan bidangnya, bahkan yang diajarkan
dalam mata kuliah teori yang membutuhkan aplikasi komputer, mereka dapat mempraktekkannya.
Jika mereka tidak bisa mengerjakan materi yang terdapat di modul, mereka membuka buku teori
atau petunjuk teknisnya. Dosen dalam pembelajarannya, menyampaikan teorinya terlebih dahulu,
kemudian praktek berdasarkan teorinya, sehingga mahasiswa mudah dalam melaksanakan tugasnya.
Dengan adanya modul, mahasiswa dapat mempelajarinya sebelum perkuliahan dilaksanakan.

Keterampilan mahasiswa dalam berkomputer dengan menggunakan pembelajaran
berbantuan modul berbasis kompetensi mengalami peningkatan, karena ketika mereka tidak bisa
mengerjakannya, mereka dapat melihat petunjuk teknis cara mengerjakannya. Jadi dalam modul
tidak hanya memuat soal, tetapi petunjuk mengerjakan dan keterangan dari setiap latihan.
Terampilnya mereka berkomputer juga didukung karena proses pembelajaran yang terus-menerus.
Sifat mata kuliah TIK yang praktek, di mana membutuhkan keterampilan yang secara intens, maka
pembelajaran model drill. Model drill membantu mempermudah ingatan mereka saat mereka belajar
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teorinya, karena ada beberapa dari mereka, saat tidak memahami materi secara teori, tetapi saat
mempraktekan menggunakan komputer, mereka lebih mudah memahaminya

Pembelajaran model drill berbantuan modul berbasis kompetensi lebih efektif dibanding
pembelajaran modul yang memuat soal-soal saja, karena dosen lebih fokus pada materi yang akan
dijarkan sesuai dengan bidangnya. Demikian juga mahasiswa, dapat mengkaji sesuai dengan
kemampuannya, karena materi yang diajarinya. Dalam pembelajarannya, secara waktu lebih efektif,
karena semua materi yang akan dipelajarinya ada dalam modul.

Nilai-nilai karakter yang muncul dalam pembelajaran drill berbantuan modul berbasis
kompetensi yaitu kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab. Kedisiplinan muncul saat mahasiswa
mengerjakan latihan. Soal harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukannya. Ketekunan
muncul saat mereka mengerjakan soal, yaitu mencoba untuk menjawab dan mencari jawabannya.
Ketika mereka belum menemukan jawabannya, mereka mencoba untuk mencari jawaban yang
benar, dengan cara mengecek langkah-langkah kerja yang telah dilakukannya di modul. Tangggung
jawab, muncul saat mereka proses pembelajaran yaitu setiap latihan harus diselesaikan dalam
pertemuan yang telah ditentukan, jadi setiap mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan.
Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka dapat menanyakan ke temannya atau bertanya
kepada dosennya. Menurut Hidayatullah (2010) dan Wibowo (2011), bahwa nilai karekter tersebut
harus diintergrasikan dalam dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai
tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran drill berbantuan modul berbasis kompetensi merupakan salah satu terobosan
pembelajaran dibidang teknologi informasi pendidikan. Menurut Prasojo dan Riyanto (2011:5) dalam
bidang pendidikan, teknologi Teknologi Informasi (TI) difokuskan pada peningkatan kualitas
pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu Menurut Munir (2010),
kualitas guru atau dosen akan meningkat, karena modul tersebut harus sesuai dengan kompetensi
guru tersebut.

SIMPULAN
Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Mahasiswa dalam proses pembelajaran model drill
berbantuan modul berbasis kompetensi terlihat antusias, (2) Keterampilan mahasiswa dalam
berkomputer dengan menggunakan pembelajaran berbantuan modul berbasis kompetensi
mengalami peningkatan, karena ketika mereka tidak bisa mengerjakannya, mereka dapat melihat
petunjuk teknis cara mengerjakannya, (3) Pembelajaran model drill berbantuan modul berbasis
kompetensi lebih efektif dibanding pembelajaran modul yang memuat soal-soal saja, (4) Nilai-nilai
karakter yang muncul dalam pembelajaran drill berbantuan modul berbasis kompetensi yaitu
kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab.
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Abstrak
Konservasi plasma nutfah tumbuhan secara in vitro merupakan teknik penyimpanan
bahan tumbuhan dalam medium kultur jaringan. Dibandingkan teknik konservasi yang
lazim dilakukan melalui penanaman di lahan, teknik ini mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Keduanya dapat dilakukan secara simultan dan saling melengkapi.
Teknik konservasi secara in vitro berpotensi untuk dilaksanakan di Universitas Negeri
Semarang karena terdapat sumber daya fisik dan manusia yang cukup memadai.
Namun demikian sumber daya tersebut perlu ditingkatkan agar dapat menyimpan
materi tumbuhan yang merupakan flora identitas dari seluruh kota/kabupaten se Jawa
Tengah, sehingga kegiatan konservasi yang dilakukan lebih bermakna. Teknik
konservasi ini memberi peluang untuk melakukan pertukaran plasma nutfah tumbuhan
dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi sehingga dapat berkontribusi terhadap
perwujudan Unnes sebagai universitas konservasi bertaraf internasional.

Kata kunci: konservasi in vitro, plasma nutfah, tumbuhan

PENDAHULUAN
Universitas Negeri Semarang (Unnes) merupakan universitas konservasi. Tata kelola kampus

berbasis konservasi diimplementasikan melalui tujuh pilar yang tertuang dalam Peraturan Rektor
Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi
di Universitas Negeri Semarang (Unnes). Tujuh pilar tersebut adalah pilar biodiversitas atau
konservasi keanekaragaman hayati, arsitektur hijau, energi bersih, kaderisasi konservasi, seni budaya,
kebijakan nir-kertas, dan pengolahan limbah. Dalam Pasal 4 Peraturan Rektor tersebut dinyatakan
bahwa pilar konservasi keanekaragaman hayati bertujuan melakukan perlindungan, pengawetan,
pemanfaatan, dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora,
dan fauna di Unnes dan sekitarnya.

Badan yang bertugas mengembangkan tata kelola kampus berbasis konservasi di Unnes
adalah Badan Pengembang Konservasi yang mempunyai fungsi antara lain merancang dan
merumuskan standar pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam, sosial, seni dan budaya;
serta melaksanakan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam
bidang konservasi. Fungsi tersebut sangat selaras dengan kondisi plasma nutfah Indonesia pada saat
ini. Plasma nutfah merupakan materi genetika organisme yang mempunyai potensi atau nilai nyata
dan merupakan bahan dasar yang penting dalam kegiatan pemuliaan (Parthyal et al., 2002).
Indonesia memiliki plasma nutfah tumbuhan yang sangat besar yaitu sekitar 4418 spesies (Indrawan
et al., 2007) sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara megadiversitas dunia.
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Plasma nutfah Indonesia tersebar di berbagai daerah, namun 5% di antaranya bersifat endemik
(Indrawan et al. 2007) atau hanya tumbuh terbatas di daerah tertentu. Spesies endemik rawan
terhadap kepunahan, terutama apabila di habitat spesies tersebut terjadi cekaman biotik, abiotik
atau bencana alam dengan intensitas tinggi sehingga merusak habitat atau mematikan seluruh
anggota spesies tersebut. Untuk mencegah kepunahan perlu dilakukan upaya konservasi.

Konservasi tumbuhan dapat dilakukan secara in situ atau ex situ. Konservasi in situ
dilaksanakan dengan memelihara tumbuhan di habitat aslinya dan memerlukan tempat yang luas,
tenaga dan biaya yang besar. Sebaliknya konservasi ex situ dilakukan dengan memindahkan suatu
jenis tumbuhan ke suatu lingkungan baru di luar habitat alamiahnya. Konservasi ex situ dapat
diterapkan dalam bentuk kebun koleksi, penyimpanan benih, atau penyimpanan bahan tumbuhan
secara in vitro (Shikhamany, 2006; Indrawan et al, 2007). Penyimpanan tumbuhan secara in vitro
menghemat tempat, tenaga, dan biaya serta lebih memudahkan dalam pertukaran plasma nutfah.

Karena adanya kelebihan yang dimiliki konservasi tumbuhan secara in vitro maka teknik
konservasi ini layak dipertimbangkan sebagai salah satu program kegiatan Badan Pengembang
Konservasi Unnes dalam mewujudkan Unnes sebagai universitas konservasi. Untuk membahas hal
tersebut beberapa hal yang perlu dikaji adalah sebagai berikut.
1. Bagaimanakah peran, kelebihan dan kelemahan teknik konservasi secara in vitro dalam upaya

konservasi plasma nutfah tumbuhan?
2. Faktor-faktor pendukung dan pembatas apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan teknik

konservasi secara in vitro?
3. Bagaimanakah potensi dan kontribusi teknik konservasi secara in vitro dalam mewujudkan Unnes

sebagai universitas konservasi?
Kajian Pustaka
1. Konservasi plasma nutfah tumbuhan secara in vitro

Teknik konservasi in vitro merupakan salah satu aplikasi teknik kultur jaringan atau in vitro
untuk menyimpan bahan tumbuhan dari spesies yang telah langka atau dikhawatirkan dapat punah.
Teknik ini relevan diterapkan untuk tumbuhan yang membentuk benih rekalsitran (benih yang kadar
airnya tinggi sehingga tidak dapat disimpan pada temperatur dan kelembaban rendah); semi-
rekalsitran (benih dengan kadar air sedang sehingga tahan kelembaban rendah tetapi tidak mampu
disimpan pada temperatur rendah), dan tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif (Ashmore,
1997; Rajashekaran, 2008).

Tahap-tahap pelaksanaan konservasi in vitro meliputi 1) pemilihan eksplan atau bahan
tanaman yang akan disimpan, 2) penyimpanan eksplan dalam medium konservasi dalam jangka
waktu yang diinginkan: jangka pendek (kurang dari 1 tahun), menengah (1 – 4 tahun) atau jangka
panjang (lebih dari 4 tahun), serta 3) recovery dalam rangka pengujian stabilitas genetik dan viabilitas
eksplan setelah disimpan dalam medium konservasi selama periode waktu tertentu (Fay, 1992;
Engelmann, 2011).

Teknik konservasi untuk penyimpanan jangka pendek disebut pula teknik pertumbuhan
optimal. Dalam teknik ini bahan tanaman disimpan dalam medium dan kondisi fisik optimal sehingga
eksplan tumbuh dengan kecepatan optimal pula. Teknik konservasi jangka menengah disebut teknik
pertumbuhan minimal, bahan tanaman disimpan dalam medium dan kondisi fisik di luar rentang
optimal, sedangkan konservasi jangka panjang menggunakan teknik pembekuan atau tanpa
pertumbuhan, bahan tanaman disimpan pada kondisi beku dalam nitrogen cair dengan temperatur di
bawah titik beku (Engelmann & Engels, 2002; Dube et al., 2011, Engelmann, 2011). Di antara ketiga
macam teknik tersebut yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah teknik pertumbuhan
minimal karena efisien, resiko kontaminasi dan mutasi lebih rendah, dan sumber daya yang tersedia
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di Indonesia memadai. Teknik pertumbuhan optimal jarang dilakukan karena tidak efisien dari segi
biaya, waktu, dan tenaga serta mempunyai resiko besar terjadi kontaminasi dan mutasi eksplan.
Sebaliknya teknik pembekuan atau disebut kriopreservasi memerlukan teknologi dan ketrampilan
tinggi yang di Indonesia belum banyak lembaga yang mempunyai alat dan keahlian yang memadai
untuk melakukan teknik tersebut.

Prinsip teknik pertumbuhan minimal adalah memberi kondisi agar eksplan (bahan tumbuhan
yang disimpan) melakukan metabolism dan pertumbuhan dalam kecepatan rendah dengan mengatur
komposisi medium dan lingkungan fisik kultur, yaitu menurunkan kadar nutrisi, menambahkan zat
osmoregulator, menambahkan zat penghambat, dan menyimpan kultur dalam temperatur, intensitas
cahaya, serta lama penyinaran di bawah titik optimal. Karena metabolisme eksplan lambat maka
tidak perlu terlalu sering dilakukan sub-kultur yang bermuara pada pemborosan bahan, waktu, dan
tenaga (Engelmann, 2011).

Teknik konservasi tanpa pertumbuhan atau kriopreservasi dilakukan dengan menyimpan
materi tumbuhan pada temperatur sangat rendah di bawah titik beku air (pada umumnya -196 oC)
dalam nitrogen cair. Pada temperatur tersebut terjadi penurunan semua aktivitas biokimia,
metabolisme, dan pembelahan sel sehingga menekan kecepatan pertumbuhan dan senesensi atau
penuaan. Oleh karena itu teknik ini memungkinkan penyimpanan jangka panjang dan sangat efisien
untuk jangka waktu hingga puluhan tahun. Selain itu teknik kriopreservasi dapat mencegah
instabilitas materi genetika dan menurunkan resiko kontaminasi serta kesalahan penanganan
(Paunesca, 2009; Kaviani, 2010). Kriopreservasi merupakan plihan ideal untuk menyimpan tumbuhan
yang berkembangbiak secara vegetatif. Eksplan yang paling baik adalah ujung tunas yang
dikembangkan dari kultur in vitro karena bebas patogen, bersifat klonal, mudah direcovery, dan
meminimalkan kemungkinan terjadinya mutasi (Kaczmarczyk et al., 2008).

Keberhasilan suatu metode konservasi in vitro bergantung pada kemampuan metode tersebut
untuk 1) menekan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sehingga memperpanjang secara
signifikan periode waktu antar sub-kultur, 2) menjaga stabilitas genetika bahan tumbuhan yang
disimpan semaksimal mungkin, 3) mempertahankan potensi pertumbuhan dan perkembangan bahan
tumbuhan yang disimpan, dan 4) menghemat secara signifikan sumber daya tenaga, waktu dan biaya
dalam kegiatan konservasi tersebut (Rajashekaran, 2008; Kapai et al., 2010; Engelmann, 2011).
Untuk itu perlu dilakukan pengujian daya tumbuh eksplan setelah keluar dari medium konservasi
dengan cara memindahkan eksplan dari medium konservasi ke medium recovery atau regenerasi
dalam kondisi fisik optimal.
2. Faktor-faktor penentu keberhasilan konservasi plasma nutfah tumbuhan secara in vitro

Untuk melakukan konservasi tumbuhan secara in vitro diperlukan suatu protokol atau
prosedur yang bersifat spesifik untuk setiap spesies, sebuah laboratorium kultur jaringan tumbuhan
dengan seperangkat alat dan bahan yang memadai, serta tenaga yang mempunyai keahlian dalam
teknik kultur jaringan tumbuhan. Protokol konservasi in vitro meliputi teknik pemilihan eksplan yang
kompeten, penentuan komposisi medium, dan pengaturan kondisi fisik yang dapat mendukung
teknik konservasi yang dipilih, serta teknik recovery eksplan setelah disimpan dalam medium
konservasi selama periode waktu tertentu (Paunesca, 2009).

Penentuan lokasi laboratorium kultur jaringan harus memperhatikan beberapa hal karena
teknik kultur jaringan harus dilakukan secara aseptik dengan faktor-faktor lingkungan yang
terkendali. Laboratorium hendaknya tidak terletak di tempat berdebu, berangin kencang, atau dekat
tempat pembuangan sampah. Lokasi yang ideal adalah area yang lingkungannya bersih, bebas polusi,
ketersediaan air bersih memadai dan ketersediaan arus listrik yang terus menerus.
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Ruang-ruang yang diperlukan dalam laboratorium kultur jaringan adalah ruang pembuatan
media, ruang tanam/transfer, ruang kultur/inkubasi, ruang penyimpanan bersuhu rendah,
penyimpanan umum/persiapan, cuci, dan aklimatisasi (shading room/ rumah teduh). Ruang tanam,
ruang kultur atau inkubasi, dan ruang penyimpanan bersuhu rendah harus bersuhu 24–25 oC,
sehingga di daerah yang bersuhu tinggi harus dilengkapi dengan AC. Rumah teduh perlu dibangun di
samping laboratorium kultur jaringan yang ukurannya sesuai dengan kapasitas laboratorium. Rumah
ini berfungsi sebagai tempat aklimatisasi plantlet dan pembesaran plantlet yang dihasilkan. Sesuai
dengan fungsinya, cahaya matahari yang masuk dikurangi hingga 50% dengan cara diberi naungan
waring-net atau paranet.

Laboratorium kultur jaringan memerlukan beberapa alat esensial, yang antara lain meliputi:
a. Laminar air flow (LAF) cabinet, digunakan sebagai tempat penanaman dan pemindahan eksplan

ke dalam media kultur. LAF harus benar-benar steril sehingga dilengkapi dengan lampu UV dan
blower.

b. Autoclave digunakan untuk sterilisasi alat, media dan sebagainya. Alat ini dilengkapi dengan
pengukur tekanan, suhu dan waktu.

c. Timbangan analitik dengan tingkat ketelitian yang tinggi untuk menimbang bahan kimia
komponen media

d. Almari es untuk menyimpan larutan stok dan bahan-bahan kimia tertentu
e. Alat-alat gelas (gelas ukur, gelas beker, erlen meyer, tabung reaksi, botol kultur, pengaduk); alat

tanam (spatula, skalpel, pinset); dan pH-meter atau pH-indikator, hot plate-stirer untuk
mengaduk

f. Rak kultur dilengkapi dengan lampu TL
Selain sarana-sarana fisik yang telah disebutkan, pelaksanaan teknik konservasi secara in vitro

juga memerlukan tenaga yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang relevan. Untuk dapat
berhasil melakukan teknik ini diperlukan pemahaman dan ketrampilan membuat medium kultur,
melakukan sterilisasi medium, eksplan dan ruang; menanam dalam kondisi aseptik; melakukan sub-
kultur tanpa kontaminasi dan melakukan aklimatisasi. Ketelitian dan perasaan suka bekerja di
lingkungan kultur juga diperlukan.
3. Plasma nutfah tumbuhan Indonesia dan pengelolaannya

Di antara 4418 spesies plasma nutfah tumbuhan di Indonesia, yang tumbuh di Pulau Jawa
sebanyak 468 jenis, yang tumbuh hanya di Jawa saja (tidak ditemukan di luar Jawa) sebanyak 60 jenis,
dan yang berasal dari Jawa Tengah 38 jenis. Jenis-jenis endemik tersebut pada umumnya menyukai
daerah perbukitan vulkanik dengan curah hujan lebih dari 2500 mm/tahun; kemiringan lahan 25 -
60%; jenis tanah aerosol, cambisol, andosol, regusol, alluvium, batu gamping atau metamorf;
ketinggian 300 - 600 m atau 600 - 1500 m, dan hanya beberapa jenis yang tumbuh di atas ketinggian
1500 m di atas permukaan laut (Indrawan et al., 2007, Widjaja et al., 2010).

Tingkat kelangkaan plasma nutfah dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama, yaitu
punah, punah di alam, kritis, genting, dan rawan/rentan. Selain itu terdapat plasma nutfah yang
keberadaannya tergantung upaya konservasi, nyaris punah, kurang data dan belum dievaluasi
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources dalam Kapai et al., 2010). Di
antara beberapa kategori tersebut yang perlu mendapat perhatian besar adalah spesies yang
dikategorikan kritis (menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi dalam waktu dekat atau 10 tahun),
genting (yang terancam kepunahan sangat tinggi dalam 20 tahun), dan rawan (memiliki resiko punah
dalam jangka 100 tahun tetapi dieksploitasi secara terus-menerus sehingga perlu dilindungi).

Pengelolaan plasma nutfah di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi atau lembaga yang
dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang bertugas sebagai penentu kebijakan (Dinas Pertanian,
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Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Peternakan), sebagai lembaga penelitian (Balai Penelitian
Komoditas Pertanian, BPTP), dan lembaga pendidikan (Thohari, 2006). Selain itu terdapat pula
lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan kegiatan pada pelestarian plasma nutfah,
perusahaan jamu atau obat tradisional yang memanfaatkan plasma nutfah tumbuhan obat, dan
petani yang secara tradisional menanam dan memanfaatkan plasma nutfah tanaman pangan dan
hewan ternak. Kegiatan pelestarian dan pemanfaatan yang dilakukan berbagai lembaga tersebut
pada umumnya belum dilakukan secara koordinatif. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan
latar belakang, motivasi, dan tujuan. Untuk itu dibutuhkan wadah yang dapat mengkoordinir
berbagai pihak dalam pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan bahwa konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan melalui kegiatan (1) perlindungan sistem penyangga
kehidupan, (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
(3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Terdapat dua macam kawasan pengawetan keanekaragaman jenis, yaitu kawasan suaka alam
(misalnya cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam, misalnya taman
nasional, taman hutan wisata, taman wisata alam, taman tumbuhan khusus, kebun plasma nutfah,
kebun raya dan taman kehati (keanekaragaman hayati). Pemanfaatan sumber daya tumbuhan secara
lestari dapat dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan tumbuhan di lahan budidaya yang membawa
dampak positif dari segi ekonomi dan ekosistem sehingga akan dilakukan secara terus menerus dan
dapat dinilai sebagai kegiatan konservasi atau pelestarian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran, kelebihan dan kelemahan teknik konservasi secara in vitro dalam upaya konservasi

plasma nutfah tumbuhan
Sebagai universitas konservasi, salah satu fungsi Unnes adalah melakukan perlindungan dan

pengawetan flora atau plasma nutfah tumbuhan secara arif dan berkelanjutan. Karena Unnes
berlokasi di Jawa Tengah, fungsi tersebut akan lebih bermakna bila plasma nutfah tumbuhan yang
dilindungi adalah spesies spesifik atau endemik Jawa Tengah. Spesies endemik di Jawa Tengah
diidentifikasi sebanyak 38 spesies (Widjaja et al. 2010). Spesies-spesies tersebut diprediksi
merupakan flora identitas dari setiap kota atau kabupaten yang menurut Bappedal Propinsi Jawa
Tengah (2005) yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Dalam mengimplementasikan fungsi perlindungan dan pengawetan flora atau plasma nutfah
tumbuhan, Unnes sebagai lembaga pendidikan dapat melakukan kerja sama dalam operasionalisasi
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang ada di Jawa Tengah. Selain itu taman kehati
yang telah dirintis namun perkembangannya belum berjalan baik harus dioptimalkan dalam berbagai
aspek. Menurut UU no 32 Tahun 2009 taman kehati adalah area yang ditanami tanaman langka atau
endemik berdasarkan pendekatan ekosistem, yaitu selain tanaman utama yang diselamatkan
ditanam pula tanaman penunjang yang merupakan tanaman pakan satwa penyerbuk. Dengan
demikian langkah-langkah optimasi taman kehati yang perlu dilakukan adalah 1) mengeksplorasi dan
mengoleksi benih atau bibit flora identitas dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah, 2)
mengidentifikasi habitat mikro setiap jenis flora untuk diaplikasikan di taman kehati, 3)
mengidentifikasi tanaman penunjang dari setiap jenis flora untuk ditanam berdampingan di taman
kehati, 4) menanam flora utama dan tanaman penunjang di taman kehati, dan 5) melakukan
pemeliharaan secara berkesinambungan.

Penyelenggaraan taman kehati membutuhkan lahan yang relatif luas, biaya pemeliharaan
yang tinggi, dan rentan terhadap cekaman biotik (hama dan penyakit), cekaman abiotik (kekeringan,
banjir, suhu tinggi dan lain-lain) dan bencana alam seperti longsor. Untuk mengurangi resiko
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kerusakan pada taman kehati di atas diperlukan teknik komplementer, yaitu teknik konservasi yang
dapat mengganti atau menyangga bila teknik utama mengalami gangguan atau kerusakan. Hal
tersebut dapat diwujudkan melalui teknik konservasi in vitro.

Tabel 1. Flora identitas kota dan kabupaten di Jawa Tengah *

No Kota/Kabupaten Flora identitas

1 Kota Semarang Asem Jawa (Tamarindus indica)

2 Kota Salatiga Pohon Rejasa (Elaeocarpus grandiflorus)

3 Kota Pekalongan Bambu Wulung (Gigantochloa verticillata Munro)

4 Kota Tegal Widuran (Ziziphus mauritiana)

5 Kota Surakarta Sirih (Piper betle)

6 Kota Magelang Pohon Dadap Serep (Erythrina orientalis)

7 Kabupaten Semarang Klengkeng (Nephelium longanum)

8 Kabupaten Demak Blimbing Demak (Averhoa carambola cv. demak)

9 Kabupaten Grobogan Lombok Besar (Capsicum annuum)

10 Kabupaten Kendal Pohon Kendal (Cardia abliqua)

11 Kabupaten Pemalang Srigading (Nyctanthes arbortristis L.)

12 Kabupaten Brebes Bawang Merah (Allium cepa var. ascalonicum)

13 Kabupaten Batang Mlinjo (Gnetum gnemon)

14 Kabupaten Purbalingga Duwet (Syzygium cumini)

15 Kabupaten Cilacap Sukun Cilacap (Artocarpus altilis)

16 Kabupaten Banjarnegara Kayu Manis Cina (Cinnamomum cassia)

17 Kabupaten Magelang Salak Nglumut (Salacca zalacca cv. nglumut)

18 Kabupaten Wonosobo Pepaya Dieng (Carica pubescens)

19 Kabupaten Temanggung Panili (Vanilla fragrans)

20 Kabupaten Purworejo Manggis (Garcinia mangostana L)

21 Kabupaten Kebumen Kelapa Genjah Entog (Cocos nucifera L. cv. entog)

22 Kabupaten Pati Kapuk Randu (Ceiba pentandra)

23 Kabupaten Banyumas Nagasari (Nesua ferrea L)

24 Kabupaten Jepara Durian Petruk (Durio zybethinus cv. petruk)

25 Kabupaten Rembang Kawista (Feronia lucida)

26 Kabupaten Blora Pohon Jati Blora (Tectona grandis)

27 Kabupaten Kudus Jambu Bol (Syzygium mallaccense)

28 Kabupaten Sukoharjo Kunir Putih (Curcuma zadoaria)

29 Kabupaten Klaten Kemuning (Murraya paniculata)

30 Kabupaten Sragen Pohon Salam (Syzygium polyantha)

31 Kabupaten Boyolali Mawar Pagar (Rosa sinensis)

32 Kabupaten Karanganyar Duku (Lansium domesticum cv matese)

33 Kabupaten Wonogiri Mlinjo (Gnetum gnemon)

34 Kabupaten Pekalongan Melati Gambir (Jasminum multiflorm andrew)

35 Kabupaten Tegal Mangga Wirasangka (Mangifera indica cv wirasangka)

* Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Jawa Tengah (2005)
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Teknik konservasi in vitro dilakukan dengan memelihara bahan tanaman dalam botol yang
berisi medium kultur dan ditempatkan di sebuah ruang laboratorium. Ditinjau dari segi tempat,
teknik ini lebih efisien dibanding dengan teknik konservasi di alam. Ruang laboratorium tersebut
merupakan ruang steril dan tertutup dengan faktor-faktor lingkungan yang sangat terkontrol. Oleh
karena itu teknik dapat dikatakan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi faktor-faktor lingkungan dan bebas
dari cekaman biotik maupun abiotik.

Teknik konservasi in vitro memerlukan biaya awal yang tinggi untuk pengadaan alat dan
bahan kultur, serta untuk melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan protokol teknik
konservasi yang harus spesifik pada setiap spesies tumbuhan. Selain itu juga diperlukan tenaga
trampil yang berpengalaman. Namun demikian investasi awal yang relatif besar akan terbayar pada
kelebihan-kelebihan yang akan diperoleh dalam jangka panjang.
2. Faktor-faktor pendukung dan pembatas yang mempengaruhi pelaksanaan teknik konservasi

secara in vitro
Pelaksanaan konservasi secara in vitro di Unnes dimungkinkan karena adanya laboratorium

Kultur Jaringan Tumbuhan di Jurusan Biologi FMIPA Unnes. Laboratorium ini telah cukup memadai
untuk melakukan penelitian dalam rangka pengembangan protokol konservasi setiap jenis flora,
khususnya untuk teknik pertumbuhan minimal dalam rangka penyimpanan jangka menengah. Ruang-
ruang yang dimiliki meliputi ruang persiapan, ruang tanam dan ruang inkubasi yang cukup memenuhi
syarat aseptik. Namun demikian, ruang aklimatisasi belum ada secara spesifik dan belum memenuhi
syarat minimal. Alat-alat yang terdapat dalam laboratorium tersebut telah memenuhi syarat minimal
untuk melakukan teknik in vitro, yaitu autoclave, laminar air flow, refrigerator, pH-meter, stirrer,
berbagai alat kaca, alat tanam, dan sebagainya.

Sarana prasarana laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan tersebut telah menghasilkan
beberapa produk penelitian berupa protokol perbanyakan dan konservasi in vitro pepaya dieng yang
merupakan flora identitas Kabupaten Wonosobo. Protokol perbanyakan papaya dieng secara in vitro
dilakukan melalui induksi kalus embriogenik (Rahayu et al. 2008, Rahayu 2009a, Rahayu dan Fikriati
2009), perkecambahan biji secara in vitro (Rahayu 2009b), dilanjutkan dengan induksi tunas dan
pengakaran (Rahayu dan Pukan 2011). Protokol konservasi in vitro dengan teknik pertumbuhan
minimal telah berhasil diperoleh melalui serangkaian penelitian (Gambar 1) (Rahayu et al. 2009,
2010, 2011). Protokol konservasi untuk spesies tanaman lain potensial untuk dikembangkan melalui
penelitian sejenis di laboratorium tersebut.

Tenaga trampil yang diperlukan dalam teknik kultur jaringan dapat dijaring dari mahasiswa
Jurusan Biologi FMIPA Unnes. Di Jurusan Biologi terdapat mata kuliah Kultur Jaringan Tumbuhan yang
melatih mahasiswa untuk melakukan teknik kultur jaringan. Selama ini telah dilakukan seleksi
alumnus yang berminat menjadi tenaga tidak tetap di laboratorium. Namun sebenarnya akan lebih
baik bila terdapat tenaga tetap yang menangani laboratorium tersebut.

Faktor-faktor yang membatasi pelaksanaan konservasi in vitro adalah luas dan kelengkapan
ruang laboratorium. Ruang persiapan, ruang tanam, dan ruang inkubasi terlalu sempit untuk dapat
menyimpan berbagai spesies flora identitas dari kota dan kabupaten se Jawa Tengah. Alat-alat yang
ada, meskipun relatif lengkap, namun secara kuantitas dan kualitas perlu ditingkatkan. Keterbatasan
lain adalah tenaga tetap yang bekerja khusus melaksanakan segala aktivitas di laboratorium kultur
jaringan.
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Gambar 1. Tahap-tahap konservasi papaya dieng secara in vitro. (a) tangkai daun, helaian daun dan
bunga yang dipilih menjadi eksplan, (b) penyimpanan eksplan pada medium konservasi dalam botol-
botol kultur di ruang inkubasi, (c) pertumbuhan eksplan dalam medium recovery, (d) pertumbuhan
tanaman setelah recovery.

3. Potensi dan kontribusi teknik konservasi secara in vitro dalam mewujudkan Unnes sebagai
universitas konservasi

Dalam mewujudkan Unnes sebagai universitas konservasi, Badan Pengembang Konservasi
memiliki 7 divisi yang masing-masing bertanggung jawab pada perencanaan dan pelaksanaan
program setiap pilar konservasi. Divisi Biodiversitas bertanggung-jawab pada perencanaan dan
pelaksanaan program pilar konservasi keanekaragaman hayati, yaitu melakukan perlindungan,
pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan
hidup, flora, dan fauna di Unnes dan sekitarnya (Peraturan Rektor Unnes Nomor 27 Tahun 2012).
Pada tahun 2013 divisi tersebut mempunyai 8 program kegiatan yang secara garis besar meliputi
pengelolaan keanekaragaman hayati yang terdapat di area kampus Unnes, manajemen pengelolaan
dan sistem informasinya disajikan pada Tabel 2.
Sesuai dengan fungsinya melakukan perlindungan sumber daya hayati di Unnes dan sekitarnya, maka
ke depan cakupan program perlindungan perlu diperluas di luar kampus. Hal tersebut dapat
ditempuh dengan melanjutkan pengembangan taman kehati yang di dalamnya dikoleksi tanaman-
tanaman spesifik dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Tengah. Apabila hal ini belum dapat dilakukan
karena keterbatasan lahan dan sumber daya, maka konservasi in vitro merupakan alternatif yang
layak dipilih.

Teknik konservasi secara in vitro berpotensi untuk dilaksanakan di Unnes dengan adanya
laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan yang ada di Jurusan Biologi dan sumber daya manusia yang
cukup memadai yang ditunjukkan dengan dihasilkannya protokol konservasi untuk satu spesies, yaitu
papaya dieng yang merupakan flora identitas Kabupaten Wonosobo. Walaupun demikian agar
kegiatan konservasi tersebut memberi makna yang lebih besar, kualitas dan kuantitas laboratorium
secara bertahap perlu ditingkatkan. Pelaksanaan konservasi in vitro dapat dilakukan dengan tahap-
tahap sebagai berikut.
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1) Melakukan karakterisasi spesies-spesies tumbuhan yang menjadi flora identitas kota/kabupaten se
Jawa Tengah

2) Mempromosikan pengembangan dan komersialisasi spesies identitas yang belum dimanfaatkan
3) Meningkatkan sarana prasarana laboratorium kultur jaringan tumbuhan
4) Mengkaji hasil penelitian pengembangan protokol konservasi in vitro spesies atau yang

berkerabat dekat dengan spesies tumbuhan yang menjadi flora identitas kota/kabupaten se Jawa
Tengah; kemudian diterapkan

5) Jika suatu spesies belum diketahui protokolnya, maka perlu melakukan penelitian untuk
mengembangkan protokol tersebut

6) Mengimplementasikan protokol yang telah dikembangkan

Tabel 2. Program kegiatan tahun 2013 Divisi Biodiversitas Badan Pengembang Konservasi Unnes*

* disalin dari dokumen Badan Pengembang Konservasi Unnes (2013)

Program Indikator kinerja

a. Pengelolaan biodiversitas di
kampus Unnes dan sekitarnya

Terinventarisasi flora fauna di kampus Unnes dan
sekitarnya

Tersedianya data base flora fauna

Teridentifikasi peta tutupan lahan (Landcover)
Unnes

b. Peningkatan sistem informasi
biodiversitas melalui website
building

Penyempurnaan website flora fauna

Tersedianya data flora fauna di web-site Unnes dan
bisa diakses

c. Penangkaran kupu-kupu
melalui konservasi in-situ dan
ex- situ

Terselenggaranya unit laboratorium metamorfosa
penangkaran kupu-kupu

Pengadaan tanaman inang

d. Pemanfaatan lahan melalui
kegiatan penghijauan

Pengelolaan Kebun Bibit kampus

Desain Rekontruksi kebun wisata pendidikan

Penanaman tanaman yang berfungsi sbg obat

Penanaman tanaman umbi umbian

Penanaman tanaman yang berfungsi ekologis

e. Peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia

Terlatihnya unit pelaksana pembibitan kampus

Pelatihan pembibitan tanaman secara rutin

Pelatihan monitoring flora fauna secara rutin

Pelatihan penangkaran kupu-kupu

f. Penyusunan guideline
pengelolaan biodiversitas di
kampus

Penyempurnaan guideline pengelolaan
biodiversitas

g. Sosialisasi guideline
Tersosialisasinya guideline ke seluruh fakultas/unit
kerja

Monitoring pelaksanaan guideline

h. Penyebarluasan informasi
biodiversitas

Tersedianya media informasi permanen
biodiversitas di kampus
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Teknik konservasi secara in vitro ini merupakan salah satu aplikasi bioteknologi yang telah
secara luas dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi di seluruh dunia yang
berkomiten tinggi terhadap pelestarian plasma nutfah tumbuhan. Berbagai lembaga dan perguruan
tinggi tersebut sering mengadakan pertukaran plasma nutfah, dan pertukaran itu dilakukan dalam
bentuk tanaman dalam kultur in vitro karena mudah dikirimkan dan resiko kerusakan atau kematian
di perjalanan relatif kecil. Jika hal ini dapat dilakukan oleh Unnes, tentunya akan menambah satu
point terhadap terwujudnya mark Unnes sebagai universitas konservasi yang bertaraf internasional.

SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa teknik konservasi tumbuhan

secara in vitro dapat berperan menjadi komplemen teknik konservasi tumbuhan yang dilakukan di
lapang. Teknik konservasi ini lebih efisien ditinjau dari segi tempat, tenaga dan biaya dibandingkan
konservasi di lapang, namun memerlukan investasi awal yang cukup tinggi untuk pengadaan sarana
prasarana laboratorium dan pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan protokol
konservasi yang spesifik spesies. Teknik konservasi tumbuhan secara in vitro berpeluang untuk
dilakukan di Unnes dengan adanya laboratorium kultur jaringan tumbuhan dan sumber daya manusia
yang cukup memadai. Namun demikian kedua faktor itu perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya
agar kegiatan konservasi memberi makna yang lebih besar, yaitu dapat menyimpan bahan tumbuhan
yang merupakan flora identitas dari seluruh kota/kabupaten se Jawa Tengah. Teknik konservasi ini
memberikan kontribusi terhadap perwujudan Unnes sebagai universitas konservasi bertaraf
internasional melalui pertukaran plasma nutfah dalam bentuk in vitro dengan berbagai lembaga dan
perguruan tinggi di dunia.
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Abstrak
Dalam waktu dekat tanaman produk rekayasa genetik (PRG) akan hadir di Indonesia.
Tanda-tandanya sudah jelas terlihat, antara lain beberapa varietas jagung dan kedelai
PRG sudah mendapat persetujuan aman pangan dan dua varietas jagung juga sudah
dinyatakan aman pakan. Selain itu tebu toleran kekeringan yang dihasilkan PTP XI juga
sudah dilepas Menteri Pertanian, namun belum bisa ditanam di lahan umum sebelum
mendapat sertifikat keamanan pakan. Kontroversi atas kehadiran tanaman PRG tidak
bisa dihindarkan. Pihak produsen PRG mengklaim adanya keuntungan dari tanaman
PRG, antara lain mengurangi penggunaan pestisida, mengurangi biaya penyiangan,
lebih tahan cekaman biotik dan abiotik dan meningkatkan produksi, yang tujuan
akhirnya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Keuntungan lain
adalah dalam pelestarian sumberdaya alam, khususnya lahan. Di lain pihak ada
komponen masyarakat yang tidak/belum bisa menerima kehadiran tanaman PRG
dengan berbagai alasan. Posisi Komisi Keamanan Hayati (melalui Tim Teknis Keamanan
Hayati) yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai “wasit” yang
tidak memihak, namun diberi kewenangan memberikan rekomendasi kepada Menteri
Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan
Makanan, bahwa pangan atau pakan (dan tanamannya) produk rekayasa genetik itu
dinyatakan aman atau tidak aman untuk dikonsumsi dan ditanam di Indonesia.
Keputusan aman atau tidak aman tersebut dinyatakan setelah melalui pengkajian oleh
para pakar di bidangnya masing-masing. Adanya kontroversi dalam hal keamanan PRG
merupakan tantangan tersendiri bagi para ilmuwan baik peneliti di lembaga riset
maupun staf pengajar di perguruan tinggi untuk meneliti dan mengkaji teknologi yang
bisa diterapkan dalam tanaman.
Kata kunci: tanaman PRG, keamanan pangan, keamanan pakan, keamanan lingkungan.

PENDAHULUAN
Tingginya populasi penduduk dunia merupakan pemicu lahirnya berbagai teknologi khususnya

di sektor pertanian. Pada saat populasi penduduk dunia masih rendah, dengan teknologi berburu,
menangkap ikan dan mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan sudah bisa memenuhi
kebutuhan pangan harian. Ketika populasi semakin meningkat cara manusia memenuhi kebutuhan
pangannya juga semakin berkembang.
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Teknologi berburu dan mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan lambat laun berubah,
hewan mulai diikat dan dikandangkan, ikan dipelihara, tumbuh-tumbuhan mulai ditanam bahkan
benih-benih sudah mulai diseleksi, mana yang baik dan mana yang harus disingkirkan.

Pada abad ke 18 muncullah seorang ilmuwan yang bernama Thomas Robert Malthus (1766-
1834) yang mengatakan dalam Essay on Population tahun 1798 bahwa bahan makanan adalah
penting bagi manusia dan nafsu manusia tidak dapat ditahan. Malthus juga mengatakan bahwa
pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat (mengikuti deret ukur) dari pada bahan makanan yang
mengikuti deret hitung. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi kesenjangan yang besar antara
penduduk dan kebutuhan hidup atau umat manusia akan kekurangan pangan. Namun Malthus lupa
bahwa manusia adalah makhluk berakal. Pada awal abad 20 muncullah apa yang kita kenal dengan
revolusi hijau.

Revolusi Hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan
fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an
hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Norman Borlaug, penerima
penghargaan Nobel Perdamaian 1970, adalah orang yang dipandang sebagai konseptor utama
gerakan ini (James, 2014).

Pupuk, pestisida, traktor, benih berkualitas adalah komponen-komponen pertanian yang
merupakan penunjang berhasilnya revolusi hijau. Akhirnya manusia menciptakan berbagai teknologi
termasuk bioteknologi di sektor pertanian. Produk Rekayasa Genetik (PRG) adalah salah satu produk
yang dihasilkan dari biteknologi.

Tanaman (atau hewan) PRG adalah tanaman (atau hewan) yang memiliki gen asing yang
secara sengaja disisipkan kedalam DNA melalui teknik rekayasa genetik (Arujanan, 2014). Definisi lain
mengatakan bahwa PRG atau organisme hasil rekayasa adalah organisme hidup, bagian-bagiannya
dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi
moderen (Badan litbang Pertanian, 2013).

Berkaitan denga PRG, yang harus mendapat perhatian adalah keamanan bahan pangan dan
pakan PRG, dimana yang dimaksud dengan keamanan pangan dan pakan adalah kondisi pangan dan
pakan yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia,
hewan dan / atau ternak akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan
pemanfaatannya.

Tujuan transgenik pada tanaman selain untuk meningkatkan produksi juga untuk
meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui peningkatan kandungan protein atau mengurangi
kandungan antinutrisi dan racun. Selain itu juga untuk memperoleh tanaman yang tahan serangan
hama, toleran kekeringan, toleran salinitas, dan toleran cekaman lainnya (Coates et al., 2005).

Mengapa Produk Rekayasa Genetik?
Dengan meningkatnya populasi penduduk, kebutuhan pangan juga meningkat, dengan

demikian maka produktivitas tanaman juga perlu ditingkatkan. Di sektor peternakan penyediaan
pakan juga harus dilipatgandakan, termasuk pakan hijauan. Namun bukan hanya hijauan, kebutuhan
pakan lainnya juga meningkat tajam. Diperkirakan kebutuhan sereal pakan (jagung, gandum, padi
dsb, untuk konsentrat) di negara berkembang pada tahun 2020 menjadi 445 juta ton sedangkan di
negara maju sekitar 430 juta ton (Pinstrup-Andersen et al. 1999).

Selanjutnya Pinstrup-Andersen et al. (1999), menyatakan bahwa apabila tidak ada aksi yang
sungguh-sungguh, tahun 2020 adalah awal terjadinya krisis pangan dunia, pada saat mana lebih dari
135 juta anak akan kekurangan pangan dan gizi, termasuk kekurangan protein asal hewan. Mengingat
hal itu negara-negara maju sudah pasti akan meningkatkan produksi pertaniannya seperti sereal,
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daging dan susu dengan berbagai cara. Dengan demikian diperlukan teknologi yang dapat
meningkatkan produktivitas bahan pangan tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bahwa beberapa komoditas seperti jagung dan kapas, telah
mampu meningkatkan produktivitasnya melalui rekayasa genetik. Di Amerika bioteknologi ini bahkan
telah lama diterapkan oleh petani, bukan hanya di kebun-kebun percobaan saja. Di Asia, India,
Filipina dan beberapa negara lain adalah negara- negara yang telah mengadopsi teknologi ini.

STATUS TANAMAN REKAYASA GENETIK DI INDONESIA
Sampai sejauh ini belum ada laporan yang menyatakan bahwa Indonesia sudah menghasilkan

tanaman PRG sendiri. Namun cepat atau lambat tidak tertutup kemungkinan peneliti-peneliti
pertanian akan menghasilkan tanaman PRG yang berdaya hasil tinggi, toleran kekeringan atau tahan
serangan hama. Bisa juga dihasilkan buah-buahan yang daya simpannya lebih lama.

Pada tahun 2012 PTP XI di Jawa Timur yang bekerjasama dengan Universitas Jember sudah
mengajukan proposal untuk pengkajian keamanan pakan tebu PRG. Namun sampai 2013 baru
dinyatakan aman pangan dan aman lingkungan, belum memperoleh status aman pakan. Masalahnya
bukan pada produknya tetapi pada sistem birokrasi kelembagaan, karena pedoman untuk mengkaji
keamanan pakan belum ada.

Di lain pihak penelitian tanaman pangan PRG sudah relatif cukup lama. Menurut Herman
(1999) penelitian perakitan tanaman PRG di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1990-an. Penelitian
tersebut dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian, perguruan tinggi, badan usaha milik negara dan
perusahaan swasta. Penelitian tanaman PRG di Indonesia sebagian besar ditujukan untuk
memperoleh tanaman PRG yang tahan cekaman biotik dan toleran cekaman abiotik, khususnya
kekeringan (Herman, 2008). Pada Tabel 1 ditunjukkan sebagian kegiatan penelitian tanaman PRG di
berbagai lembaga penelitian, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia. Data pada Tabel 1 adalah
data tahun 2008 sehingga besar kemungkinan sampai tahun 2013 ini sebagian besar komoditas
tersebut statusnya sudah berubah menjadi “varietas yang sudah dilepas”.

Di Negara-negara maju sudah banyak dihasilkan tanaman pangan dan pakan yang hasilnya
diekspor ke negara-negara berkembang termasuk ke Indonesia. Produk-produk rekayasa genetik
yang sudah masuk ke Indonesia terutama kedelai dan jagung. Kedua komoditas penting ini sebagian
besar digunakan sebagai pakan ternak baik untuk ruminansia maupun non ruminansia.
Walaupun belum menjadi penghasil teknologi PRG ternyata Indonesia telah sejak lama menjadi
pengimpor produk rekayasa genetika seperti kedele, kapas, jagung, buah-buahan, tanaman hias,
obat-obatan dan kosmetika (Wirawan, 2006) sehingga walaupun terdapat kontroversi dalam hal
penelitian transgenik, pada kenyataannya produk-produk tersebut telah masuk ke Indonesia dan
dikonsumsi oleh masyarakat.

Indonesia sudah lama mengimpor jagung dan kedele dari Amerika Serikat. Sebelum tahun
1990 Indonesia mengimpor kedelai tidak lebih dari 500.000 ton. Pada tahun 2011 impor kedelai
sudah sekitar 1,6 juta ton (Utoyo, 2013). Sebagian besar kedelai impor ini adalah dari Amerika Serikat
yang merupakan produsen kedelai PRG. Demikian pula halnya dengan jagung, sebagian besar jagung
pakan ternak yang masuk dari Amerika Serikat adalah jagung PRG. Dengan demikian sebenarnya
penduduk dan ternak di Indonesia ini sudah lama mengkonsumsi pangan dan pakan PRG.

Jagung yang sudah masuk ke Indonesia dan cukup terkenal adalah jagung Bt yang merupakan
jagung yang disisipi gen dari Bacillus thuringiensis. B. thuringiensis sendiri telah digunakan oleh
petani di negara maju sebagai pestisida hayati yang cukup aman sejak puluhan tahun yang lalu
(Herman, 2008). Gen Bt sendiri terdiri dari beberapa generasi dan diperuntukkan bagi serangga-
serangga tertentu. Secara umum cry (sebagai representasi gen dari strain Bt yang bekerja seperti
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insektisida) dapat mematikan serangga dari keluarga Lepidoptrera dan Coleoptra. Ada juga keluarga
Diptera yang menjadi sasaran.

Tabel 1. Penelitian perakitan tanaman PRG pada tahap rumah kaca, rumah kasa, FUT dan LUT di
berbagai lembaga penelitan di Indonesia.

Komoditas
Perbaikan karakter

tanaman
Tahap

kegiatan
Lembaga penelitian

Padi Tahan hama penggerek
batang kuning

R Kaca, FUT,
LUT

BB Biogen, Kementan; Puslit
Bioteknologi LIPI

Tahan penyakit HDB
dan blas

R Kaca, FUT BB Biogen, Kementan

Tahan penyakiy blas dan
Rhizoctonia solanii

R Kaca, FUT Puslit Bioteknologi, LIPI

Toleran kekeringan R Kaca, FUT Puslit Bioteknologi, LIPI
Kedelai Tahan hama penggerek

polong
R Kaca, FUT BB Biogen

Produktivitas tinggi R Kaca Unud
Kacang tanah Tahan penyakit bilur R Kaca BB Biogen, IPB
Ubi kayu Kandungan amilosa

rendah
LUT BB Biogen dengan Puslit

Bioteknologi LIPI
Tebu Rendemen tinggi LUT PTPN XI dengan Univ. Jember

Toleran kekeringan LUT PTPN XI
Sengon Percepatan

pertumbuhan,
kandungan selulosa
tinggi

R Kaca, FUT Puslit Bioteknologi LIPI

Akasia Percepatan
pertumbuhan,
kandungan selulosa
tinggi

R Kaca, FUT Puslit Bioteknologi LIPI

Sumber: Herman (2008)

Walaupun penelitian bioteknologi di Indonesia sudah berjalan lebih dari 25 tahun ternyata
penelitian pakan ternak transgenik belum disentuh, baik oleh peneliti tanaman maupun oleh peneliti
peternakan. Namun dengan perkembangan teknologi di negara-negara maju dan dengan adanya
peningkatan konsumsi protein asal ternak yang sangat tinggi, serta semakin berkurangnya luas
padang rumput, peluang untuk memproduksi tanaman pakan dengan rekayasa genetik akan semakin
tinggi.

MANFAAT DAN MASALAH PRODUK REKAYASA GENETIK
Bisnis PRG adalah bisnis besar yang nilainya milyaran dollar. Dapat dipahami apabila lembaga-

lembaga penelitian dan perusahaan-perusahaan penghasil PRG, sebagai proponen, lebih
menonjolkan manfaat PRG daripada sisi negatifnya. Sebaliknya para ilmuwan oponen lebih
memperhatikan sisi negatif atau mudarat dari tanaman PRG.
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Teknologi yang sekarang sudah diterapkan seperti teknologi budidaya, pemuliaan tanaman
dan konservasi pakan dalam waktu dekat sudah tidak akan memadai lagi. Tidak lama lagi diperkirakan
teknologi transgenik sudah akan ’menular’ dari tanaman pangan dan perkebunan ke tanaman pakan
ternak. Dengan demikian diperlukan suatu pengkajian yang objektif dan kehati-hatian agar aspek
negatif dari teknologi transgenik yang mungkin terjadi tidak terjadi pada tanaman pakan ternak
(Prawiradiputra, 2008).

Persoalan muncul apabila kita kurang hati-hati menyaring produk rekayasa genetik dari
negara maju yang masuk ke Indonesia dan ternyata produk tersebut tidak aman bagi ternak dan
manusia yang mengkonsumsi produk ternak.

Tanaman pangan (dan pakan) PRG diproduksi karena berbagai alasan, seperti tahan terhadap
berbagai cekaman, baik cekaman biotik maupun cekaman abiotik. Selain itu juga diproduksi tanaman
yang toleran terhadap herbisida dan lebih efisien dalam penggunaan air dan pupuk. Ada juga
tanaman yang dimodifikasi kualitasnya seperti penundaan kematangan buah dan perubahan pigmen
warna bunga, perubahan komposisi lemak, perubahan komposisi asam amino, perubahan kandungan
vitamin, perubahan kandungan gula, tanaman tanpa biji dan sebagainya.

Yang termasuk dalam cekaman biotik adalah tahan serangga hama, tahan nematoda, tahan
cendawan patogen tanaman, tahan bakteri patogen tanaman dan tahan virus patogen tanaman.
Sedangkan yang tergolong cekaman abiotik antara lain toleran kekeringan, toleran salinitas, toleran
oksidatif, toleran suhu rendah, toleran logam berat dan sebagainya.

Beberapa manfaat dari tanaman PRG yang disampaikan oleh proponen di antaranya
(Prawiradiputra, 2013):
(1) Peningkatan kandungan nutrisi dan antioksidan.

Salah satu contoh yang sedang menjadi pembicaraan pada saat ini adalah “padi emas” yang
awalnya dihasilkan oleh Institute for Plant Science di Swiss yang menghasilkan padi yang
mengandung β-Carotene (Provitamin A) sebagaimana dilaporkan oleh Ye et al. (2000). Selain
pada padi teknologi rekayasa genetik untuk peningkatan kandungan β-Carotene juga di lakukan
pada tanaman jagung (Herman, 2008). Teknologi peningkatan kandungan nutrisi seperti pada
padi dan jagung ini tentu bisa juga dilakukan pada tanaman pakan, baik untuk meningkatkan
kandungan protein maupun nutrisi yang diperlukan oleh ternak.

(2) Penambahan keanekaragaman hayati
Teknologi rekayasa genetik yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati biasanya dilakukan
pada tanaman hias. Dalam hal ini mengubah warna bunga seperti mawar berwarna biru atau
carnation berwarna ungu gelap. Untuk tanaman pakan teknologinya tentu bukan mengubah
warna, melainkan mungkin mengubah tingkat kekerasan atau kekasaran daun rumput raja
menjadi lebih lunak atau lebih palatable. Atau mungkin juga menghasilkan alang-alang yang lebih
palatable dan lebih kaya nutrisi. Karena menurut Abdullah et al. (2005) saat ini sulit untuk
memperoleh jenis dan benih/bibit tanaman pakan unggul yang daya adaptasinya terhadap
lingkungan cukup baik.

(3) Pemanfaatan untuk industri
Pemanfaatan di bidang industri adalah mengaplikasikan teknologi rekayasa genetik untuk
menghasilkan tanaman dengan kandungan amilosa rendah sehingga bermanfaat untuk industri
tekstil. Herman (2008) mensitir beberapa laporan yang mengatakan bahwa plastik yang bisa
terdegradasi (biodegradable poly-β-hydroxybutyrate) bisa dihasilkan dari tanaman Arabidopsis
thaliana PRG dan dari biji kanola (Brassica napus) PRG, daun alfalfa PRG, tembakau PRG dan
kelapa sawit PRG.
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(4) Pemanfaatan untuk farmasi
Menurut McGregor (Herman, 2008) Boyce Thompson Institute for Plant Research Inc. yang
berafiliasi dengan Universitas Cornell telah berhasil mendapatkan kentang PRG yang
mengandung vaksin untuk penyakit kolera. Selain itu juga telah dihasilkan pisang PRG yang
mengandung vaksin hepatitis B. Dalam kaitannya dengan tanaman pakan ternak bukan tidak
mungkin dihasilkan alfalfa PRG atau lamtoro PRG yang disisipi gen vaksin untuk penyakit ternak.

(5) Pengurangan penggunaan insektisida
Dengan dihasilkannya tanaman-tanaman PRG yang tahan serangga hama, maka petani tidak
perlu lagi menggunakan insektisida. Hal ini berarti penggunaan insektisida menurun signifikan.
Keuntungan dari penurunan penggunaan insektisida bukan hanya dalam hal biaya produksi saja
tetapi juga dalam hal lingkungan hidup dan kesehatan. Menurut James (2014) antara tahun 1996
sampai dengan 2012, dengan adanya tanaman yang tahan serangan hama telah dihemat 497
juta kg bahan aktif pestisida. Sebagaimana dilaporkan oleh beberapa peneliti banyak pestisida
yang mencemari tanah dan perairan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia (Naik, 2001;
Pray et al., 2001; Adiyoga, 2006).

(6) Peningkatan pendapatan petani
Menurut Herman (2008) keuntungan petani di berbagai Negara sebagai hasil menanam tanaman
PRG sangat bervariasi, tergantung pada negara dan komoditas yang ditanam. Namun
peningkatannya pada tahun 2011 secara global diperkirakan senilai 10.8 milyar dolar.
Keuntungan ini sebagian besar diterima negara berkembang.
Dari sisi keuntungan petani, sejauh ini indikasinya tanaman PRG menguntungkan, karena luas
tanamnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996 luas tanaman pangan PRG
sekitar 1,7 juta hektar, dan pada tahun 2008 sudah mencapai 125 juta hektar. Ini menunjukkan
bahwa para petani yang pernah menanam menyukainya sehingga menanamnya kembali di
musim tanam berikutnya.
Di Indonesia, hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Lampung atas PRG Jagung RR (toleran
herbisida) ternyata bahwa jagung RR menunjukkan keuntungan ekonomis lebih besar daripada
jagung biasa (C-7 dan Bisma) (Arifin, 2009).

MASALAH
Walaupun banyak keuntungan yang dapat dicapai, menurut Gilbert dan Villa-Komaroff (1980)

dan Wright (1996) teknologi baru di sektor pertanian yang disebut-sebut sebagai revolusi hijauan jilid
dua ini bukannya tidak mengandung masalah. Bagi pihak yang tidak setuju dengan teknologi
transgenik, tanaman-tanaman transgenik yang dihasilkan dapat menyebabkan ancaman serius bagi
kesehatan manusia dan juga bagi lingkungan (Pardee, 2005). Bukan hanya itu, bagi sebagian petani,
konsumen, pencinta lingkungan dan pemerintah, tanaman transgenik juga berbahaya bagi kehidupan
ekonomi perdesaan (Weiss, 2000).

Mereka yang tidak setuju dengan teknologi transgenik masih mempertanyakan ketidakjelasan
apa yang akan terjadi dalam jangka panjang karena tidak ada yang bisa menduganya.

Beberapa contoh aspek negatif dari tanaman PRG dikemukakan berikut ini:
Isu-isu yang sering dilontarkan mereka yang kontra antara lain mengganggu kesehatan

manusia seperti toksik, alergi dan resistensi bakteri di dalam tubuh manusia (Pardee, 2005),
menyebabkan ketergantungan petani dalam hal benih (Weiss, 2000), mengganggu lingkungan
(termasuk resistensi gulma, perpindahan gen dari tanaman PRG ke tanaman non PRG atau erosi
genetik, resistensi hama, berdampak negatif bagi organisme bukan sasaran seperti serangga
bermanfaat dan ikan, dan sebagainya).
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Selain itu dikhawatirkan pula terjadinya masalah produk pakan yang berasal dari tanaman
transgenik dari negara maju yang masuk ke Indonesia tidak terkontrol sehingga dampak negatifnya
juga tidak diketahui.

Flachowsky dan Wenk (2010) merangkum pandangan yang menganggap pakan PRG
berdampak buruk terhadap ternak, seperti menyebabkan alergi, berpengaruh terhadap sistem
pencernaan hewan, mengganggu sistem reproduksi dan fertilitas ternak, meningkatkan inti sel hati
dan pancreas hewan dan sebagainya. Sisi negatif yang dirangkum oleh Flachowsky dan Wenk
tersebut diperoleh dari penelitian di laboratorium yang menggunakan hewan pecobaan, bukan
terhadap ternak di lapangan.

Di Negara-negara dimana tanaman PRG sudah berkembang sangat luas seperti di Amerika
Serikat, pandangan-pandangan yang kontra terhadap tanaman PRG juga masih banyak. Pada
dasarnya keberatan mereka yang oponen terhadap tanaman PRG lebih banyak karena meragukan
terhadap keamanan produk tersebut termasuk terhadap lingkungan, walaupun tidak sedikit juga
yang meragukan manfaatnya serta adanya isu-isu etika, agama dan perdagangan.

Dibandingkan dengan di Amerika Serikat, di Eropa lebih banyak yang berpandangan negatif,
walaupun menurut Herman (2008) pandangannya sering berubah-ubah, dari negatif ke positif
kemudian berubah lagi ke negatif dan seterusnya.

Mereka yang tidak setuju dengan teknologi transgenik masih mempertanyakan
ketidakjelasan apa yang akan terjadi dalam jangka panjang karena tidak ada yang bisa menduganya.
Namun harus diakui bahwa penyebaran tanaman transgenik ternyata sangat cepat. Dimulai pada
tahun 1980-an, dalam waktu kurang dari lima belas tahun produk pertama sudah dipasarkan, yaitu
tomat yang tahan lama. Pada tahun 1996 kedele yang tahan herbisida sudah mulai masuk pasar dan
pada tahun 2000 sudah 14 juta hektar sudah ditanam di Amerika. Demikian juga halnya pada jagung.
Setelah diperkenalkan jagung transgenik (jagung Bt) pada tahun 1996, dalam waktu kurang dari tiga
tahun, tanaman jagung transgenik sudah ditanam di Amerika seluas 11 juta hektar (Weiss, 2000).

1. Meningkatkan penggunaan herbisida
Salah satu produk tanaman PRG yang menjadi unggulan bagi perusahaan penghasil benih
tanaman adalah kedelai dan jagung toleran herbisida. Penggunaan benih tanaman yang
toleran herbisida menyebabkan gulma mati tetapi tanaman utamanya tetap sehat. Hal ini
akan menyebabkan pengendalian gulma dilakukan dengan penggunaan herbisida
sepenuhnya, tidak lagu menggunakan cara manual atau mekanis. Belum ada data yang dapat
ditunjukkan berapa banyak herbisida yang akan digunakan pada tanaman PRG dibandingkan
dengan penggunaannya pada tanaman non PRG.

2. Menyebabkan keseragaman hayati
Bagi pengusaha, keseragaman akan lebih memudahkan pengelolaan. Demikian juga halnya di
sektor pertanian. Penggunaan benih tanaman yang sama pada areal pertanaman yang sangat
luas akan menyebabkan terjadinya keseragaman dalam skala yang luas pula. Dari segi
kerentanan tanaman keragaman (ketidak-seragaman) dipercaya akan lebih baik, sementara
keseragaman akan melemahkan tanaman disamping tidak dianjurkan pula ditinjau dari sisi
lingkungan hidup.

3. Ketergantungan petani terhadap teknologi
Benih-benih tanaman yang dihasilkan pengusaha, baik benih hibrida maupun benih PRG
harganya lebih tinggi daripada benih konvensional. Bagi petani yang modalnya tidak besar,
selisih harga walaupun tidak banyak akan berpengaruh pada saat mengambil keputusan.
Selain itu petani juga tidak bisa menyimpan benih karena benih PRG sebagaimana benih
hibrida tidak dapat ditanam untuk musim tanam berikutnya.
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ASPEK ETIKA DAN AGAMA
Di luar manfaat dan kerugian yang perlu dicermati, aspek etika dipandang penting di dalam

produk rekayasa genetik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip di
dalam teori etika, yaitu kesejahteraan, otonomi dan adil. Ben Mepham menganalisis matriks etika
tersebut yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang terlibat di dalam rekayasa genetik tersebut
(Jenie,2012).

Menurut Ben Mepham ada empat objek yang harus diperhatikan di dalam produk rekayasa
genetik, yaitu petani, konsumen, tanaman PRG dan biota (lingkungan). Sebagai contoh, apabila di
dalam mengusahakan tanaman PRG-nya petani tidak mendapat penghasilan yang lebih baik, maka
PRG itu tidak memenuhi etika. Demikian juga apabila konsumen tidak mempunyai pilihan selain dari
tanaman PRG yang tersedia. Apabila lingkungan menjadi rusak sebagai akibat dari adanya tanaman
PRG maka PRG itu juga tidak memenuhi syarat etika.

Dalam hal bio-teknologi yang berkaitan dengan agama (Islam), telah beberapa kali
dilakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk teknologi transgenik (PRG) pada
tahun 2013 MUI telah memfatwakan bahwa PRG adalah produk yang halal. Sertifikat halal ini bisa
dikeluarkan setelah para pakar transgenik terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada para
ahli fikih Islam. Bagi umat agama lain selain Islam masalahnya bukan pada halal haramnya produk,
tetapi lebih kepada keamanannya.

TANTANGAN BAGI ILMUWAN
Adanya berbagai kontroversi dalam hal pengembangan PRG merupakan lahan yang sangat

subur bagi para ilmuwan, baik peneliti di lembaga-lembaga riset, maupun para pengajar di perguruan
tinggi, untuk menunjukkan jati-dirinya, karena hanya dengan berinteraksi dalam segi keilmuan yang
obyektif ilmu bisa berkembang kearah yang seharusnya.

Sangat banyak disiplin ilmu yang bisa dilibatkan di dalam penelitian dan pengembangan PRG.
Tanaman PRG dihasilkan melalui serangkaian tahapan kegiatan penelitian mulai dari laboratorium,
rumah kaca (atau kandang), kebun percobaan sampai lapangan dalam skala luas, dengan fasilitas
yang lebih daripada yang disediakan untuk penelitian non PRG.

Dari sisi tenaga peneliti, harus ada tim yang terdiri atas tenaga peneliti laboratorium, biologi,
agronomi, pemuliaan tanaman, ahli-ahli hak kekayaan intelektual, spesialis di bidang hukum dan
peraturan, dan ahli-ahli komunikasi massa. Spesialis di bidang kultur jaringan dan toksikologi sangat
diperlukan.

Teknologi yang digunakan di laboratorium merupakan teknologi biologi molekuler dan seluler
yang memerlukan fasilitas laboratorium dengan akurasi yang sangat tinggi. Dengan demikian dapat
dipahami apabila serangkaian peralatan ini merupakan peralatan yang sangat mahal.

Selain itu, tingkat kesulitannya juga tergolong tinggi sehingga bukan hanya peralatan
laboratorium yang canggih saja yang diperlukan, tetapi juga sumbardaya manusia yang benar-benar
ahli dan sudah terlatih dengan baik di bidangnya.

SIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya

peranan Tim Teknis Keamanan Hayati PRG cukup strategis karena aman tidaknya tanaman dan pakan
transgenik dapat berdampak luas pada bisnis pertanian secara keseluruhan. Dalam hal ini sikap tidak
memihak, baik kepada pengusaha maupun kepada petani, harus benar-benar dipegang teguh.
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Selain itu untuk menyatakan aman suatu produk tanaman PRG diperlukan kehati-hatian,
jangan sampai benih tanaman pakan atau pangan transgenik yang merugikan terlanjur menyebar di
kalangan petani/peternak.

Perlu juga mengantisipasi kemungkinan dampak negatif dari tanaman pangan dan pakan
transgenik, baik terhadap ternak maupun secara tidak langsung terhadap manusia, sehingga
diperlukan penelitian atau pengkajian yang komprehensif.

Bagi dunia pendidikan adanya kontroversi PRG harus disikapi dengan sangat arif karena hal ini
merupakan peluang besar untuk mengembangkan pemikiran yang didasarkan pada integritas dan jati
diri para ilmuwan.
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Abstrak
Photoresist berbasis phenol untuk aplikasi photolithography telah dikembangkan dalam
penelitian ini yaitu dengan mencampurkan phenolik resin dengan pelarut ethanol 20%
dan sodium asetat 3-hydrate 30% dari massa phenolik resin. Novolak phenolik resin
dibuat dengan mencampurkan formaldehid dan phenol dengan perbandingan mol
0,75:1 dan 0,8:1 dengan asam sulfat sebagai katalisator. Sedangkan resol phenolik resin
dibuat dengan mencampurkan formaldehid dan phenol dengan perbandingan mol 2,8:1
dengan natrium hidroksida sebagai katalisator. Pembuatan phenolik resin dilakukan
dengan pemanasan sampai campuran mencapai suhu 85oC dan pengadukan pada laju
putaran 1000 rpm. Sampel film tipis photoresist dibuat dengan metode spin coating
pada substrat kaca preparat. Proses pemanasan awal dilakukan setelah proses spin
coating dengan menempatkan substrat kaca preparat yang sudah terlapisi photoresist
pada hot plate pada suhu 95oC selama 60 detik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
film tipis photoresist berbahan resol phenolik resin mempunyai struktur permukaan
yang lebih rata dan lebih homogen dibandingkan film tipis photoresist berbahan novolak
phenolik resin. Rentang panjang gelombang nilai absorbansi maksimum terletak pada
380-500 nm. Nilai densitas 1,41 g/ml dan mempunyai nilai viskositas 198 centipoise.

Kata kunci: Photoresist; phenol; novolak; spin coating

PENDAHULUAN
Dalam mengembangkan industri sebagai salah satu tonggak untuk menopang perekonomian,

Indonesia masih mengalami sulitnya ketersediaan bahan mentah untuk industri. Bahan dasar untuk
industri elektronik kenyataannya belum banyak yang diolah, misalnya bahan photoresist belum
diproduksi di Indonesia. Untuk itu perlu dikembangkan metode untuk produksi photoresist dari
bahan phenol yang dapat diterapkan pada teknik fotolitografi.

Baru-baru ini, sintesis polimer yang peka terhadap cahaya telah dikembangkan untuk litografi.
Beberapa polimer peka cahaya diterapkan dalam bidang mikrolitografi, bahan cetak, kristal cair, dan
bahan optik non linier. Polimer ini mempunyai sifat: kelarutan yang baik, kemampuan untuk
membentuk film yang baik, fotosensitivitas yang tinggi, tidak terlarut oleh pelarut setelah terjadi
proses ikatan silang, memiliki stabilitas termal dan tahan terhadap plasma dan agen etsa (Rehab,
1998).

Pengembangan polimer untuk digunakan pada fabrikasi film tipis khususnya litografi perlu
diperhatikan, karena proses litografi adalah kunci untuk memproduksi rangkaian listrik dengan
ukuran kecil sehingga mengurangi ukuran elemen dalam alat mikroelektronik. Pengurangan ukuran
piranti tersebut berguna untuk meningkatkan kemampuan dan mengurangi biaya (Aronson, 2004).
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Untuk meningkatkan densitas dari Integrated Circuit (IC), variasi ukuran fitur dari jalur yang
dibuat dengan metode litografi semakin diperkecil. Baru-baru ini, bahan organik dianggap
menjanjikan untuk dibuat photoresist karena mempunyai kepekaan fotothermal yang baik, umur
hidup panjang, dapat diproses dalam ruang hampa, memiliki batas yang jelas antara daerah terpapar
dan tidak terpapar karena berat molekulnya lebih ringan dan ikatan kimia yang lebih kuat (Xi, 2012).

Photoresist adalah sistem multi komponen yang terutama terdiri atas polimer photoresist,
photoacid generator (PAGs) dan aditif (Prabhu, 2006). Photoresist merupakan bahan kimia penting
dalam pengolahan semikonduktor, layar kristal cair (LCD) dan banyak proses pencetakan (Kim, 2007).
Dalam proses manufaktur piranti semikonduktor, bahan photoresist digunakan sebagai topeng (Saito,
1999). Komposit photoresist juga dikembangkan untuk photopatterning electrode yang digunakan
untuk substrat biochip. Photoresist merupakan bahan yang digunakan untuk fotolitografi klasik pada
saat fabrikasi piranti mikroelektronik (Benlarbi, 2012).

Salah satu polimer yang sering digunakan adalah polimer resin phenol formaldehid. Resin
phenol formaldehid (phenolik resin) adalah polimer sintetis yang diperoleh dari reaksi phenol dengan
formaldehida. Phenolik resin terutama digunakan dalam produksi papan sirkuit (wang, 2010). Phenol
formaldehid merupakan resin sintetis yang pertama kali digunakan secara komersial baik dalam
industri plastik maupun cat. Reaksi kondensasi dari phenol pada dua kondisi yang berbeda. Satu
disebut resol dan yang satu disebut novolak (Ku, 2008). Polimer yang banyak digunakan untuk
photoresist adalah novolak resin yaitu polimer phenol formaldehid dengan asam sebagai katalisnya
(sharma, 2012).

Kinerja photoresist dalam mikrolitografi tergantung pada sifat polimer yang digunakan. Banyak
penelitian difokuskan pada struktur mikro polimer untuk mendapatkan resolusi tinggi. Polimer juga
berfungsi untuk mengatur viskositas (kekentalan). Fungsi lain polimer yang tidak kalah pentingnya
adalah untuk membantu pembentukan film dan menaikkan sifat mekanis dari cairan photoresist yang
dihasilkan (Feiring, 2003).

Aplikasi photoresist di bidang industri elektronika yang begitu besar dan bahwa komponen
utama dari photoresist yaitu polimer sangat mempengaruhi viskositas, maka dikaji pembuatan
polimer untuk bahan photoresist. Dengan variasi komposisi fraksi mol formaldehid dan mol phenol
serta lama reaksi akan dihasilkan polimer yang mempunyai viskositas yang berbeda satu sama lain.
Viskositas polimer yang berbeda pada pembuatan photoresist akan menghasilkan photoresist yang
mempunyai viskositas yang berbeda, sehingga pada pembuatan film dengan perlakuan sama akan
dihasilkan struktur permukaan berbeda dan tingkat absorbansi berbeda untuk masing-masing
photoresist. Dengan sifat yang berbeda akan dikaji sifat yang paling sesuai, sehingga photoresist
tersebut dapat diaplikasikan pada proses fotolitografi dilihat dari rentang panjang gelombang nilai
absorbansi maksimum untuk mengetahui rentang panjang gelombang cahaya yang digunakan pada
proses fotolitografi.

Penelitian ini difokuskan pada masalah pembuatan photoresist dari bahan phenol. Dengan
dihasilkan produk resist maka diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita untuk
membeli bahan dasar industri dari negara lain terutama untuk pengembangan fotolitografi.

METODE PENELITIAN
Pembuatan sampel dilakukan di Laboratorium Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Negeri

Semarang dan karakterisasi sampel dilakukan di Laboratorium Fisika Komputasi, Jurusan Fisika FMIPA
dan Laboratorium Kimia Fisika, Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang.

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi timbangan digital, pot berukuran
75 g, spatula, pipet, heated magnetic stirrer (pengaduk magnetik panas), substrat kaca preparat,
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gelas beker berukuran 100 ml, gelas ukur 10 ml, termometer, spin coater, mikroskop CCD (scopeman
digital CCD microscope MS-804), spektrometer ocean optic Vis-NIR USB 4000, brookfield dial
viscometer, phenol (C6H5OH), formaldehid (CH2O), 4-tert-butylphenol (C10H14O), natrium hidroksida
(NaOH), asam sulfat (H2SO4), ethanol (C2H5OH), dan sodium acetate trihydrate (Na-C2-H3-O2.3H2O).

Pembuatan polimer resol phenolik resin dengan mencampurkan phenol yang terdiri dari 0,8
mol phenol dan 0,2 mol 4-tert-butylphenol dengan 2,8 mol formaldehid. Pembuatan polimer novolak
phenolik resin dengan dua variasi perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol yaitu dengan
mencampurkan phenol yang terdiri dari 0,8 mol phenol dan 0,2 mol 4-tert-butylphenol dengan 0,8
mol formaldehid dan dengan mencampurkan phenol yang terdiri dari 0,8 mol phenol dan 0,2 mol 4-
tert-butylphenol dengan 0,75 mol formaldehid. Pencampuran dilakukan dengan pengaduk magnetik
panas dengan laju putaran 1000 rpm sampai suhu 85oC dengan asam sulfat sebagai katalisator untuk
pembuatan novolak phenolik resin dan natrium hidroksida sebagai katalisator untuk pembuatan resol
phenolik resin.

Photoresist dibuat dengan mencampurkan polimer phenolik resin dengan pelarut ethanol
sebanyak 20% dari massa polimer dan bahan peka cahaya sodium asetat 3-hydrate sebanyak 30 %
dari massa polimer phenolik resin dengan menggunakan pengaduk magnetik panas dengan laju
konstan 1000 rpm sampai suhu campuran mencapai 85oC. Pembuatan sampel film tipis photoresist
dengan menggunakan metode spin coating. Cairan photoresist diteteskan pada substrat kaca
preparat dengan yang diputar dengan spin coater pada laju putaran tetap selama 60 sekon.

Analisis struktur mikro permukaan dilakukan dengan mengamati secara fisik film tipis
photoresist yang dihasilkan menggunakan mikroskop CCD (scopeman digital CCD microscope MS-
804), Analisis sifat optik berupa tingkat absorbansi film tipis photoresist terhadap rentang panjang
gelombang antara 350-1000 nm menggunakan spektrometer ocean optic Vis-NIR USB 4000. Analisis
sifat fisik cairan photoresist berupa nilai viskositas diukur menggunakan brookfield dial viscometer,
analisis sifat fisik lainnya berupa nilai densitas dapat digunakan perbandingan nilai massa dibagi
volume untuk tiap jenis sampel cairan photoresist.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur permukaan film tipis photoresist dikarakterisasi dengan tujuan untuk mengetahui

homogenitas dan kekasaran struktur permukaan film tipis dari photoresist yang berbahan polimer
resol phenolik resin dan photoresist berbahan novolak phenolik resin. Pembuatan film tipis
photoresist dengan cara meneteskan cairan photoresist pada substrat kaca preparat yang diputar
dengan kelajuan tertentu pada spin coating. Setelah melalui proses pemanasan awal maka
terbentuklah film tipis photoresist yang dikarakterisasi struktur permukaannya dengan mikroskop
CCD dengan perbesaran 400x, 800x, 1500x, dan 2400x. Contoh hasil karakterisasi mikroskop CCD dari
film tipis yang dibentuk oleh cairan photoresist berbahan resol phenolik resin ditunjukkan seperti
Gambar 1.
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Gambar 1. Struktur permukaan film tipis photoresist berbahan polimer dengan nilai perbandingan
mol formaldehid dan mol phenol 2,8:1 dengan lama reaksi katalisator 35 menit.

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa permukaan film tipis photoresist yang dihasilkan halus
dilihat secara fisik didukung gambar dari mikroskop CCD tetapi masih ada bagian yang kurang larut
dengan campuran bahan lain sehingga terbentuk bulatan-bulatan pada gambar struktur permukaan
photoresist berbahan polimer dengan perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol adalah
2,8:1. Dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut bersifat homogen. Contoh lain dari film tipis
photoresist terdapat pada Gambar 2.

Gambar 2 merupakan film tipis photoresist berbahan resol phenolik resin dengan komposisi
perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol 2,8:1. Gambar tersebut diambil dengan
perbesaran 2400x. Dari gambar 2a dapat dilihat bahwa film tipis photoresist yang dihasilkan
mempunyai permukaan halus namun masih terdapat bulatan-bulatan yang menunjukkan ada
komposisi yang tidak dapat larut pada larutan tersebut. Bulatan tersebut berukuran sangat kecil
sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut bersifat homogen.
Gambar 2b juga menunjukkan bahwa film tipis cairan photoresist yang dihasilkan juga mempunyai
struktur permukaan halus dan bersifat homogen. Struktur permukaan halus juga dimiliki oleh film
tipis photoresist seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2c. Dengan mengamati hasil karakterisasi
struktur permukaan film tipis dari cairan photoresist berbahan polimer resol phenolik resin lainnya,
maka dapat disimpulkan bahwa film tipis photoresist berbahan polimer resol phenolik resin
mempunyai struktur permukaan halus dan bersifat homogen.

(a) (b) (c)
Gambar 2. Struktur permukaan film tipis photoresist berbahan polimer dengan perbandingan mol
formaldehid dengan mol phenol 2,8:1 dengan lama reaksi katalisator (a) 37,5 (b) 40 (c) 42,5 menit.

Film tipis photoresist berbahan novolak phenolik resin mempunyai keadaan yang berbeda
dengan film tipis photoresist berbahan resol phenolik resin. Film tipis photoresist berbahan novolak
phenolik resin dengan perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol 0,8:1 ditunjukkan pada
Gambar 3.
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(a) (b) (c)
Gambar 3: Struktur permukaan film tipis photoresist berbahan polimer dengan perbandingan mol

formaldehid dengan mol phenol 0,8:1 dengan lama reaksi katalisator (a) 37,5 (b) 40 (c) 42,5 menit.

Gambar 3a menunjukkan bahwa film tipis photoresist yang dihasilkan mempunyai struktur
permukaan kasar. Dari gambar tersebut juga menunjukkan bahwa film tipis photoresist dengan
perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol 0,8:1 tidak bersifat homogen. Gambar 3b juga
menunjukkan bahwa struktur permukaan film tipis photoresist tersebut mempunyai struktur
permukaan yang kasar dan tidak bersifat homogen.

Gambar 3c Merupakan film tipis yang dibuat dari cairan film tipis photoresist berbahan novolak
phenolik resin dengan lama reaksi asam sulfat sebagai katalisator 42,5 menit. Dari gambar tersebut
terlihat struktur permukaan film tipis lebih halus dan lebih homogen dari film tipis Gambar 3a dan
Gambar 3b. Semakin lama reaksi asam sulfat sebagai katalisator dengan campuran bahan pada
proses pembuatan polimer novolak photoresist maka tingkat homogenitasnya semakin tinggi.
Struktur permukaan film tipis photoresist berbahan novolak phenolik resin dengan perbandingan mol
formaldehid dengan mol phenol 0,75: 1 ditunjukkan pada Gambar 4.

(a) (b) (c)
Gambar 4: Struktur permukaan film tipis photoresist berbahan dengan perbandingan mol
formaldehid dengan mol phenol 0,75:1 dengan lama reaksi katalisator (a) 37,5 (b) 40 (c) 42,5 menit.

Film tipis pada Gambar 4a merupakan film tipis photoresist berbahan novolak phenolik resin
dengan lama reaksi asam sulfat dengan campuran bahan lain pada proses pembuatan polimer
novolak phenolik resin selama 37,5 menit. Dapat dilihat bahwa struktur permukaan yang terbentuk
kasar dan tidak bersifat homogen.

Pada Gambar 4b dan Gambar 4c merupakan film tipis cairan photoresist berbahan novolak
phenolik resin dengan lama reaksi asam sulfat sebagai katalisator dengan campuran bahan lain pada
pembuatan novolak phenolik resin selama 40 dan 42,5 menit. Pada Gambar 4b menunjukkan struktur
permukaan lebih halus dibandingkan dengan film tipis pada Gambar 4a.

Gambar 4c mempunyai struktur permukaan yang lebih halus dan lebih homogen dibandingkan
film tipis pada Gambar 4a dan 4b. Semakin lama reaksi antara asam sulfat sebagai katalisator dengan
campuran bahan pada pembuatan polimer novolak phenolik resin menghasilkan cairan yang lebih
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homogen. Disimpulkan bahwa film tipis photoresist berbahan resol phenolik resin mempunyai
struktur permukaan lebih halus dan lebih homogen dibandingkan film tipis photoresist berbahan
novolak phenolik resin.

Karakterisasi sifat optik digunakan untuk mengetahui tingkat absorbansi film tipis photoresist
dan rentang panjang gelombang tingkat absorbansi film tipis photoresist tinggi. Dengan diketahuinya
nilai rentang panjang gelombang untuk nilai penyerapan maksimum maka dapat diketahui rentang
panjang gelombang lampu UV untuk proses fotolitografi.

Gambar 5. Grafik hubungan panjang gelombang dengan tingkat absorbansi film tipis photoresist
berbahan polimer dengan perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol 0,75:1, 0,8:1, dan 2,8:1
dengan lama reaksi katalisator 37,5 menit.

Dari Gambar 5 menunjukkan bahwa rentang panjang gelombang untuk nilai absorbansi
maksimum pada rentang panjang gelombang 380-500 nm untuk photoresist berbahan polimer
dengan perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol 0,75:1, 0,8:1, dan 2,8:1. Dari grafik
tersebut menunjukkan hubungan panjang gelombang dengan tingkat absorbansi film tipis photoresist
dengan meningkatnya nilai perbandingan formaldehid dengan mol phenol nilai absorbansinya
semakin tinggi. Dengan melihat grafik lain dengan lama reaksi katalisator sama yaitu 40 dan 42,5
menit dengan variasi perbandingan mol 0,75:1, 0,8:1, dan 2,8:1 hubungan antara perbandingan mol
dengan nilai absorbansi menunjukkan hasil yang sama. Sedangkan untuk hubungan antara lama
waktu reaksi dengan nilai absorbansi cenderung tidak ada pengaruh antara lama reaksi katalisator
dengan nilai absorbansi. Grafik hubungan antara lama reaksi dengan nilai absorbansi seperti pada
Gambar 6.
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Gambar 6. Grafik hubungan panjang gelombang dengan tingkat absorbansi film tipis photoresist
berbahan polimer dengan perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol 2,8:1 dengan lama
reaksi katalisator 37,5, 40, dan 42,5 menit.

Dari Gambar 6 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara lama reaksi dengan nilai
absorbansi film tipis photoresist yang dihasilkan. Dengan melihat grafik lain yaitu hubungan antara
perbandingan mol formladehid dengan mol phenol 0,75:1 dan 0,8:1 dengan lama reaksi 37,5, 40 dan
42,5 menit, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara perbandingan lama reaksi dengan
nilai absorbansi film tipis photoresist. Nilai densitas photoresist dengan perbandingan mol
formaldehid dan mol phenol dengan variasi lama reaksi katalisator seperti pada Gambar 7.

Gambar 7. Diagram batang nilai densitas cairan photoresist.

Photoresist berbahan polimer dengan perbandingan mol formaldehid dan mol phenol 0,75:1,
0,8:1 dan 2,8:1 mengalami kenaikan nilai densitas sesuai lama waktu reaksi, semakin besar nilai
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perbandingan mol formaldehid dan mol phenol, nilai densitas photoresist yang dihasilkan semakin
besar. Nilai densitas maksimum photoresist hasil penelitian ini adalah 1,43 g/ml yaitu photoresist
berbahan polimer resol phenolik resin dengan perbandingan mol formaldehid dan mol phenol 2,8:1
dengan lama reaksi katalisator 42,5 menit. Photoresist S1800 series mempunyai nilai densitas 1,02
g/ml [12]. Data yang dihasilkan dari pengukuran viscometer untuk cairan photoresist berbahan
polimer novolak phenolik resin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengukuran viscometer cairan photoresist berbahan polimer novolak phenolik resin

Nilai pada viscometer Faktor pengali
Nilai viskositas
(centipoise)

16 2 32
16,5 2 33

17 2 34

Pengukuran nilai viskositas cairan photoresist berbahan resol phenolik resin dengan
menggunakan cara yang sama seperti pada pengukuran nilai viskositas cairan photoresist berbahan
novolak phenolik resin. Data pengukuran nilai viskositas cairan photoresist berbahan polimer resol
phenolik resin ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengukuran viscometer cairan photoresist berbahan polimer resol phenolik resin.

Nilai pada viscometer Faktor pengali Nilai viskositas (centipoise)

99,5 2 199
99 2 198
99,5 2 199

Dari data pada Tabel 1 cairan photoresist berbahan polimer novolak resin mempunyai nilai
viskositas rata-rata 33 centipoise dari pengukuran tiga kali. Dari Tabel 2 yaitu data nilai viskositas
cairan photoresist berbahan polimer resol phenolik resin mempunyai nilai viskositas rata-rata 198,6
centipoise. Cairan photoresist berbahan polimer novolak phenolik resin dengan perbandingan mol
formaldehid dengan mol phenol 0,75:1. Cairan photoresist berbahan polimer novolak phenolik resin
yang digunakan adalah cairan photoresist yang berbahan novolak phenolik resin dengan lama reaksi
antara katalisator asam sulfat dengan campuran phenol, formaldehid dan 4-tert butylphenol selama
40 menit.

Sampel cairan photoresist berbahan polimer resol phenolik resin yang digunakan adalah
sampel cairan photoresist dengan bahan polimer resol phenolik resin dengan perbandingan
formaldehid dengan mol phenol 2,8:1. Cairan photoresist berbahan polimer resol phenolik resin
dengan lama reaksi katalisator natrium hidroksida selama 40 menit. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
nilai viskositas cairan photoresist berbahan polimer resol phenolik resin mempunyai kekentalan lebih
tinggi dibandingkan cairan photoresist berbahan novolak phenolik resin.

SIMPULAN
Semakin besar nilai perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol dan semakin lama

reaksi katalisator pada pembuatan polimer sebagai bahan untuk pembuatan photoresist dihasilkan
struktur pernukaan yang semakin halus seperti permukaan cermin dilihat secara fisik dengan
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didukung oleh gambar hasil karakterisasi menggunakan mikroskop CCD dan bersifat homogen.
Peningkatan lama reaksi katalisator menghasilkan struktur permukaan lebih halus dan lebih homogen
pada tiap nilai perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol.

Tingkat absorbansi untuk masing-masing jenis cairan photoresist tidak dipengaruhi oleh lama
reaksi katalisator. Tingkat absorbansi film tipis photoresist berbahan resol phenolik resin yaitu
dengan perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol 2,8:1 lebih tinggi dibandingkan tingkat
absorbansi film tipis photoresist berbahan novolak resin dengan perbandingan mol formaldehid
dengan mol phenol 0,75:1 dan 0,8:1. Untuk rentang panjang gelombang tingkat absorbansi
maksimum terletak pada rentang panjang gelombang 380-500 nm untuk semua jenis photoresist
yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol dihasilkan
photoresist dengan nilai absorbansi semakin tinggi.

Nilai densitas cairan photoresist berbahan resol phenolik resin lebih tinggi dibandingkan
dengan nilai densitas cairan photoresist berbahan novolak resin. Semakin lama reaksi katalisator dan
semakin tinggi nilai perbandingan mol formaldehid dengan mol phenol menghasilkan photoresist
dengan nilai densitas yang semakin tinggi. Tingkat kekentalan cairan photoresist berbahan resol
phenolik resin lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kekentalan cairan photoresist berbahan
novolak phenolik resin.
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Abstrak
Kebijakan Universitas Negeri Semarang menerapkan Universitas Konservasi
(conservation university), tidak saja sejalan dengan kebijakan Kota Semarang dan
Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional serta strategi
pelestarian dunia. Universitas Konservasi adalah konsep yang memadukan antara
pedagogi dengan ekologi dengan mempertimbangkan sumber daya hayati dan
lingkungan universitas, sehingga mewarnai pelaksanaan dan pengembangan Tri Darma
Perguruan Tinggi. Universitas Konservasi dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah
atau aspek-aspek konservasi yaitu pemanfaatan secara lestari, pengawetan, penyisihan,
perlindungan, perbaikan dan pelestarian. Fenomena Vegetasi yang sangat sejuk, indah,
dan rindang serta kondisi resapan air di kampus Unnes dapat dijadikan sebagai bentuk
pendidikan konservasi. Mahasiswa dan segenap civitas akademika akan terinspirasi
untuk mengembangkan konservasi secara nyata dan menanamkan nilai-nilai cinta
lingkungan.

Kata kunci: pendidikan konservasi, vegetasi, resapan air

PENDAHULUAN
Universitas Negeri Semarang (Unnes) merupakan salah satu pendidikan tinggi yang turut

mengemban misi mulia pemerintah untuk mengembangkan konservasi bagi para mahasiswanya.
Nilai-nilai konservasi harus ditanamkan pada mahasiswa dilandasi oleh niat baik untuk merawat,
memelihara, menjaga, dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial serta nilai-nilai budaya demi
terwujudnya kehidupan harmoni antara lingkungan hidup dan manusianya. Manusia sebagai aktor di
bumi ini, mau dibawa kemanakan kondisi alam kita ini? Manusia sebagai penentu, apakah bumi akan
lestari atau tidak, apakah lingkungan ini akan dirawat dengan baik atau justru dirusak demi
memuaskan kebutuhan hidupnya.

Konservasi dan pelestarian lingkungan merupakan salah satu agenda pembangunan yang
mendesak untuk segera dilaksanakan. Pemanasan global, perubahan iklim, dan berbagai
permasalahan lingkungan saat ini menjadi alasan yang kian meneguhkan urgensi penerapan
kebijakan berbasis konservasi. Merespon persoalan ini, tahun 2000 para pemimpin dunia sepakat
merumuskan Millennium Development Goals (MDGs). Salah satu agenda penting dalam komitmen
internasional tersebut adalah pelestarian lingkungan hidup. Sebagai bagian dari sumbangsih terhadap
upaya pencapaian MDGs di bidang lingkungan, Universitas Negeri Semarang (Unnes) telah secara
aktif mengembangkan kebijakan konservasi. Hal itu diwujudkan antara lain melalui program
penghijauan lingkungan kampus sejak tahun 2005. Puncaknya, sebagai perwujudan cita-cita etisnya
di bidang lingkungan dan kebudayaan nasional, tanggal 12 Maret 2010 Unnes mendeklarasikan diri
menjadi Universitas Konservasi (Badan Konservasi, 2013).
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Sebagai Universitas Konservasi, Unnes bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip
perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari terhadap sumber daya alam dan seni
budaya, serta berwawasan ramah lingkungan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk
mengawal kebijakan tersebut, dibentuk tim ad hoc konservasi pada tahun 2009. Tim ad hoc
Konservasi bertugas menyusun rancangan dan blue print untuk mempersiapkan Unnes sebagai
Universitas Konservasi. Keberadaan tim konservasi memiliki nilai penting karena Unnes memerlukan
perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan secara tersistematisi dalam hal pengembangan
konservasi, baik fisik maupun nonfisik.

Pada tahun 2010, tim konservasi dibentuk kembali sebagai upaya mewujudkan Unnes sebagai
Universitas Konservasi. Tim ini memiliki tugas untuk mengembangkan beberapa kebijakan dann
kegiatan dalam hal keanekaragaman hayati, arsitektur hijau dan tata kelola transportasi internal
kampus, pengelolaan sampah, clean energy, paperless policy, konservasi seni dan budaya, serta
penanganan kader konservasi. Bidang-bidang yang makin terspesialisasi dalam tim konservasi
bertujuan untuk menangani bidang-bidang yang menjadi fokus pengembangan Unnes sebagai
Universitas Konservasi.

Pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, visi Unnes sebagai Universitas
Konservasi kian Tegas. Sejak saat itu Unnes memiliki visi “menjadi universitas konservasi bertaraf
internasional, yang sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020”. Hal ini kian meneguhkan posisi
penting Badan Pengembang Universitas Konservasi sebagai badan yang berperan penting untuk
mewujudkan visi Unnes. Sejak saat itu, Tim ad hoc Konservasi pada tahun 2011 menjadi Badan
Pengembangan Universitas Konservasi berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 924/H37/TU/2011.

Universitas Konservasi merupakan sebuah upaya yang sangat strategis. Melalui integrasi
konservasi dalam dunia pendidikan tinggi, diharapkan akan tumbuh ilmuwan dan profesional yang
peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan. Perguruan tinggi dianggap strategis karena
memproduksi calon ilmuwan dan profesional, yang kelak menempati pos-pos pengambilan
keputusan. Kepedulian pada lingkungan sangat penting untuk dikembangkan di kalangan ilmuwan,
mengingat implikasi sosial ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.

Pada artikel ini akan dikupas tentang pengertian pendidikan konservasi, makna pendidikan
konservasi pada fenomena vegetasi dan makna resapan air di kampus Unnes.

PENGERTIAN PENDIDIKAN KONSERVASI
Salah satu petikan ayat Al-Qur’an yang akan memberikan semangat kita untuk selalu

mengelola sumber daya alam secara benar dan berkelanjutan yaitu “Telah terjadi kerusakan di darat
dan laut tidak lain diakibatkan karena ulah tangan manusia” maka hasil dari pendidikan ini berusaha
untuk menjaga kelestarian sumber daya alam kita agar tetap lestari dan berkelanjutan untuk
kehidupan dimasa yang akan datang demi anak cucu kita nanti

Perubahan sikap manusia secara mendasar dalam memperlakukan alam sangat diperlukan.
Perubahan tersebut dapat berupa perubahan nilai, dari nilai hubungan manusia dengan alam yang
bersifat ekonomis ke nilai hubungan yang dilandasi oleh sikap menghargai alam sebagai bagian dari
hidup manusia. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja. Diharapkan terdapat usaha
menemukan suatu sistem ekomomi baru yang menghargai alam dan lingkungan serta memberikan
keuntungan pada keduanya (Setyowati, 2011).

Melalui pendidikan diharapkan sikap dan perilaku manusia bisa menjadi lebih baik. Pendidikan
lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya presentasi dengan multimedia yang
menunjukkan gambar kerusakan dan bencana. Tidak harus putar film tentang keindahan alam kalau
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kita melestarikan, atau dengan melakukan aksi yang menunjukkan bahwa “kami peduli konservasi”.
Pendidikan konservasi merupakan bagian dari pendidikan lingkungan.

Pendidikan Konservasi merupakan sebuah program yang dikemas dengan tujuan untuk
memberikan pengetahuan kepada orang banyak agar lebih sadar dan lebih perhatian mengenai
lingkungan dan permasalahan serta hubungan timbal baliknya. Tingkat pengetahuan, sikap,
ketrampilan dan motivasi untuk bekerja dan memecahkan masalah saat itu dan mencegah timbulnya
permasalahan yang baru (Belantara Indonesia, 2013).

Pendidikan Konservasi yang diberikan sedini mungkin, kepada anak-anak, akan lebih tertanam
di dalam hati sanubari mereka, sehingga kelak saat dewasa akan semakin bijak dalam berinteraksi
dengan lingkungan alam. Pendidikan konservasi merupakan salah satu bentuk usaha menjaga dan
melindungi keanekaragaman hayati. Tujuan dari pendidikan konservasi memperkenalkan alam
kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan nilai penting sumber daya alam yang
beraneka dalam sebuah ekosistem kehidupan.

Pendidikan konservasi masuk dalam pendidikan lingkungan yang mengandung pengertian
sebuah proses yang ditujukan untuk membangun populasi dunia yang sadar dan memperhatikan
lingkungan secara keseluruhan termauk masalah-masalahnya, dan memiliki pengetahuan, sikap
motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja secara individu dan kelompok dalam mencari
solusi masalah saat ini dan mencegah masalah yang akan datang (Unesco 1978, Konferensi Unesco di
Tbiisi, Georgia, USSR). Pendidikan konservasi merupakan salah satu pembelajaran secara
eksperiental. Program ini memfokuskan pada beberapa hal antara lain:
a) mendukung kepedulian dan perhatian terhadap ekonomi, sosial dan keterkaitannya terhadap

lingkungan ekologis di perkotaan maupun pedesaan.
b) menyediakan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, nilai, perlilaku,

komitmen, kemampuan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan
hidup.

c) menciptakan pola sikap hidup yang positif dari tingkat individu, kelompok, dan masyarakat secara
keseluruhan terhadap lingkungan alamnya.

Bentuk kegiatan pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak harus menggunakan
judul pendidikan konservasi alam dan lingkungan hidup atau apapun yang berbau lingkungan atau
pelestarian. Contoh kegiatan pendidikan konservasi yang sederhana dapat dilakukan di sekolah. siswa
SD diajak untuk menjadi pengamat sungai atau got di depan rumah, dengan mengambil air yang
dituangkan ke dalam gelas atau plastik dan membandingkan dengan air yang bersih dan jernih yang
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, merupakan pengalaman dini untuk mengenal tentang
pencemaran lingkungan. Contoh lain siswa diajak mengamati vegetasi di taman dan keberadaan
kumbang yang ada di taman, siswa akan mengetahui tentang keanekaragaman hayati kaitan vegetasi
dengan keberadaan burung dan kupu-kupu,

KONDISI VEGETASI DI KAMPUS UNNES

Unnes termasuk recharge area bagi DAS Garang. Kampus Unnes telah melakukan upaya
optimalisasi ketersediaan air melalui kegiatan konservasi air. Secara fisik Unnes memiliki ribuan
pohon, taman, embung, sumur resapan, biopori. Penggunaan lahan di kampus Unnes meliputi:
bangunan, jalan dan tempat parkir seluas 22,48%; embung dan sungai seluas 0,54%; luas tanaman
tahunan 46,09%; tanaman perdu dan lapangan seluas 30,89%. Luas tanaman hijau di kampus Unnes
mencapai 76,98%. Kondisi lahan di Unnes termasuk pada kriteria memenuhi persyaratan.
Ditunjukkan pada UU No.41 tahun 1994 tentang kehutanan, pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa luas
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kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau dengan sebaran
yang proporsional. Perda tata ruang Kota Semarang menyebutkan bahwa koefisien dasar bangunan
(KDB) di Semarang Atas 60% untuk ruang terbuka dan 40% untuk lahan terbangun.

Tanaman tahunan di kampus Unnes seluas 28,289 Ha dan tanaman perdu memiliki luas sebesar
19,047 Ha (Tabel 1). Kondisi ini mengakibatkan kampus UNNES menjadi rimbun dan sejuk, sehingga
aneka jenis burung berdatangan. Luasan tanaman perdu ini mampu menyerapkan air ke dalam tanah
sebesar 661,14 lt/dt dan luasan tanaman tahunan mampu menyerapkan air ke dalam tanah sebesar
982,23 lt/dt (Setyowati, 2012).

Tabel 1. Distribusi Spasial Tata Guna Lahan di Kampus UNNES

No. Vegetasi Luas (Ha) %

1 Embung 0,30 0,49

2 Sungai 0,04 0,06

3 Tanaman Perdu 19,05 30,61

4 Tanaman Tahunan 28,29 45,46

5 Jalan 3,74 6,01

6 Non Vegetasi 10,82 17,38

Jumlah 62,24 100,00

Sumber: Setyowati, 2012.

Jenis vegetasi di kampus Unnes sangat bervariasi. Kampus blok barat di kompleks Gedung H
dan MIPA terlihat sangat rimbun dan sejuk. Berbagai vegetasi tanaman tahunan yang lebat
menyerupai fenomena hutan kota yang rindang tempat burung-burung berkicau. Vegetasi tanaman
perdu bertebaran pada taman yang asri dan indah. Taman dirawat dengan sangat bagus dan
terpelihara. Berjalan kaki dan bersepeda di lingkungan kampus barat sangat nyaman dan teduh,
karena sinar matahari terhalang vegetasi yang rindang.

Berbeda kondisinya dengan kampus blok timur. Kampus sebelah timur belum tampak rimbun
tetapi malah tampak panas. Bila harus berjalan kaki dan bersepeda di wilayah ini akan cepat lelah
karena kondisi tidak mendukung. Bila siang hari panas matahari menyengat, pejalan kaki tidak
memiliki naungan yang teduh, sehingga akan terasa cepat lelah. Keberadaan vegetasi hijau pada
wilayah ini masih sangat kurang, sehingga perlu penanaman dengan jarak tanam yang lebih rapat.

Bentuk pendidikan konservasi yang dapat diterapkan bagi civitas akademika Unnes, mereka
akan terus ingat dengan slogan konservasi, mereka harus selalu ingat, peduli, dan menjaga
lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai kepedulian dan sadar lingkungan akan terus merasuk di sanubari,
harapannya akan terus tertanam dalam hati, selanjutnya akan tersampaikan pada anak cucu mereka
kelak. Bagi mahasiswa PLH perlu dilatih untuk mengamati pohon-pohon yang ada di lingkungan
Unnes. Konsep one man one tree yang diterapkan bagi mahasiswa baru Unnes akan melatih mereka
dalam memilih bibit, menanam, memelihara, dan merawat pertumbuhan pohon.
KEBERADAAN RESAPAN AIR DI KAMPUS UNNES

Konsep dasar konservasi adalah ‘jangan membuang-buang sumberdaya alam’. Konservasi tanah
merupakan upaya perlindungan terhadap tanah, sedangkan konsep konservasi air adalah ‘jangan
membuang-buang sumberdaya air’. Pada awalnya konservasi air diartikan sebagai menyimpan air
dan menggunakannya untuk keperluan produktif di kemudian hari. Konsep ini disebut konservasi segi
suplay. Perkembangan selanjutnya konservasi lebih mengarah kepada pengurangan atau
pengefisienan penggunaan air, dikenal sebagai konservasi sisi kebutuhan (Asdak, 2002).
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Beberapa teknik pemanenan air hujan (rain harvesting) sudah dilaksanakan di Universitas
Negeri Semarang seperti pembuatan sumur resapan, lubang biopori dan embung. Melihat konsep
teknik tersebut, pemanenan air hujan yang ada di Universitas Negeri Semarang belum sampai pada
taraf konsumsi air untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai universitas konservasi Unnes harus
memberikan contoh penerapan upaya konservasi lingkungan termasuk upaya pemanenan air,
termasuk pemanenan air hujan dengan atap (roof top rain harvesting) dari gedung bangunan yang
ada di kampus Unnes.

Melalui teknik pemanenan air hujan melalui atap diharapkan mampu menampung air hujan,
berapa potensi air hujan yang jatuh di atap dan difungsikan secara maksimal. Informasi potensi
pemanenan air hujan di kampus Unnes perlu diketahui jumlahnya sehingga ke depan akan dapat
dilakukan pemanfaatan air hujan secara maksimal di kampus Unnes pada khususnya. Kualitas air
hujan yang dipanen belum diketahui kualitasnya, apakah sama dengan kualitas air tanah perlu
dilakukan penelitian. Diharapkan hasil pemanenan air hujan ini dapat berfungsi secara konservasi dan
sekaligus dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tidak hanya mengandalkan dari air tanah
yang ada di sekitar kampus Unnes.

Berdasarkan hasil penelitian tentang potensi pemanenann air hujan di kampus Unnes: tanaman
perdu seluas 19,3 Ha mampu meresapkan air ke dalam tanah sebesar 2.380,1 m3/jam dan tanaman
tahunan seluas 28,8 Ha mampu meresapkan air sebesar 3.536,0 m3/jam. Embung seluas 0,3 Ha
mampu meresapkan air ke dalam tanah sebesar 37,9m3/jam. Distribusi spasial lubang biopori
sejumlah 500 lubang dengan kapasitas infiltrasi per-lubang biopori 0,14 lt/jam, mampu meresapkan
air sebesar 0,07 m3/jam. Sumur resapan sejumlah 5 buah dapat meresapkan air sebesar 0,04m3/jam.
Bangunan kampus Unnes sebanyak 134 gedung dengan atap bangunan seluas 7,1 Ha, pada potensi
hujan sebesar 2.807 mm/tahun akan memberikan hasil pemanenan air hujan sebesar 15,9 m3/jam
(Setyowati, 2012).

UNNES sebagai universitas konservasi sudah melaksanakan beberapa konsep dalam
melestarikan lingkungan hidup, salah satunya adalah konservasi tanah dan air, melalui beberapa
bentuk pemanenan air hujan yang meresap ke dalam tanah, seperti: embung, sumur resapan,
biopori, dan ruang terbuka hijau.

Media Embung; Manfaat media embung merupakan cara dalam memanen air hujan yang
cukup efektif dan dapat menampung/menahan laju run off yang besar. UNNES telah melaksanakan
pemanfaatan media ini dengan dua buah embung yang memiliki luas total sebesar 0,303 Ha mampu
menyerapkan air ke dalam tanah sebesar 10,52 lt/dt.

Media Sumur Resapan; Distribusi spasial sumur resapan di UNNES hanya ada di beberapa
bangunan. Semua bangunan tidak memiliki saluran untuk sumur resapan. Beberapa sumur resapan
hanya sebagai percontohan saja. Oleh karena itu, jumlah yang ada sangat sedikit, yaitu 13. Rerata
sumur resapan memiliki volume rata-rata 2,54 m³, dengan kapasitas infiltrasi per sumur adalah 7,95
lt/jam. Secara keseluruhan sumur resapan di UNNES dapat menyerapkan air ke dalam tanah sebesar
103,33 lt/jam.
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Lubang Biopori; Distribusi spasial lubang biopori di UNNES tersebar di beberapa titik, dengan
jumlah sekitar 4500 lubang. Setiap lubang memiliki volume rata-rata 0,01 m³. Kapasitas infiltrasi per
lubang biopori adalah 0,14 lt/jam. Secara keseluruhan lubang biopori di UNNES mampu menyerapkan
air ke dalam tanah sebesar 70,65 lt/jam.

Ruang Terbuka Hijau UNNES; RTH atau daerah hijau di sekitar UNNES dibagi menjadi dua jenis
vegetasi penutup, yaitu tanaman perdu dan tahunan. Tanaman tahunan memiliki luas sebesar 28,289
Ha dan tanaman perdu memiliki luas sebesar 19,047 Ha. Luasan tanaman perdu ini mampu
menyerapkan air ke dalam tanah sebesar 661,14 lt/dt dan luasan tanaman tahunan mampu
menyerapkan air ke dalam tahan sebesar 982,23 lt/dt.

SIMPULAN
Memasyarakatkan konservasi dapat dilakukan pada kelompok masyarakat dan melalui

kurikulum pendidikan di sekolah, khususnya pendidikan usia dini untuk mewujudkan slogan ‘sadar
lingkungan’ dan ‘peduli lingkungan’. Secara keruangan dan kewilayahan, Unnes telah berhasil
mewujudkan lingkungan kampus yang sesuai dengan UU No 41/1994 dan perda tata ruang, Unnes
akan terus mengembangkan sayap konservasi ke wilayah sekitar kampus. Perubahan penggunaan
lahan yang cenderung pada pengurangan lahan hijau menjadi kawasan permukiman, sehingga
mengurangi resapan air di dalam tanah.

Dalam perspektif sosio-budaya diperlukan usaha konservasi melalui upaya mewujudkan
masyarakat konservasi (Conservation society), dapat juga dengan cara memasyarakatkan pendidikan
konservasi pada masyarakat. Pengembangan nilai-nilai konservasi akan menjadi panduan, ukuran,
batasan dan penilaian.
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Abstrak
Indonesia kaya akan mineral zeolit yang pemanfaatannya masih terbatas. Tahap awal
upaya pemanfataan sumberdaya alam ini untuk katalis dilakukan dengan mengaktivasi
dan memodifikasi serta mengenali karakterstik padatannya. Telah dilakukan aktivasi
zeolit alam asal Turen Malang dengan perlakuan asam dan karakterisasinya dengan uji
pertografi, keasaman, porositas, dan morfologi padatan zeolit aktif setelah perlakuan
asam (Za) dan zeolit asam setelah dilakukan pertukaran ion amonium dan kalsinasi
menjadi H-Za. Hasil uji menunjukkan komponen utama zeolit alam Turen Malang adalah
mordenit.

Kata kunci: Zeolit alam, aktivasi, karakterisasi, mordenit

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki potensi zeolit alam dalam jumlah yang cukup besar dan tersebar di 46

lokasi, antara lain di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ditinjau dari nilai kapasitas
tukar kation (KTK), kualitas zeolit alam Indonesia tergolong baik, terutama zeolit dari Cikalong (Jawa
Barat) dan Malang Selatan (Jawa Timur). Tetapi, potensi yang besar ini belum dimanfaatkan secara
optimal dan baru terbatas untuk mengolah limbah industri, suplemen pada makanan ternak, dan
pupuk, padahal zeolit mempunyai kemampuan mengkatalisis berbagai reaksi dalam industri kimia.
Zeolit alam asal Malang banyak mengandung mineral jenis mordenit (55-85%). Mordenit tergolong
sebagai zeolit berpori yang terbentuk melalui cincin oksigen 12 anggota (pori berukuran besar) yang
sekelas dengan zeolit Y (Laniwati, 1996).

Zeolit merupakan salah satu pengemban yang banyak dikembangkan dan diteliti. Zeolit adalah
hidrat aluminoslikat yang memiliki rumus umum

Mn
x/nSi1-xAlxO2.yH2O

M adalah ion logam seperti Na+, K+
, Li+, Ag+

, NH4
+

, Ca2+ dan ion positif lain. Rasio Si/Al lebih besar dari 1, dan x

lebih kecil dari 0,5. Rumus umum ini tidak selalu berlaku untuk semua zeolit. Beberapa mineral zeolit yang

telah diketahui adalah : analcime, chabazite, heulandite, natrolite, phillipsite, mordenite dan stilbite. Sebagai

contoh rumus molekul analcite adalah

Na16[AlSi2O4]16.2H2O

Secara umum, karakteristik zeolit terdiri dari

a. Tektosilikat, struktur tiga dimensi terbentuk dari struktur tetrahedron. Beberapa atom silikon digantikan
aluminium, (Si+Al)/O=1/2.

b. Open framework terbentuk dari TO4-tetrahedron, yang berpori. Struktur dan porositas adalah periodik.
Pori ini memiliki dimensi molekular.

c. Keberadaan counter cation untuk mengimbangi muatan negatif yang ditimbulkan oleh substitusi Si
dengan aluminium.
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d. Dalam kisi dan pori terdapat molekul air (zeolitic water). Satu cara untuk menentukan ukuran pori adalah
banyaknya molekul air yang teradsorpsi. Umumnya pada temperatur rendah, air dalam pori dan void
dapat dihilangkan

e. Tidak dimungkinkan ikatan Al-O-Al dalam tektosilikat. Berdasar rumus umum rasio Si/Al lebih besar dari 1,
dan x lebih kecil dari 0,5.

Menurut Sen et al. (1999) zeolit sintetis yang biasa digunakan meliputi zeolit X/Y, beta, mordenit dan

ZSM-5, yang memiliki pori cukup besar untuk absorpsi molekul. Karakteristik tiap jenis zeolit disajikan pada

Tabel 1.

Tabel 1. Jenis-jenis zeolit dan karakteristiknya

Zeolit Dimensi Produk komersial
Rasio Si/Al,

kation
Molekul

terabsorpsi

Zeolit A
(LTA)

Diameter pori 4,1 Å
Diameter rongga 11,4 Å

Linde Type 4A, 3A,
5A
Penyaring molekul

1, Na+,
Na+/K+,
Na+/Ca2+

air, metanol

Zeolit X/Y
(Faujasit,
FAU)

Diameter pori 7,4 Å
Diameter rongga 11,8 Å

13-X, CBV-100,
HSZ-320NAA
CBV-400
HSZ-390HUA

5, H+

200, H+
naftalena,
steroid

ZSM-5 (MFI) Diameter pori 4,1 Å
Diameter rongga 11,4 Å

CBV-3020
CBV-30014

30, H+ atau
NH4

+

30, H+ atau
NH4

+

sikloheksana,
bifenil

Mordenit
(MOR)

Diameter pori 4,1 Å
Diameter rongga 11,4 Å

HSZ-620HOA
CBV-10A
HSZ-620HOA

5, H+

13, Na+

200, H+

neopentana

Zeolit beta
(BEA)

Diameter pori 4,1 Å
Diameter rongga 11,4 Å

CP-811BL-25 25, H+ cis-4-tert-butil
sikloheksanol

Penggunaan katalis yang efisien dan selektif masih perlu dikembangkan. Zeolit alam merupakan
sumber daya alam Indonesia yang dapat digunakan sebagai katalis atau pengemban katalis. Zeolit alam telah
digunakan secara luas sebagai pengemban ion–ion logam dalam berbagai reaksi (Nurhadi et al., 1998;
Trisunaryanti et al., 1996; Laniwati, 1996; Laniwati, 2004). Oleh karenanya sangat mungkin untuk digunakan
sebagai katalis atau pengemban katalis dalam reaksi siklisasi sitronelal. Zeolit alam adalah kristal aluminium–
silikat yang disusun oleh TO4 (T = Si atau Al). Dilaporkan pula lebih dari 1000 mineral zeolit terbentuk dari
sedimentasi batuan vulkanik di lebih 40 negara (Chmielewska et al., 2002). Keberagaman rasio Si/Al dan
counter kation menyebabkan sifat keasaman dan sifat elektronik yang berbeda. Perbedaan sifat zeolit
mempengaruhi selektivitasnya sebagai katalis (Augustine, 1996).

Pemanfaatan zeolit alam sebagai katalis yang ramah lingkungan memerlukan aktivasi untuk
menghilangkan pengotor dan karakterisasinya agar diketahui sifat-sifat fisis dan kimianya, karenanya
permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana aktivasi dan karakter zeolit alam Malang? Permasalahan ini
menarik untuk dikaji karena akan diperoleh informasi awal tentang karakter zeolit alam yang menjadi
pertimbangan dalam pemanfataannya sebagi pengemban katalis dan adsorben.
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METODE PENELITIAN
1. Alat dan bahan penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian meliputi: alat untuk kalsinasi menggunakan modifikasi
Mucalal terdiri vacuum evaporator yang dilengkapi thermocouple aliran gas nitrogen dan pemanas bunsen
(Gambar 1).

Gambar 1. Alat kalsinasi modifikasi Muchalal

Karakterisasi padatan menggunakan R Shimadzu FTIR 8201 PC untuk uji keasaman, mikroskop untuk analisis
petrografi untuk analisis batuan awal, Surface areameter NOVA 1000 untuk uji porositas padatan, dan
Scanning Electron Microscopy (SEM) JEOL JED-2300 15 kV untuk uji morfologi padatan

Bahan penelitian yang digunakan adalah zeolit alam asal Turen, Malang, asam klorida, asam fluorida,
dan piridin (Merck), gas nitrogen.

2. Prosedur Penelitian
Aktivasi zeolit alam dengan perlakuan asam

Perlakuan asam dimaksudkan untuk mengontrol keasamaan dan selektivitas zeolit. Bongkahan zeolit
alam dihaluskan dengan mortar grinder untuk memperoleh butiran homogen yang lolos saringan 100 mesh.
Hasil ayakan dikeringkan dari air dengan pemanasan dalam oven, 300 g zeolit alam kering 100 mesh direndam
dalam 350 mL asam fluorida 1% selama 20 menit, kemudian dicuci hingga netral dan dikeringkan. Ke dalam
125 mL larutan HCl 6 N direndam 30 g sampel kering selama 30 menit pada temperatur 50 oC, kemudian dicuci
hingga netral dan dikeringkan pada 120 oC. Hasil aktivasi dengan perlakuan asam ini disebut Za.

Preparasi H-Za dengan pertukaran ion.

Sebanyak 20 g Za dimasukkan dalam 250 mL larutan amonium klorida 3 M. Campuran diaduk selama
24 jam pada temperatur ruang, campuran disaring dan dicuci dengan air mengalir hingga bebas ion klorida (uji
dengan larutan AgNO3). Padatan yang diperoleh dipanaskan pada 120 oC hingga kering. Padatan kering
dikalsinasi pada temperatur 450 oC selama 1 jam dengan alat kalsinasi modifikasi Muchalal untuk mengusir gas
NH3. Hasil perlakuan ini disebut H-Za.

Karakterisasi katalis
Untuk mengidentifikasi jenis batuan dan mineral pada sampel batuan zeolit alam dari Turen Malang

dilakukan analisis petrografi di Laboratorium Teknik Geologi UGM., penentuan luas permukaan spesifik,
volume total pori dan jejari pori dengan metode BET (analsis berdasar fenomena adsorpsi pada temperatur

1
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7

Keterangan:
1. Gas hidrogen/nitrogen
2. Pendingin
3. Pembuangan gas ke

almari asam
4. Alat evaporator
5. Labu sampel
6. Sampel
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8. Termokopel
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tetap yang dikembangkan Brunauer-Emmett dan Teller) menggunakan surface areameter, penentuan rasio
Si/Al dan logam-logam pada padatan katalis dengan AAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aktivasi zeolit alam

Tahap awal preparasi katalis adalah aktivasi zeolit alam. Aktivasi dilakukan sesuai prosedur dilakukan
untuk memperluas permukaan katalis dengan menghilangkan pengotor-pengotor organik dan ion-ion logam
(Mn+) seperti alkali dan alkali tanah, serta logam transisi yang mengalami dekationisasi. Aktivasi zeolit alam
meliputi perlakuan pengayakan, perendaman asam, pertukaran ion NH4

+ dan kalsinasi. Zeolit alam yang telah
dicuci dan dihaluskan diayak dengan ayakan 100 mesh. Perendaman zeolit alam di larutan HF 1% selama 30
menit bertujuan untuk menghilangkan oksida-oksida pengotor dan diharapkan tidak merusak struktur kristal
zeolit sehingga kristalinitasnya secara keseluruhan meningkat. Aktivasi zeolit alam dengan larutan HCl dapat
meningkatkan rasio Si/Al, keasaman dan persentase kandungan mordenit. Pada tahap ini dimungkinkan terjadi
dealuminasi, yaitu lepasnya atom aluminium yang terdapat dalam kerangka zeolit, sehingga rasio Si/Al
meningkat. Dealuminasi terjadi karena gugus aluminat bereaksi dengan HCl dan akibat yang ditimbulkan
adalah berkurangnya ion-ion penetral muatan listrik (counter cation, Mn+). Ion H+ dalam larutan HCl
dimungkinkan juga dapat menukar kation logam secara langsung sesuai reaksi berikut.

Na+-zeolit (s) + H+(aq) H+-zeolit (s)+ Na+ (aq)

Sisa HCl dicuci dengan akuades beberapa kali. Selanjutnya zeolit yang dihasilkan dalam proses aktivasi ini

disebut zeolit alam aktif (Za)

Preparasi H-Za dari Za dengan merendam Za dalam larutan NH4Cl 1 M selama 24 jam. Ion NH4
+ menggantikan

kation-kation logam seperti Na+ dan kation lain yang berperan sebagai penyeimbang muatan zeolit. Setelah

dicuci dengan aquades hingga bebas ion Cl–, residu dikeringkan pada 120 oC menjadi NH4
+-Za. Kalsinasi NH4

+-Za

pada temperatur ± 450oC di bawah aliran gas N2 dilepas gas NH3, katalis yang dihasilkan dari proses kalsinasi

disebut H-Za.

Na+-Za(s)+ NH4Cl(aq) NH4
+-Za(s) + Na+(aq)

NH4
+-Za(s) H-Za(s) + NH3(g)

Tujuan proses kalsinasi adalah untuk menguapkan air dan pengotor-pengotor organik yang

terperangkap dalam pori-pori kristal zeolit. Perlakuan pemanasan pada zeolit, akan merubah struktur padatan,

yang berakibat berubah sifat kimia maupun fisikanya. Proses kalsinasi umumnya dapat meningkatkan

kristalinitas, luas permukaan dan keasaman zeolit.

Menurut Hodnet (2000), pertukaran kation penyeimbang muatan (counter cation) pada zeolit

dengan amonium diikuti proses kalsinasi menghasilkan H-zeolit yang kaya situs asam Brönsted pada gugus

silanol (-Si-O-H). Pemanasan H-zeolit lebih lanjut menyebabkan pelepasan molekul air hingga terbentuk situs

asam Lewis.

kalor
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2. Karakterisasi katalis zeolit alam teraktivasi

Uji pertografi

Hasil uji pertografi menunjukkan komposisi kasar dari batuan.

Nama Batuan : Tuf kaca terubah kuat (mengandung zeolit)

Gambar 2. Hasil uji pertografi batuan zeolit alam asal Turen Malang

Pertukaran ion ammonium

dilanjutkan kalsinasi

Situs asam Bronsted zeolit

Situs asam Lewis zeolit

Struktur zeolit
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2) Penentuan Rasio Si/Al
Preparasi sampel zeolit alam dan H-Za untuk analisis Al dengan AAS dilakukan dengan

metode peleburan dengan media natrium boraks, hasil analisis kadar Al (Al2O3) dan analisis Si (SiO2)
dengan metode gravimetric disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kadar Al dan Si sebagai Al2O3 dan SiO2 pada zeolit alam dan H-Za

Sampel Persentase Al
(Al2O3), (%)

Persentase

Si (SiO2), (%)
Si/Al

Zeolit alam 9,89 64,81 6,55

H-Za 9,66 66,97 6,93

Peningkatan rasio Si/Al setelah perlakuan asam dan kalsinasi pada 450 oC selama 1 jam menjadi H-Za
menunjukkan dealuminasi yaitu lepasnya Al pada kerangka zeolit dan larutnya Al2O3 bebas.

Menurut Herna’ndez (2000), mineral mordenit dan klinoptilolit yang diperoleh di Meksiko
tersusun oleh berbagai oksida yaitu SiO2, Al2O3, oksida logam alkali, oksida logam alkali tanah dan
oksida logam transisi. Komposisi kimia mordenit dan klinoptilolit disajikan di Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi kimia mordenit dan klinoptilolit

Jenis

Zeolit

Komposisi kimia (%)
Si/Al

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O Lain

Mordenit 72.12 11.96 0.83 1.95 – 5.98 1.25 5,91 5.91

Klinoptilolit 67.07 11.31 1.21 3.57 0.68 2.90 0.52 12,74 12.74

Berdasar hasil analisis, zeolit alam asal Malang dan zeolit termodifikasi komposisi kimianya mirip zeolit jenis

mordenit atau klinoptilolit.

3. Penentuan keasaman katalis
Keasaman katalis ditentukan dengan dengan metode gravimetri-adsorbsi piridina. Keasaman

didefinisikan sebagai jumlah mmol NH3 yang teradsorb per gram katalis. Hasil penentuan keasaman
zeolit alam, H-Za dengan adsorbsi piridina-IR sesuai disajikan pada Gambar 3.

a) b)

Gambar 3. Spektra infra nerah a) zeolit alam-piridina, b) H-Za-piridina,
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Keasaman katalis ditunjukkan oleh adsorbsi di sekitar 1404 cm-1 dan sekitar 1635 cm-1. Zeolit
alam memiliki keasaman Bronsted yang ditunjukkan serapan di 1639,4 cm-1. Perlakuan asam dan
kalsinasi menyebabkan peningkatan keasaman Lewis yang ditunjukkan oleh serapan di 1404,1 cm-1 di
spektrum H-Za-piridina (Gambar 3.b).

Keasaman zeolit alam dan zeolit alam terodifikasi secara kuantitatif dihitung dengan metode
gravimetri. Piridina lebih mudah teradsorb di situs asam Lewis daripada di situs asam Brönsted.
Keasaman total katalis diasumsikan sebagai banyaknya situs asam Brönsted dan situs asam Lewis
yang terdapat di permukaan katalis. Dalam penelitian ini keasaman didefinisikan sebagai jumlah
mmol piridin yang teradsorp per gram katalis. Tabel 3 menyajikan hasil perhitungan keasaman zeolit
alam dan zeolit alam termodifikasi. Aktivasi zeolit alam melalui perlakuan asam, pertukaran kation
dan kalsinasi menjadi H-Za meningkatkan keasaman katalis.

Tabel 4. Keasaman zeolit alam dan H-Za piridina teradsorb

Katalis
Massa katalis Massa piridin

teradsorp
(gram)

Keasaman
(mmol/gram)sebelum adsorpsi

(gram)
sesudah adsorpsi

(gram)

Zeolit alam 0,9873 1,0319 0,0446 0,5718

H-Za 0,9840 1,0321 0,0481 0,6089

4. Porositas Katalis
Analisis porositas katalis zeolit alam, H-Za dan F3+-Za dengan Gas Sorbtion Analyzer NOVA

digunakan untuk menghitung kuantitas adsorbat N2 yang teradsorb di permukaan pori katalis.
Persamaan BET (Brunauer-Emmet-Teller) digunakan untuk menghitung luas permukaan spesifik,
rerata jejari pori dan volume total pori. Hasil analisis BET disajikan pada Tabel 5. Jejari pori zeolit alam
lebih besar dari H-Za, hal ini diduga sebagian besar pori masih tertutup oleh pengotor dan hanya pori
dengan volume lebih kecil dan jejari lebih besar yang mengadsorb nitrogen.

Tabel 5. Porositas padatan zeolit alam dan H-Za

Sampel
Porositas

Jejari pori (Å) Volume total pori(cc/ Å/g) Luas Area (M2/g)

Zeolit alam 8,925 1,35462 19,21

H-Za 7,875 1,45251 65,46

Berdasar klasifikasi material berpori IUPAC, dapat dikategorikan katalis zeolit alam termodifikasi
sebagai material mikropori karena memiliki rata-rata diameter pori kurang dari 2 nm (20 Å).

5. Morfologi
Morfologi permukaan zeolit alam dan H-Za menunjukkan padatan yang kurang homogen,

perbesaran hingga 10.000 kali menunjukkan kristal berupa balok memanjang yang tampak lebih jelas
di H-Za. Bentuk ini membuktikan ciri dari morfologi mordenit.
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Gambar 4. Mikrograf SEM kristal zeolit alam (a) dan H-Za (b) pada perbesaran 10.000x

SIMPULAN

Perlakuan asam dilanjutkan pertukaran ion ammonium dan kalsinasi menghasilkan zeolit alam termodifikasi H-

Za yang memiliki sifat keasaman dan porositas lebih besar dari padatan asalnya. Berdasar hasil karakterisasi,

zeolit alam asal Turen Malang, Jawa Timur memiliki kandungan utama mordenit.
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SURVEY ENERGI LISTRIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2013

Said Sunardiyo, Ubaidillah Siroj, dan Riana Defi Mahadji Putri
Divisi Energi Bersih Badan Pengembangan Konservasi

Universitas Negeri Semarang
e-mail : saidelektro@gmail.com

Abstrak
Perkembangan sarana prasarana yang pesat di kampus Universitas Negeri Semarang
menyebabkan kebutuhan energi listrik semakin meningkat pula. Untuk itu diperlukan
suatu kegiatan survey energi listrik untuk mengetahui secara pasti seberapa besar
beban daya listrik di masing-masing Fakultas dan Unit-unit kerja, sehingga diketahui
beban yang kurang efisien serta diketahui seberapa besar potensi penghematan yang
bisa dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survey ke
lapangan melalui penghitungan jumlah beban dan jumlah daya listrik di 8 Fakultas,
Pasca Sarjana, unit kerja di gedung G, H, I, GSG serta gedung Rusunawa Putri dan
Rusunawa Putra. Berdasarkan hasil survey energi listrik di Unnes tahun 2013, diketahui
adanya ketidakseimbangan pembagian beban listrik yang menyebakan munculnya arus
yang melalui saluran titik netral sebesar 168 A atau sekitar 11,4% dari total arus ideal.
Arus yang melewati titik netral tersebut menjadikan ketidakefisienan pemakaian energi
listrik. Terdapat beban listrik yang cukup besar yaitu pada peralatan komputer dan AC
di beberapa unit kerja. Saran yang direkomendasikan perlu adanya peninjauan dan
pemetaan kembali pemasangan peralatan listrik untuk memperoleh beban yang
seimbang di setiap phasa pada unit-unit kerja sehingga mengurangi rugi-rugi daya listrik
yang selama ini terjadi. Pemasangan baru peralatan listrik perlu memperhatikan kaidah
keseimbangan beban listrik dan dikonsultasikan dengan penanggung jawab pengelola
listrik Universitas Negeri Semarang
Kata Kunci : Survei energi listrik, Universitas Negeri Semarang, 2013

PENDAHULUAN
Perkembangan kampus Universitas Negeri Semarang yang semakin pesat terkait dengan

bertambahnya jumlah bangunan gedung serta jumlah sarana prasarana akan memperbesar
jumlah energi listrik yang dikonsumsi. Sekarang ini sumber energi yang dipakai oleh Unnes
semuanya bertumpu pada dua sumber yaitu PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan dari Listrik
Tenaga Disel (berbahan solar) yang dipakai jika listrik dari PLN terjadi gangguan atau tidak
mencukupi dayanya. Kedua sumber energi listrik tersebut membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
Menurut data di Bagian Keuangan bahwa biaya langganan daya listrik Unnes ke PLN mencapai
sebesar 250 juta setiap bulan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka di Universitas Negeri Semarang perlu dilakukan evaluasi
secara berkala terkait dengan jumlah beban dan daya listrik yang dikonsumsi di setiap unit kerja,
agar dapat diketahui seberapa besar energi listrik yang dipakai. Di sisi lain dapat segera diketahui
beban di unit kerja yang dianggap sebagai pemborosan serta memperoleh potensi peluang
penghematan yang bisa dilakukan. Tujuan khusus dari kegiatan survei energi listrik ini adalah :
(1) diperolehnya data-data konsumsi energi listrik di kampus Unnes. (2) diperolehnya informasi
dari unit-unit kerja untuk bisa dilakukan penghematan. (3) menunjang kampus Universitas Negeri
Semarang sebagai kampus konservasi energi.
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DATA LISTRIK UNNES JARINGAN 3 PHASA
(PENGUKURAN PADA WAKTU YANG BERBEDA)

Waktu : 07.00 - Selesai

NO FAKULTAS
BEBAN ARUS VOLTASE

R S T N RN SN TN RS RT TS

1 FIP 14.5 12.5 12.5 4 222 228 223 385 380 380

2 FBS 52 63 49.8 20 230 233 232 408 402 407

3 FIS & EKONOMI 7 10.1 6.3 10.4 229 232 231 406 399 404

4 FMIPA 1 2.7 12.5 11.9 3.3 232 233 230 403 398 402

5 FMIPA 2 79.2 62.9 58 30 234 235 232 405 401 404

6 FT 1 24 26.2 38.2 6.3 222 220 224 403 399 406

7 FT 2 15.6 17 15.4 10.5 220 221 219 387 382 388

8 FIK 29 12.3 22.5 0.2 217 220 216 386 381 390

9 FH/C4 30 25 24 8.4 209 215 204 367 361 368

10 PERPUS, REKTORAT 13.8 14 13.3 5.3 217 220 219 386 380 385

11 RUSUNAWA 1 6.8 9.5 5.9 7.7 222 223 220 388 383 362

12 RUSUNAWA 2 23.5 25.5 30 5 222 210 218 380 382 385

13 PASCA SARJANA 30 40 42.3 3 222 212 210 376 376 376

DATA LISTRIK UNNES

Waktu : 13.30 - Selesai

NO FAKULTAS
BEBAN ARUS VOLTASE

R S T N RN SN TN RS RT TS

1 FIP 53.8 84.6 82.2 18.6 218 221 219 385 381 385

2 FBS 161.9 173.3 129.5 42 222 224 225 390 387 391

3 FIS & EKONOMI 118.7 88.2 121.2 40.3 227 230 230 403 397 401

4 FMIPA 1 24.9 32.2 58.3 5.2 225 225 222 390 384 388

5 FMIPA 2 140 125 140 48.1 229 226 222 390 385 388

6 FT 1 35 35 36 5.7 223 220 224 401 397 405

7 FT 2 34.5 15.3 19.5 12.9 218 220 217 381 376 383

8 FIK 50.3 35.9 43.6 1.3 216 217 214 376 370 381

9 FH/C4 39.3 33.3 30.3 10.6 209 215 204 367 361 368

10 PERPUS, REKTORAT 104.2 92.5 94.8 19.6 211 215 213 374 368 373

11 RUSUNAWA 1 8 10 5 8 219 219 216 381 376 381

12 RUSUNAWA 2 29.1 19.2 15.2 13.5 215 216 215 373 369 376

13 PASCA SARJANA 31 40 42.5 3 222 210 210 376 376 376
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem suplai daya listrik dari PLN di Kampus Unnes Sekaran menggunakan Trafo Distribusi

Tiga Fasa. dengan jaringan daya listrik 3 fasa, 4 kawat termasuk kawat netral. Sifat jaringan ini
ditinjau dari sisi teknis memerlukan pembagian pembebanan listrik yang simetris atau merata pada
masing-masing kawat fasa. Efisiensi sistem suplai daya listrik 3 fasa dapat optimal apabila pada
kawat fasa R, fasa S dan fasa T menerima beban listrik yang sama besar atau pembebanan seimbang.

Pembebanan listrik tidak seimbang masih diperbolehkan asalkan masih dalam batas
ketentuan keandalan suplai daya listrik. Jika keseimbangan pembebanan dapat dijaga maka arus
listrik yang melalui kawat neutral nilainya minimum atau secara teoritis besarnya arus yang melalui
saluran ke titik neutral mendekati nol. Sebaliknya, apabila keseimbangan beban listrik tidak dapat
diwujudkan akan berdampak pada kawat saluran titik neutral mendapat aliran arus listrik yang dapat
menimbulkan potensi rugi daya (losses energi) dalam sistem. Besarnya rugi daya sebanding dengan
kwadrat besar arus yang mengalir melalui saluran titik netral.

Hasil survai memperlihatkan distribusi pembebanan listrik di seluruh fakultas atau unit kerja
tidak seimbang atau belum merata pada setiap fasa. Fenomena pembebanan tidak seimbang
(simetris) secara fisis dapat diketahui dari penunjukan alat ukur arus listrik masing-masing fasa.
Meter arus dan tegangan biasanya dikoneksi pada setiap Trafo Distribusi yang dipasang di seluruh
fakultas atau unit kerja. Ketidakseimbangan pembagian beban listrik tersebut menyebakan
munculnya arus yang melalui saluran titik netral. Arus yang melewati titik netral ini tentu tidak dapat
dimanfaatkan / belum efisien dalam menggunakan energi listrik.

Dampak dari aliran arus yang melalui saluran titik netral dapat mengakibatkan pada bagian
Trafo Distribusi yang terkoneksi dengan titik netral seperti tangki dan minyak trafo mengalami
tekanan tegangan listrik. Tekanan ini dapat menimbulkan energi panas yang dapat menyebabkan
lifetime minyak Trafo berkurang. Jika minyak Trafo menerima panas berlebihan dalam waktu cukup

DATA LISTRIK UNNES

Waktu : 16.30 - Selesai

NO FAKULTAS
BEBAN ARUS VOLTASE

R S T N RN SN TN RS RT TS

1 FIP 19.6 56 35.5 7.7 215 218 217 380 375 379

2 FBS 118 107 38.1 83 224 226 229 395 390 397

3 FIS & EKONOMI 56 57 64 19 226 228 228 399 394 399

4 FMIPA 1 24.9 32.2 58.3 5.2 225 225 222 390 384 388

5 FMIPA 2 138.6 109.9 139 48.1 229 226 222 390 385 388

6 FT 1 33.2 33.3 37.3 5.4 223 220 224 401 397 405

7 FT 2 24.2 13.9 13.8 12.9 218 220 217 381 376 383

8 FIK 50.3 35.9 43.6 1.3 216 217 214 376 370 381

9 FH/C4 30.2 26.9 15.2 8.1 211 211 211 365 361 369

10 PERPUS, REKTORAT 50 40 50 25 212 215 212 374 367 369

11 RUSUNAWA 1 9.9 12.5 3.8 10.3 219 219 216 381 376 381

12 RUSUNAWA 2 29.5 20.9 16.8 13.5 215 216 215 373 369 376

13 PASCA SARJANA 50 38 46 2 216 216 210 376 376 370
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lama berakibat fungsi minyak sebagai media pendingin dan isolasi menjadi berkurang. Apabila
minyak Trafo tidak segera diganti maka fungsi minyak akan terdegradasi sehingga dapat
menimbulkan ledakan pada Trafo. Distribusi. dan suplai energi listrik akan terputus.
Secara umum berdasar pengkajian pada deskripsi data dari tabel jumlah beban dan daya lsitrik
diperoleh informasi seperti berikut. Pada Fakultas FIP jumlah beban listrik yang dominan berupa
komputer dan air condition. Fakultas FBS jumlah beban listrik yang dominan adalah air condition dan
Komputer. Fakultas FMIPA jumlah beban listrik yang dominan adalah air condition dan komputer.
Fakultas FIS, FE, FH jumlah beban listrik yang terbanyak adalah air condition dan komputer. Fakultas
FIK jumlah beban listrik yang paling banyak adalah air condition dan komputer. Fakultas FT (A) beban
listrik yang paling banyak adalah komputer dan air condition. Fakultas FT (B) jumlah beban listrik yang
dominan adalah alat praktek dan komputer. Gedung G dan H beban listrik yang terbanyak berupa air
condition dan komputer. Gedung I beban listrik terbesar server komputer dan air condition, gedung
GSG beban listrik terbesar pada lift, gedung Pasca Sarjana beban listrik terbesar pada air condition,
Rusunawa putri dan rusunawa putra beban listrik terbesar pada lampu SL. Dengan demikian,
konsumsi energi listrik terbesar di semua fakultas dan unit kerja adalah berasal dari alat pendingin
ruangan (air condition) dan peralatan komputer.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil survey energi listrik di Unnes tahun 2013 bahwa adanya

ketidakseimbangan pembagian beban listrik yang menyebakan munculnya arus yang melalui saluran
titik netral sebesar 168 A atau sekitar 11,4% dari total arus ideal. Arus yang melewati titik netral ini
menjadikan ketidakefisienan pemakaian energi listrik. Terdapat beban listrik yang cukup besar yaitu
pada peralatan komputer dan air condition di beberapa unit kerja.

Ucapan Terima kasih
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan

mendukung terselenggaranya Survey Energi Listrik 2013. Ucapan terima kasih tersebut kami ucapkan
kepada Rektor Unnes beserta jajarannya, Dekan seluruh Fakultas se-Unnes, Direktur Pasca Sarjana,
Kabag TU dan Kasubag Sarpras unit-unit kerja se-Unnes yang berkenan member ijin survey ini.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Survey Energi Listrik 2013 Bangvasi Unnes yang
telah bekerja keras melaksanakan kegiatan ini.. Semoga hasil yang dicapai memberi manfaat kepada
lembaga Unnes Konservasi.
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IMPLEMENTASI KONSEP GREEN BUILDING
DALAM MENDUKUNG KONSERVASI LINGKUNGAN

Teguh Prihanto
Ketua Divisi Arsitektur Hijau & Transportasi Internal

Badan Pengembangan Konservasi Universitas Negeri Semarang
Gedung IT Lantai 1 Kampus Unnes Sekaran Semarang 50229

Email: rihants@gmail.com

Abstrak

Penerapan konsep green-office sangat dirasakan pentingnya guna mendukung gerakan green

building atau bangunan hijau yang selama ini sering kita dengungkan. Banyak keuntungannya yang

diperoleh antara lain produktifitas dari penghuni gedung yang semakin meningkat hingga isu

pengurangan degradasi lingkungan yang juga tidak kalah pentingnya. Dalam membahas dan

menentukan bagaimana Green-Office perlu ditinjau dari beberapa hal antara lain: (1) space

planning/facility planning; (2) jenis bahan/material dan equipment yang digunakan; (3) cara

pengunaan/operation; dan (4) perilaku penggunanya. Beberapa tema tentang isu-isu lingkungan

hidup dan bangunan ramah lingkungan, antara lain: (1) Bangunan Hijau , Harapan Untuk Masa

Depan; (2) Mengapa harus bergaya hidup ‘Green’ ?; (3) Green Workshop; (4) How Green Are We ?;

(5) Sustainable & Green Building. Kontribusi bangunan hijau terhadap perubahan iklim adalah

memainkan peranan penting dalam menciptakan perubahan, hal ini didasarkan pada alasan bahwa

manusia menghabiskan hampir sebagian besar hidupnya di dalam bangunan. Bangunan hijau

memiliki tujuan untuk menuju lingkungan yang netral karbon, yang meliputi: tata guna lahan,

efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi material, kualitas udara ruang dan manajemen lingkungan.

Adapun manfaat bangunan hijau adalah : (1) Kesehatan dan keselamatan sosial; (2) Lingkungan; (3)

Ekonomi; (4) Komunitas dan interaksi; dan (5) Produktivitas. Dengan implementasi konsep-konsep

green building terhadap gedung-gedung operasional, akan memberikan dorongan positif terhadap

upaya-upaya konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

Kata kunci : green building, konservasi, lingkungan

PENDAHULUAN
Berdasarkan data yang didapatkan dari Departemen Sumber Daya Energi dan Mineral,

menyebutkan bahwa bangunan gedung menyumbang emisi CO2 terbesar dalam sektor konsumsi
energi untuk sumber daya listrik dibandingkan sektor lain, seperti transportasi dan industri. Terutama
bangunan yang berdaya guna komersial seperti halnya perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan,
hotel dan apartemen.

Penerapan konsep green-office sangat dirasakan pentingnya guna mendukung gerakan green
building atau bangunan hijau yang selama ini sering kita dengungkan. Banyak keuntungannya yang
diperoleh antara lain produktifitas dari penghuni gedung yang semakin meningkat hingga isu
pengurangan degradasi lingkungan yang juga tidak kalah pentingnya. Dalam membahas dan
menentukan bagaimana Green-Office perlu ditinjau dari beberapa hal antara lain: (1) space
planning/facility planning; (2) jenis bahan/material dan equipment yang digunakan; (3) cara
pengunaan/operation; dan (4) perilaku/behavior penggunanya. Namun belum semua pihak memiliki
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pemahaman tentang arti pentingnya penerapan konsep green-office di kantor-kantor. Beberapa
tema tentang isu-isu lingkungan hidup dan bangunan ramah lingkungan, antara lain: (1) Bangunan
Hijau , Harapan Untuk Masa Depan; (2) Mengapa harus bergaya hidup ‘Green’ ?; (3) Green Workshop;
(4) How Green Are We ?; (5) Sustainable & Green Building

BANGUNAN HIJAU , HARAPAN UNTUK MASA DEPAN
Beberapa alasan utama perlunya bangunan hijau adalah : adanya Ancaman pemanasan bumi,

populasi penduduk dunia yang terus bertambah dan kualitas udara yang semakin buruk. Menurut
Environmental Protection Agency of America (EPA), Kualitas udara dalam ruangan 2-5 kali lebih buruk
dari pada udara di luar, bahkan bisa lebih. Sektor bangunan yang berkontribusi negatif terhadap
lingkungan.

Gambar 1. Kontribusi negatif sektor bangunan terhadap lingkungan

Diperlukan langkah bijak dalam mengontrol manusia dalam mengurangi laju eksploitasi bumi

Gambar 2. Hubungan antara Bangunan dengan Perubahan Iklim

Kontribusi bangunan hijau terhadap perubahan iklim adalah memainkan peranan penting
dalam menciptakan perubahan, hal ini didasarkan pada alasan bahwa manusia menghabiskan
hampir sebagian besar hidupnya di dalam bangunan. Bangunan hijau memiliki tujuan untuk
menuju lingkungan yang netral karbon, yang meliputi: tata guna lahan, efisiensi energi, efisiensi
air, efisiensi material, kualitas udara ruang dan manajemen lingkungan. Adapun manfaat
bangunan hijau adalah : (1) Kesehatan dan keselamatan sosial; (2) Lingkungan; (3) Ekonomi; (4)
Komunitas dan interaksi; dan (5) Produktivitas. Tidak ada data yang signifikan bahwa
peningkatan nilai setelah sertikasi bangunan hijau, NAMUN mereka mendapatkan manfaat dari
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penghematan yang signifikan terhadap biaya operasi bangunan.

Tabel 1. Aspek bangunan hijau dan implementasinya

Aspek Implementasi

Tata Guna Lahan a. Lokasi bangunan yang terbaik adalah lokasi yang
dekat dengan pelayanan publik dan transportasi.

b. Minimalisasi dampak terhadap lingkungan dengan
menghindari pembukaan lahan baru dan area hijau.

Efisiensi Energi a. Penggunaan peralatan yang hemat energi, seperti
lampu dan alat elektrik lainnya

b. Penggunaan sub-metering sebagai pemantauan
penggunaan listrik

c. Meminimalkan penggunaan listrik melalui
pencahayaan dan penghawaan alami

d. Menggunakan sumber energi alternatif yang
terbaharukan

Efisiensi Air a. Rainwater harvesting, pemanfaatan air hujan untuk air
toilet dan penyiraman tanaman

b. Pengendalian air limpasan hujan
c. Pemasangan meter air sebagai alat kontrol
d. Penggunaan peralatan yang hemat air

contoh : penggunaan shower, toilet dual-flush, kran
auto-off, dan sebagainya

Efisiensi Material a. Penggunaan material daur ulang
b. Material yang digunakan bebas dari bahan perusak

ozon
c. Penggunaan material lokal
d. Pemakaian material bersertifikat
e. Penggunaan bahan finishing yang aman

Kualitas Udara
Ruang

a. Penggunaan produk ramah lingkungan khususnya
untuk interior yang (non chemical pollutant)

b. Perawatan yang ramah lingkungan
c. Reduksi kebisingan dan polusi udara
d. Perancangan bukaan untuk memastikan adanya

sirkulasi udara serta pencahayaan alami

Manajemen
Lingkungan

a. Pengolahan sampah
– Pemilahan sampah
– Pembuatan kompos serta daur ulang material

sampah
b. Survey pengguna bangunan

– Memastikan tingkat kenyamanan pengguna pada
periode penggunaan bangunan

Indonesia sebagai negara yang memiliki kearifan lokal mengadopsi Bangunan Hijau. Tanpa
sadar, kita sudah memiliki apa yang disebut sekarang bangunan yang responsif terhadap
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lingkungan namun belum ada standarisasinya misalnya: rumah tradisional dan
bangunan kontemporer ". Konsil Bangunan Hijau Indonesia (Green Building Council Indonesia)
dalam greenship atau parameter bangunan hijau mengacu pada 6 aspek, yaitu: (1) Tepat Guna
Lahan; (2) Efisiensi dan Konservasi Energi; (3) Konservasi Air; (4) Sumber dan Siklus Material; (5)
Kualitas Udara dan Kenyamanan Ruang dan (6) Manajemen dan Lingkungan Bangunan. Belum
ada standardisasi khusus untuk seluruh dunia dan setiap negara harus memiliki standar regional
lokal berdasarkan kondisi setempat.

MENGAPA HARUS BERGAYA HIDUP ‘GREEN’ ?
Beberapa latar belakang tentang pentingnya bergaya hidup “green” adalah: (1) teknologi

memudahkan gaya hidup; (2) adanya Penyejuk Udara (AC); (3) penggunaan Energy berbahan
baku fosil (minyak bumi); (4) panas bumi meningkat; (5) pemanasan global yang mempengaruhi
cuaca secara ekstrim; dan (5) bencana kekeringan. Untuk gaya hidup ‘Green’ Harus tetap
menjaga kelestarian : (1) Lingkungan udara; (2) lingkungan suara; (3) Lingkungan tanah; (4)
Lingkungan air; (5) Lingkungan biologis; dan (6) Lingkungan sosio ekonomi. Terjadinya
pemanasan global, sekaranglah saat yang paling tepat untuk mulai menghentikan pemborosan
energi & praktek-praktek tidak ramah lingkungan. Beberapa langkah penghematan energi, yaitu:

a. Reduce : Hemat energi dan sumber daya alam
b. Recycle : mendaur ulang, menggunakan material Bekas yang masih dapat digunakan
c. Reuse : Menggunakan energi terbarukan
d. Renewable

Gambar 3. Efek gas rumah kaca

GREEN WORKSHOP
Dalam Green Workhop meliputi 6 Kriteria Greenship, berdasarkan Greenship Existing

Building yang dibuat oleh Green Building Council Indonesia yaitu:
a. Pengembangan lahan yang tepat (Appropriate Site Development), meliputi: kebijakan

pengelolaan lahan, kebijakan pengurangan kendaraan bermotor, akses masyarakat,
pengurangan kendaraan bermotor, penggunaan sepeda, tata lahan, dampak area panas,
pengelolaan limpahan air, pengelolaan lahan, dan ketetanggaan bangunan.
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b. Efisiensi dan konservasi energi (Appropriate Site Development), meliputi: kebijakan dan
rencana pengelolaan energi, kinerja energi bangunan minimum, optimalisasi efisiensi kinerja
energi bangunan, pengujian, komisi dan retro-komisi, kinerja energi, sistempengawasan dan
kontrol energi, pengoperasian dan pemeliharaan, energi terbarukan pada lahan, dan emisi
energi menurun.

c. Konservasi air (Water Conservation), meliputi: kebijakan pengelolaan air, sub-meter air,
kontrol monitor air, efisiensi air bersih, kualitas air, air daur ulang, air portabel, pengurangan
sumur dalam, efisiensi air PAM

d. Sumber dan perputaran material (Material Resource and Cycle), meliputi: pendingin
mendasar, kebijakan pembelian material, kebijakan pengelolaan limbah, penggunaan Non
ODS (Non CFC dan Non HCFC), pelaksanaan pembelian material, pelaksanaan pengelolaan
material, pengelolaan limbah berbahaya, pengelolaan barang bekas.

e. Kesehatan dan kenyamanan ruang (Indoor Health and Comfort), meliputi: kampanye anti
rokok, introduksi udara luar, kontrol asap tembakau pada lingkungan, monitoring CO2 dan
CO, polusi fisik dan kimiawi, polusi biologis, kenyamanan visual, tingkat akustik, dan survey
pengguna gedung

f. Pengelolaan lingkungan gedung (Building Environment Management), meliputi: kebijakan
operasional dan pemeliharaan, inovasi, maksud desain dan persyaratan proyek pemilik, tim
operasional dan pemeliharaan ramah lingkungan, hunian/ sewa rawah lingkungan, dan
Pelatihan operasional dan pemeliharaan

HOW GREEN ARE WE ?
Perubahan paradigma perubahan iklim membuat kita merubah cara hidup dan bekerja.

Kalau kita bicara green kita bicara hemat, yaitu: hemat energi, hemat air, hemat bahan dan
hemat sampah.

a. Energi
Sumber daya alam kita akan habis maka kita harus mulai memikirkan energi alternatif dan
berhemat. Langkah-langkah dalam penghematan energi dapat ditempuh dengan: (1)
menggunakan cahaya alami sebanyak mungkin; (2) mengganti bola lampu dengan yang
energi saving; (3) mematikan jika tidak digunakan; (4) memilih peralatan yang tidak
menggunakan energi tinggi. Energi yang paling besar digunakan adalah: pendingin ruangan,
laundry dan peralatan-peralatan. Kalau penerangan, relatif sedikit. Gunakan Energi
Alternatif, antara lain: solar panel, wind turbine, hydro power, biomas/bio energy dan
geothermal

b. Air
Air akan menjadi salah satu problem kedepan. Gunakan air dengan bijak dengan cara:
mengurangi pemakaian kran (tekan 3 detik), toilet dual flush, nipple yg menghemat air.
Water Recycle (menggunakan air lagi) dari: air wudhu masih relatif bersih, air cucian
(laundry), pemanenan air hujan (rain harvesting), sumur resapan dan biopori.

c. Hemat Bahan
Gunakan bahan yang tidak merusak lingkungan, yang bisa didaur ulang atau recycle.
Gunakan bahan yang RENEWABLE material (dipanen tidak lebih dari 10 tahun, seperti :
katun, linen, bambu, wool, jerami, dll). Bahan yang tidak mengeluarkan racun atau toxic,
water base paint, non absbetos. Tidak menggunakan AC yang CFC atau pemadam
kebakaran yang mengunakan halon

d. Mengurangi sampah (Reduce Waste)
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Sampah untuk kita tapi makanan untuk yang lain. Dedaunan kering dan sampah basah bisa
menjadi pupuk. Beli sesuai ukuran sehingga tidak ada sisa/sampah

KAITANNYA DENGAN PROFESI HOUSEKEEPING
Hampir 85-90 %. Orang berada di dalam ruangan. Udara di dalam ruangan bisa 2 kali lebih

kotor daripada di luar ruangan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap udara dalam ruang
adalah:

a. Cleaning Agent, salah satu problema yang dihadapi adalah bahan pembersih. Tidak boleh
high chemical tapi high concentrate.

b. High Chemical. Dapat membuat mereka yang membersihkan menjadi sakit dan yang sering
berada dalam ruangan juga menjadi tidak sehat.

c. High Concentrate. Sedikit saja sudah dapat membersihkan sehingga tidak setiap kali harus
beli dan dapat mengurangi emisi untuk pengiriman dan juga mengurangi gudang.

DESAIN INTERIOR
Desain interior sekarang bersifat: light, multi function, moveable, transparent, colorful dan

ramah lingkungan. Light bisa berarti natural daylight (cahaya alami). Ringan furniturenya
sehingga mudah dipindahkan dan tidak perlu tenaga. Bentuknya slim dan tidak rumit sehingga
cepat untuk membersihkan. Peralatan sekarang selain ringan juga multifungsi. Karena mobilitas
yang tinggi maka peralatan harus mudah di pindah-pindahkan (moveable). Colorful membuat
pekerja merasa senang dan dapat dengan mudah membedakan, serta secara psikologis tidak
membosankan. Bahan yang digunakan ramah lingkungan. Perubahan generasi "millenian" yang
ingin serba cepat dan mudah berinterkoneksi, merubah cara kita kerja dan juga akan lebih
praktis.

SUSTAINABLE & GREEN BUILDING
Sustainability Standards
Standar keberlanjutan dicapai dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memilih material alami: Non Toxic, Daur ulang, Membutuhkan sedikit energi untuk
memproses

b. Efisiensi dalam penggunaan Energi
c. Kualitas dan tahan lama: Produk tidak terlalu sering diganti
d. Didesain untuk ‘reuse’ dan ‘recycling’
e. Mempertimbangkan siklus kehidupan alami dalam proses disain
f. Service Subtitution: Private vehicle to public transportation
g. Material menggunakan produk sekitar
h. Lingkungan gedung sehat: environmental & Indoor air quality

Sustainability mewakili suatu keseimbangan yang mewadahi kebutuhan manusia tanpa
mengabaikan kelestarian & produktifitas sistem-sistem alami. Untuk cara pandang yang lebih
sustainable, dibutuhkan sebuah landasan yang mempertimbangkan faktor-faktor: (1) tujuan
bangunan; (2) fungsi bangunan; (3) energi yang dibutuhkan untuk proses produksi bangunan; (4)
perkiraan masa aktif struktur; (5) kebutuhan energi untuk pencahayaan & penghawaan; (6)
tingkat kenyamanan (berdasarkan pada definisi manusia); (7) dampak kultural dan (8) efisiensi
bagi pengguna bangunan.
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Penerapan Green Building
Green building dapat diterapkan melalui: (1) memanfaatkan sebanyak mungkin sinar

matahari di siang hari; (2) membeli produk-produk daur ulang; (3) melakukan konservasi air; (4)
ikut berpartisipasi dalam program-program insentif yang diselenggarakan oleh organisasi-
organisasi lokal; (5) menambahkan kriteria-kriteria ramah lingkungan serta memberlakukan
proses pemilihan produk secara bijaksana.

Gambar 4. Model Bangunan Hijau
Green Light

Desain dengan memanfaatkan cahaya alami
sebanyak mungkin, atau dengan memilih orientasi
bangunan dan jendela yang tepat, akan menghemat
biaya AC & pencahayaan (atau bahkan
menghilangkannya sama sekali). Teknik-teknik
penghematan energi termasuk mengganti lampu
incandescent & halogen yang boros energi dengan
lampu fluorescent atau lampu LED teknologi paling
mutakhir. Penghematan dari penggunaan lampu LED
lebih kepada kualitas daripada kuantitas, selain itu
masa pakai LED secara umum jauh lebih baik daripada
jenis lampu apapun yang ada di pasaran.

Pemanenan air hujan
Lebih dari 75% air hujan tidak terserap oleh tanah, dan membawa berbagai polutan dari

permukaan tanah ke dalam saluran pembuangan air, yang akhirnya menuju ke laut. Upaya yang
dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain melalui sistem pemanenan air
hujan untuk penyediaan air domestik (keperluan rumah tangga dan perkotaan). Panen hujan
merupakan suatu cara menampung air pada musim hujan untuk dapat dipergunakan pada saat
musim kemarau. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai sistem panen hujan untuk
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memenuhi keperluan domestik. Secara sederhana panen hujan dapat dilakukan dengan cara:
memanen atau menampung air hujan dari atap rumah, dengan cara ini air dapat dimanfaatkan
untuk keperluan air minum dan rumah tangga.

Gambar 6. Pemanenan air hujan
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Abstrak
Kekurangan pangan dapat dilihat pada ketersediaan stok pangan dunia dalam
dasawarsa terakhir. Secara umum, dalam dua dasa warsa terakhir, rasio atau
perbandingan cadangan pangan dunia terhadap penggunaan atau konsumsi pangan
dunia semakin menurun. Kekawatiran akan ketercukupan persediaan komoditas pangan
di Jawa Tengah relatif meningkat: (1) sebagian hasil produksi komoditas pangan Jawa
Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan pangan di luar daerah Jawa Tengah; (2)
ketidakmampuan sebagian warga masyarakat golongan bawah, termasuk petani, dalam
menghadapi gejolak kenaikan harga komoditas pangan, (3) fluktuasi harga komoditas
pangan yang diderita petani sebagai produsen, terutama penurunan harga pada saat
panen raya, (4) lemahnya koordinasi antar stekeholders yang terkait dalam sistem
pengadaan dan pemasaran pangan, maupun sub sistem agribisnis komoditas pangan
lain, dan (5) terancam gagal panen karena beberapa lahan produktif untuk menanam
padi dilanda banjir. Upaya pemantapan ketahanan pangan melalui program Prioritas
Badan Ketahanan Pangan mencakup kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan
dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga
Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan
Pangan Segar.
Kata Kunci : Ketahanan pangan, kekurangan pangan, persediaan komoditas, prioritas
badan ketahanan pangan

PENDAHULUAN
Penyediaan pangan dan gizi, menjadi perhatian bagi kelangsungan hidup sekitar 854 juta

penduduk dunia yang tersebar di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) sebanyak 820
juta; di negara-negara maju 9 juta; dan di negara-negara transisi 25 juta (Laporan Food and
Agriculture Organisation, 2007). Kekurangan pangan dapat dilihat pada ketersediaan stok pangan
dunia dalam dasawarsa terakhir. Secara umum, dalam dua dasa warsa terakhir, rasio atau
perbandingan cadangan pangan dunia terhadap penggunaan atau konsumsi pangan dunia semakin
menurun. Perkembangan rasio tersebut ditunjukkan melalui Gambar 1.
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Sumber: United Nations World Food Programme,2008
Gambar 1. Stok Pangan Dunia

Gambar 1 menunjukkan bahwa rasio stok terhadap konsumsi pangan dunia mendekati 15%
pada tahun 2008/2009 atau jauh mengalami penurunan dibandingkan tahun 1986/1987 yang lebih
dari 35%. Pada periode tersebut, cadangan pangan dunia semakin menurun atau (dengan kata lain)
jumlah penduduk dunia yang dijamin pangannya semakin sedikit. Penurunan rasio tersebut
disebabkan tidak adanya kenaikan dalam produksi pangan sementara jumlah penduduk dunia selalu
bertambah dari tahun ke tahun.

PEMBAHASAN
a. Kondisi Pangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang
tinggi. Penduduk Indonesia pada tahun 2011 mencapai 241 juta jiwa dengan tingkat konsumsi beras
mencapai 139kg/kapita lebih tinggi dibanding dengan Malaysia dan Thailand yang hanya berkisar
65kg - 70kg perkapita pertahun (jdih.bpk.go.id). Beras sebagai makanan pokok utama masyarakat.
Indonesia sejak tahun 1950 semakin tidak tergantikan terlihat konsumsi beras nasional sebagai
sumber karbohidrat baru sekitar 53% pada waktu itu, pada tahun 2011 telah mencapai sekitar 95%.

Ketahanan pangan nasional dilihat dari sejarah kebijakan pangan yang dimulai sejak tahun
1952 hingga tahun 2008 dapat diklasifikasikan dalam lima orde, yaitu orde lama pasca kemerdekaan,
orde lama masa pemerintahan transisi 1965-1967, orde baru, transisi reformasi, dan reformasi
setelah tahun 2000 (Mears and Moeljono, 1981; Dharmawan, 2008). Kebijakan pangan nasional dari
awal kemerdekaan sampai dengan sekarang dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Saifuddin (2006) kegagalan yang mencetak hitam putihnya ketahanan pangan
nasional, berhubungan dengan kondisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Ragam kebijakan
pangan nasional yang tidak dapat mengentaskan masalah gizi buruk dan kemiskinan bangsa ini
dikarenakan kebijakan kolonial Hindia Belanda (1619-1942) di antaranya; membawa produk
pertanian ke pasar dunia dengan mempertahankan pribumi tetap pribumi, garapan sektor domestik
yang tidak pernah merambah skala global (pertanian keluarga, industri rumah tangga, dan
perdagangan kecil), dan meningkatnya populasi petani yang berupaya melakukan kompensasi
penghasilan uang.
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Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri pemerintah melakukan impor komoditas
pangan melalui Bulog. Kebijakan impor berbagai komoditi pangan dari tahun ke tahun cenderung
naik dan kondisi struktur fungsional sering tidak memihak petani (Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, 2008).

Tabel 1. Kebijakan Pangan Indonesia dari 1952-2009

Era Rezim pemerintahan Kebijakan pangan

Orde lama
(pasca
Kemerdekaan)

Soekarno 1952-1956 Swasembada beras
melalui program
kesejahteraan kasimo

Soekarno 1956-1964 Swasembada beras
melalui program sentra
padi

Pemerintahan transisi 1965-1967

Orde baru
(orde
pembangunan)

Soeharto ‘repelita 1 &
2 1969-1979’

Swasembada beras

Soeharto ‘repelita 3 &
4 1979-1989

Swasembada
pangan

Soeharto ‘repelita 5 &
6 1989-1998’

Swasembada beras

Reformasi
: (transisi)

Habibie 1998/1999 Swasembada beras

Gus dur 1999/2000 Swasembada beras

Reformasi
(setelah 2000)

Megawati 2000/2004 Swasembada beras

Pasca
Reformasi

SBY 2004-2009 Revitalisasi
pertanian

Sumber: Mears (1984), Mears and Moeljono (1981), Dharmawan (2008).

Studi FAO (2000) menyatakan bahwa suatu bangsa dengan jumlah penduduk lebih dari 100
juta orang, sulit untuk menjadi maju dan makmur, apabila kebutuhan pangannya bergantung pada
impor. Namun pemerintah Indonesia tetap memprioritaskan impor dari aneka jenis pangan1. Kondisi
tersebut dapat menyebabkan merapuhnya ketahanan bangsa, yaitu dengan terkonsentrasi pada
produk pangan. Bangsa Indonesia sampai saat ini merupakan konsumen beras tertinggi di dunia2,
serta belum dapat lepas dari ketergantungan impor aneka komoditas pangan. Pada awal tahun 2008,
bangsa Indonesia diguncang bencana alam yang menurut catatan di lapangan cukup
mengkhawatiran ketahanan pangan nasional. Dengan mengkaji kondisi dan kebutuhan pangan
nasional maka yang dapat dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas hasil

1 Tercatat ragam impor bahan pangan dianranya sekitar 2,5 juta ton beras/tahun (terbesar di dunia); 2 juta ton gula/tahun
(terbesar kedua); 1,2 juta ton kedelai/tahun; 1,3 juta ton jagung/tahun; 5 juta ton gandum/tahun; dan 550.000 ekor
sapi/tahun.

2 Kebutuhan beras indonesia mencapai 139 kg/kapita/tahun; Jepang (60 kg), Malaysia (80 kg); Thailand (90 kg); dan rata-
rata dunia (60 kg). Tingginya konsumsi beras mengakibatkan 31 juta ton beras yang kita hasilkan setiap tahun, tidak
mencukupi kebutuhan nasional (Media Indonesia, 30 Oktober 2007)
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pertanian dan meningkatkan pendapatan petani di tiap-tiap daerah dalam menopang ketahanan
pangan nasional.

Menurut Syahyuti, et al. (2003) sektor pertanian sesungguhnya dapat menjadi salah satu
strategi untuk recovery sekaligus memberikan landasan bagi perkembangan sektor riil dari krisis
ekonomi yang dialami Indonesia semenjak tahun 1997. Hal ini dapat dibuktikan dengan daya
hidupnya yang tinggi, ketika sektor-sektor lain runtuh. Ciri khas usaha pada sektor pertanian adalah
melibatkan banyak orang dengan kepemilikan sumber daya dan keterampilan yang rendah, serta
social network yang kurang mendukung, khususnya untuk memasuki ekonomi modern saat ini. Salah
satu upaya untuk pengembangan network tersebut adalah melalui strategi pendekatan kelembagaan,
yang selama ini tampaknya belum mendapat penanganan yang memadai. Dari paparan Syahyuti di
atas, dapat ditegaskan bahwa salah satu hal yang menghambat rendahnya produktivitas hasil
pertanian dan kendala rendahnya pendapatan petani adalah lemahnya kelembagaan pertanian.
b. Kondisi Pangan di Jawa Tengah

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di
bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Secara administrasi propinsi Jawa
Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2012
tercatat sebesar 3,25 juta ha atau sekitar 25,04% luas pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia).
Luas yang ada terdiri dari dari 996 ribu ha (30,60%) lahan sawah dan 2,26 juta ha (69,40%)
bukan lahan sawah (Bapeda jateng, 2012). Dibandingkan tahun sebelumnya luas lahan sawah
menurun sebesar 0,02%, sebaliknya luas bukan lahan sawah meningkat sebesar 0,01%. Data
BPS (2012) menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan sawah dan hasil produksi pangan dari jenis padi
di Jawa Tengah relatif turun. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2000 Jawa Tengah memiliki luas lahan
panen dari padi sawah dan ladang secara komulatif seluas 1.669.486 ha dengan hasil produksi
sejumlah 8.475.412 ton, pada tahun 2005 luas lahan panen menjadi 1.611.107 ha dan hasil produksi
menjadi 8.424.096 ton. Hal ini belum ditambahkan dengan kebutuhan akan pangan yang meningkat
seiring dengan pertambahan penduduk, dan datangnya bencana alam setiap waktu yang merusak
lahan panen.

Gambar 2. Kondisi umum Jawa Tengah
(Sumber : Bappeda Provinsi Jateng 2013)

• Luas wilayah : 3,25 Jt Ha

• Jml.Penduduk : 32,38 Jt Jiwa (SP-2010); 38,979 Jt Jiwa (SIAK 2012)

Laki-laki : 16.091.112 Jiwa (49,69%) 19.596.606 Jiwa (50,27%)

Perempuan : 16.291.545 Jiwa (50,31%) 19.382.562 Jiwa (49,73%)

• Pend. Usia Produktif (15 – 64 Th) : 21.577.870 (66,58%)

• Pemerintahan : 29 Kab – 6 Kota, 573 Kec, 8.577 Desa/ Kel

I. KONDISI UMUM JAWA TENGAH

1
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c. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun

2012 (Gambar 3). Perekonomian Jawa tengah cukup stabil walaupun terlihat pada tahun 2012
pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan tetapi perekonomian Jjawa Tengah
tetap tumbuh sebesar 6,5%. Hal ini menunjukkan aktitivas perekonomian di JawaTengah masih
memilki prospek yang baik ke depan.
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Gambar 3. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif meningkat dari tahun 2008 sampai
dengan tahun 2012
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Capaian NTP 2012 blm mencapai target karena :
3 Sub sektor pembentuk NTP mengalami penurunan dibanding capaian
tahun 2011 yaitu : Hortikultura dari 100,28  100,13 ; Perkebunan dari
121,88 116,96 ; Perikanan dari 110,63  109,26 ; Sedangkan 2 Sub
sektor yg mengalami peningkatan yaitu : Tanaman pangan / bahan
makanan dari 106,17  106,21; Peternakan dari 107,44  108,95

NILAI TUKAR PETANI (NTP)
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Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Jawa Tengah merupakan salah satu pemasok pangan nasional. Kontribusi produksi pangan
beras mencapai 22,92% dari produksi beras nasional (Kompas, 3 Januari 2013). Perbandingan
beberapa komoditas pangan nasional penting, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sepuluh Besar Penghasil Beras Tertinggi

No Provinsi
Produksi

(Ribu Ton)
Persetase

(%)

1 Jawa timur 1.100 32.36

2 Jawa Tengah 779 22.92

3 Jawa Barat 540 15.89

4 Sulawesi Selatan 490 14.42

5 NTB 155 4.56

6 DKI Dan Banteng 86 2.53

7 Lampung 69 2.03

8 Sumatra Selatan 68 2.00

9 DIY Yogyakarta 66 1.94

10 DI Aceh 46 1.35

Jumlah 3.399 100

Sumber: Kompas.com (2013)

Keberhasilan Propinsi Jawa Tengah dalam produksi pangan ditunjukkan dengan sejumlah
penghargaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan di tingkat nasional diantaranya :
Penghargaan juara umum nasional Ketahanan Pangan, 2011. Jawa Tengah meraih 29 penghargaan
meliputi pembina, pelopor, pengguna teknologi kreatif dan pelayanan (dalam
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http://www.jawatengah.go.id). Jawa Tengah juga memperoleh 6 penghargaan adhikarya pangan
nusantara dan 8 penghargaan ketahanan pangan 2012. Kedelapan penghargaan tersebut antara lain,
pengendali organisme pengganggu tumbuhan, kelompok tani jagung teladan, kelompok tanaman
hortikultura, kelompok peternakan dan kesehatan hewan, kelompok prasarana dan sarana pertanian,
kelompok ketahanan pangan (kompas.com,2013).

Ketersediaan dari beberapa pangan strategis di Jawa Tengah pada tahun 2012 dapat dilihat
pada data produksi penyediaan dan kebutuhan pangan pada Tabel 3.Dengan jumlah penduduk Jawa
Tengah tahun 2012 sebesar 32,38 juta jiwa dengan tingkat konsumsi per-orang 92,87 kg/Kap/tahun
(BPS, 2012), maka kebutuhan konsumsi beras Jawa Tengah tahun 2012 kurang lebih sejumlah
3.594.438 ton beras. Dengan demikian terjadi kelebihan sebesar 225.424 ton beras dan dinyatakan
aman oleh Dispertan Jateng.

Sumber : BKP Jawa Tengah, 2012

Kekawatiran akan ketercukupan persediaan komoditas pangan di Jawa Tengah relatif
meningkat: (1) sebagian hasil produksi komoditas pangan Jawa Tengah digunakan untuk memenuhi
permintaan pangan di luar daerah Jawa Tengah; (2) ketidakmampuan sebagian warga masyarakat
golongan bawah, termasuk petani, dalam menghadapi gejolak kenaikan harga komoditas pangan, (3)
fluktuasi harga komoditas pangan yang diderita petani sebagai produsen, terutama penurunan harga
pada saat panen raya, (4) lemahnya koordinasi antar stekeholders yang terkait dalam sistem
pengadaan dan pemasaran pangan, maupun sub sistem agribisnis komoditas pangan lain, dan (5)
terancam gagal panen karena beberapa lahan produktif untuk menanam padi dilanda banjir
(Susilowati, 2008).

Bencana alam yang melanda pertanaman di Jawa Tengah sampai tahun 2007 sebagian besar
adalah kekeringan padi, tercatat lahan seluas 110.234 ha tersebar di 25 kabupaten, dan 10.354 ha
diantaranya mengakibatkan puso. Luas persemaian yang terkena kekeringan 1.630 ha dengan puso
436 ha di Kab. Blora, Pati dan Grobogan. Sedangkan tanaman palawija dan hortikultura yang terkena
kekeringan seluas 23.152 ha dengan 1.904 ha di antaranya mengakibatkan puso (Dispertan Prov.
Jateng, 2007).

Komoditi Penyediaan Kebutuhan +/- (ton)
(ton) (ton)

Padi /Beras 3.594.438,00 1.369.014,00 2.225.424,00
Jagung 1.820.513,00 53.301,00 1.767.212,00
Kedelai 76.508,00 373.918,00 (297.410,00)
K. Tanah 93.164,00 8.937,50 84.226,50
K. Hijau 9.758,00 3.412,50 6.345,50
Ubi Kayu 522.783,00 138.939,50 383.843,50
Ubi Jalar 77.658,00 31.200,50 46.457,50

Gula 91.831,49 180.000,00 (88.168,51)
Daging 162.944,66 83.347,38 79.596,98
Telur 144.834,40 137.937,52 6.896,87

Susu 52.097,89 174.650,81 (122.552.91)

PREDIKSI KETERSEDIAAN PANGAN S/D JUNI 2012
PROVINSI JAWA TENGAH

16

KETERANGAN :

PENYEDIAN LEBIH RENDAH DARI KEBUTUHAN
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Jawa Tengah merupakan salah satu sentra produksi utama komoditi tanaman pangan dan
hortikultura di Indonesia. Beberapa komoditi palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau dan
kacang tanah merupakan potensi yang cukup besar sebagai pangan alternatif, sumber zat gizi dan
pengembangan agroindustri, sedangkan beberapa komoditi hortikultura (bawang merah, bawang
putih, cabe, kubis, kentang, mangga, durian, rambutan, salak, kelengkeng) merupakan komoditi
agribisnis serta menjadi unggulan regional provinsi ini. Luas lahan yang ditanami padi masih lebih
dominan dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Pada tahun 2012 luas tanam padi di Jawa
Tengah mencapai 1.748.814 hektar sedangkan luas panen mencapai 1.672.315 Ha dan produksi
9.909.668 Ton. Angka per april tahun 2012, dari 12 kabupaten yang menjadi sentra komoditas padi di
Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel. 4 Sentra padi yang tersebar pada 12 kabupaten di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota
Luas Panen

(hektar)
Produksi (ton)

1. Cilacap 55.681 338.763

2. Banyumas 27.397 166.683
3. Kebumen 37.630 228.941

4. Klaten 27.171 165.308

5. Sragen 38.031 231.381

6. Grobogan 51.524 313.472

7. Blora 41.180 250.539

8. Pati 46.532 283.101

9. Demak 45.352 275.922

10. Pemalang 25.666 156.152

11. Tegal 28.064 170.741

12. Brebes 47.042 286.386

Jumlah 425.918 2.867.389

Sumber: Dispertan Prov. Jawa Tengah tahun per April, 2012

Dalam rangka pengembangan produksi pangan selain beras maka pemerintah mengeluarkan
kebijakan pertanian berupa program diversifikasi berupa tanaman sekunder dengan lebih
memprioritaskan pada tanaman kedelai karena mempunyai peranan yang penting dalam
perekonomian negara. Hal ini berkaitan dengan kegunaan kedelai, bukan saja sebagai bahan
konsumsi langsung dengan diolah menjadi tempe, tahu, tauco, dan lain-lain, melainkan juga sebagai
bahan baku berbagai industri makanan dan minuman, pakan ternak serta untuk diambil minyaknya
(Hermana, 1985 dalam Puspitasari, 2009).

Seiring besarnya perkembangan arus globalisasi memerlukan ketersediaan pangan yang
besar dan semakin beragam. Jumlah penduduk Jawa Tengah yang lebih dari 32 juta pada tahun
2012 dengan laju pertambahan jumlah penduduk sekitar 1,5 persen per tahun (BPS, 2012).
Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin kompleks pola permintaan pangan
yang berkembang di masyarakat. Kemajuan teknologi dan tuntutan jaman mampu merubah
selera dan preferensi dari permintaan pangan. Semakin hari orang cenderung menuntut
penyediaan produk pangan yang semakin sederhana dan praktis mengikuti pola kesibukan dan
aktivitas masing-masing individu atau keluarga.
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Permasalahan pangan di Indonesia memang cukup rumit. Ketergantungan sebagian besar
penduduk Indonesia terhadap beras sudah sangat tinggi. Daerah yang sebelumnya mempunyai pola
pangan pokok non beras seperti jagung, sagu dan umbi-umbian, sekarang telah beralih
mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Disisi lain, upaya peningkatan produk beras
menghadapi berbagai tantangan seperti konversi lahan sawah, rusaknya saluran irigrasi dan stagnasi
teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas padi. Ditambah lagi beras sebagai komoditas
politik dan publik yang melibatkan banyak pengambil kebijakan dan pelaku ekonomi. Adanya
problem ketahanan pangan, di atas perlu dilakukan langkah pemberdayaan masyarakat dalam
meningkatkan poduktivitas pangan nasional (Susilowati,2008).

Hal mendasar dari semua kebutuhan pangan di atas adalah kesamaan akan pemenuhan
kebutuhan padi, sayur dan biji-bijian. Dengan demikian sentra produksi pangan perlu dilihat kembali
untuk mengetahui penyediaan kebutuhan pangan. Kebijakan impor produk pangan sering kontra
produktif dengan kepentingan petani, tetapi impor tetap dilakukan untuk pemenuhan permintaan
pangan nasional. Hal tersebut mengakibatkan intensifikasi pertanian dan pengelolaan pertanian perlu
diperhatikan. Produk pangan lokal yang sudah menjadi unggulan daerah perlu dievaluasi guna
peningkatan produksi.

Dilihat produk unggulan di Jawa Tengah yang merupakan penyangga ketahanan pangan
daerah masih kurang secure. Hal tersebut dapat dilihat Tabel 3, Prediksi Ketersediaan Pangan 2012.
Dari tabel tersebut, masih ada ketersediaan pangan yang minus. Dengan demikian diharapkan ada
keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawarannya, sehingga pasar dan distribusi
pemasarannya dapat berjalan menuju ke arah yang efisien. Sehubungan dengan itu maka penerapan
konsep ketahanan pangan itu sangat penting disosialisasikan kepada semua pihak terkait
(stakeholders) seperti masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, peneliti dan institusi lain yang
berkompeten.

Pembangunan sistem ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pembangunan yang
menitik-beratkan pada harmonisasi dari beberapa sub-sistem yang meliputi sub sistem sarana
sumberdaya, ketersediaan pangan, distribusi,konsumsi pangan, kewaspadaan dan
penganekaragaman pangan, serta sub-sistem agribisnis pangan (Indah Susilowati et al., 2005; 2008).
Pembangunan sub-sistem sarana sumberdaya mencakup perencanaan dan pengaturan pembinaan
teknologi, sarana produksi dan permodalan serta pengembangan kelembagaan tani.

Dilihat dari pola keragaman kelembagaan di masing-masing daerah memiliki perbedaan.
Pembangunan dalam sub-sistem ketersediaan pangan mencakup penyelenggaraan produksi
cadangan pangan serta menanggulangi gejolak harga pangan. Pembangunan sub-sistem distribusi
mencakup penyiapan bahan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, distribusi pangan serta
mengembangkan sarana prasarana distribusi, memantau dan mengevaluasi pengadaan dan cadangan
pangan.

Pembangunan sub-sistem konsumsi pangan, kewaspadaan dan penganekaragaman pangan
mencakup perumusan kriteria rawan pangan, keamanan, mutu pangan dan mengembangkan pola
konsumsi masyarakat serta mengembangkan sistem jaringan informasi pangan (Susilowati et al.,
2008). Pembangunan sub-sistem agribisnis pangan mencakup perumusan bahan, koordinasi,
pembinaan dan pengembangan program agribisnis pangan, mengembangkan mutu hasil,
memperluas peluang pasar, meningkatkan hasil serta mengembangkan jaringan usaha dan
kemitraan.

Salah satu penyebab kerawanan pangan terutamanya adalah dari aspek produksinya yang
relatif fluktuatif. Memang banyak faktor yang bisa menyebabkan produksi tanaman pangan (di Jawa
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Tengah) tidak aman (not secured) seperti adanya kelangkaan dan ketidaktepatan pemakaian input
dan teknik produksinya.

Jika langkah optimalisasi komoditas unggulan dari tiap-tiap daerah sebagai jawaban untuk
menanggulangi kerawanan pangan nasional, maka fokus perhatiannya adalah pada pengembangan
sumber daya manusia di daerah pedesaan. Pada umumnya kualitas penggiat pangan (petani) di
pedesaan begitu tertinggal, padahal disinilah kunci untuk berhasil dalam peningkatan kualitas pangan
nasional.
d. Upaya pemantapan Ketahanan Pangan

Tahun 2013 merupakan tahun kedua tahap perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Semakin
Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan daya saing tinggi (BKP,2012). Program Prioritas Badan
Ketahanan Pangan mencakup kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan
Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Pengembangan
Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar;

Program-program aksinya sebagai berikut :
1. Program aksi pada Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan dengan

kegiatan pokok Aksi Desa Mandiri Pangan, dan penanganan daerah rawan pangan (PDRP).
2. Program aksi pada Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan Segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
yang meliputi: (1) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); (2) Pengembangan
Pangan Pokok Lokal; (3) Promosi dan sosialisasi P2KP

Program aksi pada Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan, yaitu : (1)
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); dan (2) Pemberdayaan Lumbung Pangan
Masyarakat(BKP,2012).

Badan Ketahanan Pangan melalui Balai Pengembangan Cadangan Pangan tahun 2012 telah
mengelola cadangan pangan pemerintah provinsi sebesar 251,657 Ton gabah setara 141,894 Ton
beras, dan telah mendistribusikan 153,499 Ton gabah setara 85,250 Ton beras ke kab/kota yang
mengalami rawan pangan transien. Sedang target pengadaan tahun 2013 sebanyak 230 ton GKG
(BKP,2012).

Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pengembangan lumbung
pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik.
Sampai dengan tahun 2012 yang telah direvitalisasi sejumlah 310 lumbung. Pada tahun 2012 ini BKP
memfasilitasi pemberdayaan lumbung pangan sejumlah 121 lumbung (101 dari dana APBN dan 20
dari dana APBD). Sedang pada tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan tetap memberikan fasilitasi
lumbung pangan dari APBD sebanyak 25 lumbung @ Rp. 25.000.000,- di 20 kabupaten, dan APBN 111
lumbung; @ Rp. 20 juta untuk pengisian lumbung.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan sasaran KK miskin
diatas 30% di daerah rawan pangan, BKP melaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Jumlah
Desa Mandiri Pangan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 281 desa, 55 desa telah mandiri. Sedang
Target tahun 2013 untuk desa mandiri pangan APBN masih ada pembinaan di 131 desa dan dari
APBD di 4 desa penumbuhan (baru) yaitu di Kabupaten Wonogiri dan Purworejo.

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dilaksanakan melelui penguatan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sejumlah 135 LDPM sampai dengan tahun 2012. Target tahun
2013 LDPM APBD 15 gapoktan dan fasilitasi sarana distribusi pangan sebanyak 3 unit untuk 3
kabupaten, LDPM APBN 8 gapoktan tahap penumbuhan dan 31 gapoktan tahap pengembangan
(BKP,2012).
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Sedang pengembangan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan atau P2KP sampai dengan
tahun 2012 telah dikembangkan sebanyak 681 desa. Tahun 2013 kami mengalokasikan
pengembangan P2KP dari APBD sebanyak 140 desa @ senilai Rp.6.850.000,- dan dari APBN
mendapat alokasi sebanyak 632 desa baru dan 60 desa lanjutan. Bansos untuk P2KP satu desa
mendapat 47 juta yang digunakan untuk pengembangan pekarangan 30 juta, pengembangan kebun
bibit 12 juta, pengembangan kebun sekolah 3 juta dan pengembangan menu B2SA dari hasil
pekarangan sebanyak 2 juta. Dan kegiatan peningkatan mutu keamanan pangan segar sampai dengan
tahun 2012 BKP telah menerbitkan 34 sertifikat Prima 3 dan 27 pendaftaran Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT). Target tahun 2013 untuk 3 komoditas yaitu Nanas, Durian, dan Pepaya (BKP,
2012).

SIMPULAN
Perekonomian Jawa Tengah cukup stabil walaupun terlihat pada tahun 2012 pertumbuhan

perekonomian nasional mengalami penurunan tetapi perekonomian Jawa Tengah tetap tumbuh
sebesar 6,5 %. Hal ini menunjukan aktivitas perekonomiandi Jawa Tengah masih memiliki prospek
yang baik. Jawa Tengah tetap menjadi salah satu pemasok pangan nasional.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian
sasaran tahun 2013, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan disesuaikan
dengan struktur organisasi dan tupoksi kelembagaan ketahanan pangan; (2) fokus dan penajaman
pada implementasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan
kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah (BPK,
2012).
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Abstrak
Makna konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi
dan kondisi setempat. Kegiatan konservasi dapat pula mencakupi ruang lingkup
preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi, serta pewarisan. Pendidikan
konservasi sangatlah penting di samping advokasi konservasi dan pembangunan
partisifatif semua elemen. Nilai-nilai konservasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan
dipelihara yaitu nilai menanam, memanfaatkan, melestarikan, mempelajari, dan
mewariskan dalam arti fisik dan non-fisik (karakter) yaitu nilai warisan nusantara yang
diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Gerakan konservasi
merupakan kerja bersama, tidak mungkin dilaksanakan sendirian. Selain itu, gerakan
konservasi, semestinya tidak menjadi gerakan yang eksklusif, tetapi gerakan yang
mendapatkan dukungan dan melibatkan publik. Salah satu lembaga yang dapat
berperan dalam membangun konservasi karakter adalah lingkungan pendidikan. Oleh
karena itu, lingkungan pendidikan harus dikondisi menjadi sebuah lingkungan moral
(moral environment) yang menekankan nilai-nilai yang baik dan menjaganya dengan
penuh kesadaran oleh setiap orang warga lingkungan pendidikan. Melalui pendidikan
karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosi dan spiritualnya. Kecerdasan emosi
ini merupakan bekal penting dalam mempersiapkna anak menyongsong masa
depannya. Dari sederetan faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak, ternyata
kegagalan itu bukan terletak pada kecerdasan otak, melainkan pada faktor karakter.
Dasar pendidikan karakter adalah keluarga, yang dilengkapi dengan pendidikan karakter
di sekolah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang menumbuhkembangkan karakter
perlu lebih mengemuka dan didukung.

Kata kunci: Konservasi nilai, warisan budaya, prestasi akademik, pendidikan karakter
keberhasilan hidup.

KONSEP DAN CAKUPAN KONSERVASI
Secara umum, konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan daya

dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang (MIPL, 2010; Anugrah, 2008;
Wahyudin dan Sugiharto (ed), 2010). Adapun tujuan konservasi (1) mewujudkan kelestarian
sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, (2) melestarikan kemampuan dan
pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu,
konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Tanpa konservasi
akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan
konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua belah pihak;



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

183

manusia rugi karena kehilangan satwa bahkan nyawa sedangkan satwa rugi karena akan menjadi
sasaran balas dendan manusia (Siregar, 2009).

Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam
yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. Dampak degradasi tersebut, menimbulkan
kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas
pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini. Sisi lain, batasan konservasi dapat dilihat
berdasarkan pendekatan tahapan wilayah, yang dicirikan oleh: 1) pergerakan konservasi, ide-ide yang
berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai
dokumentasi, 2) teori konservasi modern, didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan bersejarah
yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai-nilai lainnya (Jokilehto,
dalam Antariksa, 2009).

Sementara itu, Piagam Burra menyatakan bahwa pengertian konservasi dapat meliputi seluruh
kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu, kegiatan
konservasi dapat pula mencakupi ruang lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan
revitalisasi (Marquis-Kyle & Walker, 1996; Alvares, 2006). Pemeliharaan adalah perawatan yang terus
menerus mulai dari bangunan dan makna penataan suatu tempat. Dalam hal ini, perawatan harus
dibedakan dari perbaikan. Perbaikan mencakupi restorasi dan rekonstruksi dan harus dilaksanakan
sesuai dengan makna bangunan dan nilai yang semula ada. Preservasi adalah mempertahankan
(melestarikan) yang telah dibangun disuatu tempat dalam keadaan aslinya tanpa ada perubahan dan
mencegah penghancuran. Restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun disuatu tempat ke
kondisi semula yang diketahui, dengan menghilangkan tambahan atau membangun kembali
komponen-komponen semula tanpa menggunakan bahan baru. Rekonstruksi adalah membangun
kembali suatu tempat sesuai mungkin dengan kondisi semula yang diketahui dan diperbedakan
dengan menggunakan bahan baru atau lama. Sementara itu, adaptasi adalah merubah suatu tempat
sesuai dengan penggunaan yang dapat digabungkan.

Dilihat dari sudut pelaku gerakan dan arah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan
konservasi, terdapat dua gerakan yang berupaya melaksanakannya. Pertama, gerakan konservasi
kebendaan yang umumnya dilakukan oleh para arsitek, pakar sejarah arsitektur, perencana kota,
pakar geologi dan jurnalis. Kedua, gerakan konservasi kemasyarakatan, yaitu gerakan konservasi yang
melibatkan para pakar ilmu sosial, arsitek, pekerja sosial, kelompok swadaya masyarakat, bahkan
tokoh politik.

Berdasarkan konsep, cakupan, dan arah konservasi dapat dinyatakan bahwa konservasi
merupakan sebuah upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima perubahan dan/atau
pembangunan. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis dan serta
merta, melainkan perubahan secara alami yang terseleksi. Hal tersebut bertujuan untuk tatap
memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk
memenuhi kebutuhan arus modernitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian,
konservasi merupakan upaya mengelola perubahan menuju pelestarian nilai dan warisan budaya
yang lebih baik dan berkesinambungan. Dengan kata lain bahwa dalam konsep konservasi terdapat
alur memperbaharui kembali (renew), memanfaatkan kembali (reuse), mengurangi (reduce),
mendaurulang kembali (recycle), dan menguangkan kembali (refund).

URGENSI PENDIDIKAN KONSERVASI, ADVOKASI KONSERVASI, DAN PEMBANGUNAN PARTISIFATIF

Boleh jadi, ada yang terlupakan dalam sistem pendidikan di Negara Indonesia, yakni belum
masuknya pendidikan konservasi atau alam lingkungan sekitar di sekolah-sekolah, walaupun ada
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masih dalam wacana yang belum digarap secara sinergis dan terorganisasi oleh perangkat sekolah
(Wawancara terbatas dengan guru dan siswa, 2010). Dampaknya seperti nampak pada perilaku yang
berlebihan dari para siswa setiap kali pengumuman kelulusan Ujian Nasional. Siswa yang lulus
melakukan konvoi dengan sepeda motor keliling kota disertai aksi corat-coret baik di baju maupun di
tempat-tempat yang dilalui. Tentu aksi ini tidak akan terjadi, jika materi pendidikan konservasi sudah
diberikan secara tepat, progresif, dan kontekstual pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Demikian pula dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah kawasan hutan lindung
dan konservasi akibat aktifitas perambahan, pembakaran hutan, dan pertambangan batu bara dan
pasir. Kegiatan itu tidak akan terjadi jika masyarakat memiliki kesadaran akan konservasi dan
lingkungan. Siswa sekolah adalah generasi muda yang mewarisi negeri ini, sehingga harus dibekali
ilmu untuk berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar.

Pendidikan konservasi yang diberikan sedini mungkin kepada anak-anak, akan lebih tertanam
di dalam hati sanubari mereka, sehingga mereka kelak pada saat dewasa akan semakin bijak dalam
berinteraksi dengan lingkungan alam. Pendidikan konservasi merupakan salah satu bentuk usaha
menjaga dan melindungi nilai-nilai luhur, keanekaragaman hayati, dan peningggalan bangunan
bersejarah yang ada. Pendidikan konservasi itu sendiri bertujuan untuk memperkenalkan alam
kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan nilai penting sumber daya alam yang
beraneka ragam dalam sebuah ekosistem kehidupan.

Proses memperkenalkan alam dan isinya dengan cara berada langsung di alam bebas, dengan
melakukan pengamatan merupakan cara yang efektif untuk menghadirkan kesadaran pentingnya
keseimbangan dan keberadaan sebuah ekosistem. Program ini merupakan sebuah cara dalam
menyebarkan informasi tentang usaha pelestarian dan perlindungan pada suatu kawasan yang
dilindungi atau kawasan-kawasan yang perlu dilindungi beserta isinya. Program pendidikan
konservasi adalah sebuah program jangka panjang yang tiada batas kapan akan berakhir, karena
program ini setiap waktu terus berkembang, seiring dengan perubahan dan perkembangan jaman.

Pendidikan konservasi masuk dalam pendidikan lingkungan yang mengandung pengertian
sebuah proses yang ditujukan untuk membangun spirit penduduk dunia yang sadar dan
memperhatikan lingkungan secara keseluruhan termasuk masalah-masalahnya. Lebih lanjut dengan
pendidikan konservasi, diharapkan mereka memiliki pengetahuan, sikap motivasi, komitmen, dan
keterampilan untuk bekerja secara individu dan kelompok dalam mencari solusi masalah saat ini dan
mencegah masalah yang akan datang. Pendidikan konservasi merupakan salah satu pembelajaran
secara eksperimental. Program ini memfokuskan pada beberapa hal antara lain: (a) untuk
mendukung kepedulian dan perhatian terhadap ekonomi, sosial dan keterkaitannya terhadap
lingkungan ekologis baik di perkotaan maupun di pedesaan, (b) untuk menyediakan setiap orang
dengan kesempatan mendapatkan pengetahuan, nilai, perilaku, komitmen, kemampuan yang
diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan (c) untuk menciptakan
pola sikap hidup yang positif baik lingkup individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan
terhadap lingkungan alamnya.

Aplikasi atau penerapannya, pendidikan konservasi, dapat dibangun dalam beberapa model
serta teknik atau pola belajar yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya, isu konservasi/lingkungan
yang terjadi, serta tentunya kemampuan siswa itu sendiri. Model terapan yang disajikan berikut ini
dapat menjadi pilihan para guru atau pendidik lainnya yang dapat dikembangkan sendiri dan
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan (Kotijah, 2007). Mata pelajaran tersendiri, yaitu berupa suatu
mata pelajaran yang menjadi bagian dari kurikulum, baik secara nasional maupun regional berupa
muatan lokal atau khusus mata pelajaran tersendiri. Silabus diperlukan dan juga memerlukan buku
modul khusus, lengkap dengan evaluasi dan penilaian.Bagian dari mata pelajaran lain, yaitu berupa
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penyampaian yang disajikan secara terpadu pada mata pelajaran yang menjadi payungnya.
Sebenarnya model pendekatan ini lebih dimungkinkan karena beban belajar/mengajar siswa/guru
akan berkurang. Selain itu, dalam model ini pendidikan lingkungan dapat diintegrasikan dalam
pelajaran eksakta maupun non-eksakta, sehingga siswa dapat memahami bahwa masalah lingkungan
terintegrasi dengan semua bidang ilmu

Pendekatan multidisiplin ilmu, yaitu berupa penyampaian yang disajikan ke dalam berbagai
ilmu yang ada di sekolah. Hampir sama dengan model di atas, model ini lebih mentitikberatkan pada
pemahaman multi disiplin ilmu, dimana permasalahan lingkungan ditarik dari permasalahan yang
terjadi pada kehidupan masyarakat, sehingga pemahaman siswa dapat lebih komprehensif. Pilihan
model lain adalah model pembelajaran non formal. Pendekatan dengan model ini lebih leluasa.
Kegiatannya dapat berupa aktivitas ekstrakurikuler seperti pecinta alam, kelompok ilmiah remaja
atau kegiatan lainnya. Sudah barang tentu, langkah-langkah dalam pendidikan konservasi model ini
harus memilih teknik pembelajaran yang sesuai dengan memperhatikan kondisi yang aktual pada
saat itu. Pendidikan informal juga tidak kalah urgennya dibanding dengan model pendidikan formal
maupun nonformal. Orang tua bercakap-cakap dengan anak-anaknya tentang mengapa tidak boleh
membuang sampah pada sembarang tempat, mengapa tanaman bunga harus dirawat dan disiram,
mengapa tidak boleh membuat coretan pada dinding candi atau patung, dan sebagainya. Itu adalah
salah satu contoh pendidikan konservasi pada lingkungan pendidikan informal.

Pendidikan konservasi adalah sebuah program yang dikemas dengan tujuan untuk memberikan
pengetahuan kepada siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar lebih sadar dan
memberi perhatian lebih terhadap lingkungan dan permasalahan serta hubungan timbal baliknya.
Program ini dapat diberikan melalui kegiatan teori dan praktik dengan langkah orientasi/pemantapan
konsep, pemberian contoh, latihan/penugasan, dan umpan balik secara variatif. Selain pendidikan
konservasi yang perlu digalakkan, tidak kalah pentingnya adalah advokasi lingkungan. Dua sasaran
peran yang disorot dalam advokasi konservasi yaitu berperan dan mempengaruhi proses
pengambilan kebijakan publik agar kebijakan itu senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip
pembangunan berwawasan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat akan
hak-hak dan kewajibannya untuk dapat ikut serta di dalam proses pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi advokasi lingkungan, menurut Malik dalam MIPL (2010) harus mengacu pada model daur
hidup kebijakan publik yang meliputi (1) penyusunan agenda berupa kemampuan
menemukan/mengidentifikasi isu lingkungan hidup yang strategis, kemampuan mengankat isu
lingkungan melalui saluran komunukasi yang ada; (2) formulasi kebijakan berupa pengajuan
rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah, dan dengar pendapat; (3) pelaksanaan
kebijakan berupa mendesak aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kewajiban yaitu
kebijakan lingkungan; (4) pemantauan dan reformasi kebijakan berupa tuntutan keterbukaan
informasi dari pemerintah dan pelaku ekonomi atas kegiatan yang dilakukan; (5) pembatalan
kebijakan berupa upaya debirokratisasi dan deregulasi dunia usaha. Di kalangan LSM, dikenal dua
jalur advokasi yaitu ligitasi dan non ligitasi. Jalur ligitasi mengupayakan perjuangan lingkungan
melalui jalur pengadilan. Sedangkan jalur non-ligitasi, perjuangan dilakukan melalui penyadaran dan
penguatan masyarakat atau dalam bentuk negosiasi dan mediasi.

Di kalangan masyarakat, boleh jadi terjadi konflik pemikiran kepentingan pada dua arah yang
diametral, dan atau gambaran yang saling berhadapan. Konflik kepentingan yang muncul apakah
dengan konservasi akan memberi dampak pada penyejahteraan masyarakat atau sebaliknya justru
dengan konservasi akan membatasi pembangunan yang mengakibatkan penyejahteraan masyarakat
tidak terjadi! Sementara itu, Devung dalam Erlinda (2009) menyatakan bahwa secara konseptional
maupun secara empirik upaya pelestarian sumberdaya alam (hutan) tidak seharusnya dilakukan
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terlepas dari dan apalagi dipertentangkan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Keduanya bisa dan
seharusnya dilakukan sejalan, bahwa pemanfaatan sumberdaya alam bisa diarahkan dan digunakan
untuk pengentasan kemiskinan. Berkaitan dengan hal itu, pertanyaannya adalah bagaimana tujuan
kompromistik upaya konservasi dan penyejahteraan masyarakat bisa diperoleh, dan bagaimana
pengaturan pemanfaatan sumber daya alam hutan bisa dipertahankan? Disinilah pentingnya
pembangunan konservasi partisifatif.

Pembangunan sebagai upaya bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu, pembangunan konservasi harus dilaksanakan bersama pula, yaitu pemerintah,
masyarakat, dunia usaha/swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.
Setiap institusi memiliki fungsi sendiri-sendiri sesuai dengan posisinya. Lingkup pembangunan
partisipatif sebagai kesatuan kegiatan yang tidak terputus dapat dikelompokkan dalam 4 kegiatan
besar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian (Rachman, 2009).

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah proses pengkajian keadaan, pemilihan tindakan
dan pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif. Prinsip
perencanaan disusun secara demokratis, memperhatikan kesetaraan, berwawasan ke depan,
transparansi, efisiensi dan keefektifan. Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan ciri umum
dan khusus. Ciri umum yaitu masyarakat adalah sebagai pelaku utama, keakraban hubungan
masyarakat dengan stakeholder, kesinergian yang terus menerus, sesuai dengan kondisi masyarakat
setempat. Ciri khusus yaitu memiliki sifat terbuka, selektif, kecermatannya memadai, proses
berulang, penggalian informasi secara sistemik, melakukan pendekatan triangulasi dalam
mengumpulkan data.

Langkah-langkah pembangunan partisipatif mencakupi pengenalan masalah atau kebutuhan
dan potensi setara penyadaran, perumusan masalah dan penetapan prioritas, identifikasi alternatif-
alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan, pemilihan alternatif pemecahan
masalah yang tepat, perencanaan penetapan gagasan pemecahan masalah dan penyajian rencana
kegiatan, pelaksanaan/pengorganisasian, pemantauan dan pengarahan kegiatan, serta evaluasi dan
rencana tindak lanjut.

Pelaksanaan pembangunan partisipatif adalah upaya untuk melaksanakan seluruh rencana
kegiatan yang telah disepakati sesuai dengan peran masing-masing pelaku dan dilakukan dengan
efisien dan efektif. Prinsip yang harus diperhatikan yaitu akuntabilitas, transparansi, efisien dan
efektif. Bentuknya dapat berupa pola swakelola, pola kejasama operasional, pola built transfer
overed (BTO), dengan mempertimbangkan aspek teknis, nilai proyek/kegiatan, sumber pendanaan.
Pengendalian pembangunan partisipatif adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi secara
silang dari berbagai sumber untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prosedur dan
mekanisme yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai. Prinsip yang
harus diperhatikan yaitu tanggap, akurat, transparan, efisien dan efektif. Bentuk pelaksanaan
pengawasan adalah monitoring dan evaluasi partisipatif, sedangkan teknik dapat berupa curah
pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, diskusi pleno, peragaan, forum pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah.

Pelestarian pembangunan partisipatif adalah upaya untuk mengoptimalkan hasil pelaksanaan
kegiatan baik yang berbentuk fisik, hasil usaha ekonomi masyarakat maupun non fisik seperti sosial
budaya. Pelestarian meliputi: pemanfaatan, pemeliharaan secara berkelanjutan dan pengembangan
hasil-hasil pembangunan. Prinsip pembangunannya adalah berwawasan kedepan, demokratis dan
kesetaraan. Bentuk dan fungsi hasil pembangunan: fisik dan non fisik serta kepentingan umum dan
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kepentingan kelompok/individu. Sedangkan proses pembangunan partisifatif adalah
diserahterimakan kepada masyarakat dan dikelola oleh lembaga masyarakat setempat

KONSERVASI DAN KARAKTER
Mengingat batasan dan cakupan konservasi, paling tidak, terdapat empat nilai yang

terkandung dalam konsep konservasi, yaitu menanam, memanfaatkan, melestarikan dan
mempelajari. Nilai-nilai tersebut bersifat herarhis, spiral, dan berkesinambungan. Menanam, dapat
dimaknai dalam dua arti. Pertama, secara fisik menanam dapat diartikan menancapkan sebuah benih
atau bibit ke dalam tanah. Terdapat seloka-seloka yang berkembang di masyarakat terhadap nilai
menanam ini seperti: disarankan menanam pohon sedap malam karena pemilik rumah akan
mendapatkan rasa tentram dan damai; disarankan menanam pohon pinang merah karena akan
mengundang rezeki dan menjadi penangkal niat jahat dari orang yang suka meneluh; disarankan
menanam pohon bunga matahari karena akan mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam
rumah tangga pemiliknya, dan sebagainya. Sementara itu, ada seloka juga yang melarang menanam
pohon tertentu, seperti jangan menanam pohon kamboja di halaman rumah, makna yang didapat
akan selalu menimbulkan kesan seram seperti suasana kuburan, dan konon dapat mengundang roh
jahat yang akan mengganggu. Seloka-seloka tersebut menggambarkan perlunya menanam kebaikan
dan jangan menanam kejelekan.

Gerakan menanam diharapkan memperolah hasil dari bibit/benih yang ditanam. Namun
demikian, hasil yang diharapkan, sudah barang tentu tidak serta merta berhasil tanpa ada upaya
melindungi, merawat, dan memelihara. Kaitan dengan menanam, melindungi, merawat, dan
memelihara tersebut diperlukan ilmu, kesabaran, anggaran, dan tenaga.

Kedua, secara non-fisik, menanam dapat diartikan meletakkan nilai-nilai fundamental dan
luhur yang telah mengkristal menjadi pedoman atau pandangan hidup dan dasar negara. Nilai-nilai
luhur tersebut berawal dan berasal dari nilai-nilai luhur yang disepakati oleh rakyat penduduk
wilayah tertentu, kemudian meluas dan disepakati oleh masyarakat dan bangsa. Lebih lanjut, dari
makna menanam baik fisik maupun non fisik dapat diwujudkan dalam nilai-nilai konkret yang luhur
berupa budaya yang adiluhung. Bentuk konkret budaya tersebut seperti kesenian, bangunan candi-
candi, cagar budaya dan lain sebagainya. Kini semuanya menjadi nilai-nilai konservasi warisan
budaya.

Bibit yang ditanam akan tumbuh pohon, batang, ranting, daun, dan kemudian tumbuh buah.
Nilai yang disemai akan tumbuh menjadi pedoman, petunjuk, dan aturan dalam bertutur kata,
berperilaku, dan berbuat dalam hidup dan berhubungan satu sama lain. Bibit yang sudah tumbuh dan
berbuah, nilai yang sudah menjadi pedoman atau petunjuk harus dimanfaatkan untuk kepentingan
diri dan masyarakat sekitar, maupun orang banyak. Oleh karena itu, memanfaatkan adalah nilai
kedua dari konservasi.

Bila dikaji secara saksama, pohon memiliki multi fungsi. Batang kayu memiliki banyak
kandungan zat kimia seperti unsur lignin, selulusa, glukosa dan lain-lain kandungan. Kandungan-
kandungan yang ada pada kayu sangat berguna bagi keperluan manusia, seperti kertas, tinta, dan
lain-lain (Jaini, 2008). Akar pohon mencengkram tanah berfungsi untuk mengikat unsur-unsur hara
dalam tanah dan penguat tanah. Akar tanaman bisa juga digunakan untuk obat-obatan dan akar yang
berbentuk umbi bisa untuk dijadikan makanan pokok manusia. Ada yang sangat penting dari fungsi
akar yaitu penyimpan air pada saat hujan dan air yang tersimpan itu akan mengalir terus sepanjang
tahun, selain itu, akar juga berfungsi sebagai penahan longsor.

Sementara itu, nilai budaya juga memiliki multi fungsi. Nilai-nilai yang terkandung dalam
kesenian menjadi penenang hati, pemberi inspirasi dan apresiasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam
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seni lukis, seni rupa, patung, keraton, bangunan candi, cagar budaya menjadi daya tarik, menjadi alat
dan tempat berkomunikasi dengan penuh toleransi. Banyak makna dan cerita heroik dalam
peninggalan budaya yang tertera dan terpahat pada ornamen bangunan tersebut.

Kini, budaya yang tadinya menjadi cikal bakal cultural heritage mengalami pergeseran, dengan
lajunya modernisasi dan globalisasi, dan telah mengancam kelestarian budaya di beberapa kawasan
bersejarah, seperti kawasan keraton baik yang terdapat di Yogyakarta, Solo, Cirebon maupun
kawasan bersejarah di tempat lain. Kondisi ini diindikasikan dengan munculnya fenomena arsitektural
yang tidak sesuai dengan nuansa budaya di kawasan tersebut, dan diimbangi dengan menurunnya
tingkat apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budayanya sendiri. Keraton merupakan pusat
kebudayaan masyarakat Jawa, dan dapat dipastikan merupakan transformasi dari konsep filosofi
Jawa, seperti kesatuan antara dirinya dengan Tuhannya (Manunggaling Kawula Gusti)) dan
memahami asal dan tujuan segala sesuatu itu diciptakan (Sangkan Paraning Dumadi). Konsep
tersebut terkandung dalam tata massa, bentuk bangunan maupun ornamen fisik bangunan yang
terdapat di dalam keraton, sehingga dapat diketahui bahwa keraton memiliki nilai arsitektur
bangunan dan budaya yang tinggi (Antariksa, 2009).

Sebagai salah satu warisan budaya, kawasan dan bangunan bersejarah secara jelas
mempunyai tujuan untuk pengelolaan lingkungan hidup, yang dirumuskan dengan kalimat menjaga
atau melindungi keselamatan dunia dalam melestarikan warisan budaya (memayu hayuning
bawana). Hal ini juga dipertegas lagi oleh para leluhur, seperti diungkapkan, “wewangan kang umure
luwih saka paroning abad, haywa kongsi binabad, becik den mulyakna kadya wujude hawangun”,
artinya bangunan dengan umur yang lebih dari 50 tahun merupakan bangunan sejarah dan budaya,
dapat digunakan sebagai penelitian, menambah pengetahuan dan lain kebutuhan kemajuan serta
bermanfaat sebagai tuntutan hidup (Yosodipuro, 1994).

Terhadap nilai dan peninggalan budaya, sebuah petuah bijak menyatakan dengan jelas bahwa
kalau sudah melewati separuh abad atau 50 tahun, jangan sampai dihancurkan. Penjelasan ini
mengingatkan, bahwa budaya merupakan perkembangan majemuk dari budidaya yang berarti daya
dari budi manusia yang dituangkan dalam lingkungannya, sehingga mempunyai wujud yang berupa
cipta, rasa dan karsa dan kebudayaan yang berarti hasil cipta, rasa dan karsa. Hal yang sama pernah
juga ditegaskan oleh Rapoport dalam Antariksa (2009), bahwa budaya sebagai suatu kompleks
gagasan dan pikiran manusia bersifat tidak teraga. Kebudayaan ini akan terwujud melalui pandangan
hidup (world view), tata nilai (value), gaya hidup (life style) dan akhirnya aktifitas (activities) yang
bersifat konkrit.

Keprihatinan akan punahnya budaya di atas, menimbulkan gagasan untuk melestarikan
warisan budaya sebagai nilai ketiga dari konservasi. Melestarikan, merupakan cara untuk
memperkuat citra budaya melalui penanganan spasial dan sosial-budaya-ekonomi di kawasan
bersejarah dengan bertumpu pada pemberdayaan komunitas yang berbudaya. Pemberdayaan
komunitas budaya di kawasan bersejarah merupakan upaya pendekatan bottom-up untuk
membangkitkan kembali vitalitas komunitas budaya untuk berkreasi di tengah masyarakat yang serba
modern. Pilihan pendekatan ini sekaligus dimaksudkan pula untuk menciptakan kawasan bersejarah
sebagai pusat kebudayaan dalam perspektif demokratis. Dengan demikian, melalui nilai melestarikan
diharapkan mampu menumbuhkan daya tahan budaya terhadap tekanan-tekanan modernisasi yang
terjadi. Di sinilah pentingnya belajar mempelajari warisan budaya luhur tersebut.

Belajar dengan mempelajari warisan budaya sebagai nilai keempat dari konservasi adalah
langkah yang bijak dan teruji, sebab belajar berarti juga membaca fenomena dan berzikir tentang
keagungan. Belajar dari menanam tanaman, menyemai nilai; belajar cara memanfaatkan tanaman
dan warisan budaya; belajar cara melestarikan tanaman dan warisan budaya akan diperoleh
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bagaimana konservasi dilaksanakan secara utuh dan berkesimbangan. Banyak fenomena alam dan
kehidupan masa lalu yang tertulis dalam warisan budaya yang perlu menjadi pelajaran untuk
menatap masa depan. Persoalannya mampukah membuka rahasia tersebut untuk menjadi
pertimbangan pemecahan lingkungan masa depan. Itu menjadi semangat yang perlu ada pada diri
semua.

Kiranya tidak dapat disangkal bahwa dalam konservasi sarat dengan nilai-nilai karakter.
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil
internalisasi berbagai kebijakan (virtues), yang diyakini dan digunakan sebagai landasan atau cara
pandang berpikir, bersikap, dan bertindak (Kemendiknas, 2010). Karakter berarti to engrave atau
mengukir di atas batu permata atau permukaan besi keras. Karakter, kemudian diartikan “... an
individuals pattern of behavior ... his moral constitution ..”. Dalam Kebijakan Pembangunan Karakter
Bangsa 2010-20125 (2010), disebutkan bahwa karakter bangsa adalah kualitas perilaku kebangsaan
yang khas yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa &
bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau
sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan
Indonesia yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku
berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945,
keberagaman dengan prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika dan komitmen NKRI.

PENDIDIKAN KARAKTER, KECERDASAN AKADEMIK DAN KEBERHASILAN HIDUP
Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mengembangkan karakter yang baik

berdasarkan nilai-nilai inti yang baik untuk individu dan baik untuk masyarakat (Wibowo, 2013).
Sementasra itu, Musfiroh dalam Wibowo (2013) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah
sebuah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan niali-nilai karakter yang
baik. Sedangkan Kemendiknas (2010) menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan
yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki
nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya,
sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

Salah satu lembaga yang dapat berperan dalam membangun karakter adalah lingkungan
pendidikan. Oleh karena itu, pada lingkungan pendidikan harus dikondisi menjadi sebuah lingkungan
moral (moral environment) yang menekankan nilai-nilai yang baik dan menjaganya dalam kesadaran
setiap orang warga lingkungan pendidikan. Sebuah lingkungan yang dapat mengubah nilai menjadi
sebuah kebaikan dan mengembangkan kesadaran intelektual menjadi kebiasaan personal dalam
pikiran, perasaan, dan tindakan (Lickona, 1991).

Sudah barang tentu, pendidikan karakter dalam bidang pendidikan harus dikembangkasn
dalam bingkai utuh sistem pendidikan nasional. Bingkai utuh sistem pendidikan nasional dalam
pendidikan karakter, Sunaryo (2010) dan Wibowo (2013) merumuskan dalam sembilan kerangka pikir
yang harus dilaksanakan demi optimalnya pendidikan karakter. Kesembilan kerangka pikir tersebut
adalah sebagai berikut.

Pertama, karakter bangsa bukan agregasi perseorangan, karena karakter bangsa harus
terwujud dalam rasa kebangsaan yang kuat dalam konteks kultur yang beragam. Karakter bangsa
mengandung perekat kultural yang harus terwujud dalam kesadaran kultrural setiap warag negara.
Karakter itu menyangkut perilaku yang amat luas karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kerja
keras, kejujuran, disiplin mutu, estetika, komitmen, dan rasa kebangsaan yang kuat. Kedua,
pendidikan karakter adalah sebuah proses pembelajaran berkelanjutan dan tidak pernah berakhir
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selama sebuah bangsa ada dan tetap ingin eksis. Pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu
dari pendidikan alih generasi. Ketiga, Sistem pendidikan nasional adalah landasan legal formal, maka
pendidikan karakter harus mengandung (1) watak dan peradaban bangsa yang bermartabat
berlandaskan Pancasila dan agama sebagai tujuan eksistensial, (2) melandasi pencerdasan kehidupan
bangsa sebagai tujuan kolektif mengandung kecerdasan kultural, dan (3) mengandung
pengembangan potensi individual sebagai tujuan individual. Keempat, proses pendidikan karakter
merupakan wahana pendidikan dan pengembangan yang tidak terpisahkan dari pengembangan
kemampuan sains, teknologi, dan seni. Kelima, proses pendidikan karakter dibangun atas makna yang
terkandung dalam regulasi dan kebijakan pendidikan. Keenam, proses pendidikan karakter perlu
melibatkan ragam aspek perkembangan peserta didik (kognitif, afektif, psikomotorik). Ketujuh,
pendidikan karakter perlu reformasi mind set para birokrat pendidikan baik di tingkat pusat maupun
daerah, termasuk political will yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Kedelapan, pendidikan
karakter adalah pendidikan spanjang hayat kearah perkembangan ke arah manusia sempurna, perlu
keteladanan dan sentuhan sejak dini sampai dewasa. Kesembilan, pendidikan karakter harus bersifat
multilevel dan multichannel, serta menjadi sebuah gerakan moral yang bersifat holistik, melibatkan
berbagai pihak dan jalur serta berlangsung dalam latar kehidupan alamiah.

Lickona, dkk (1992) mengemukakan 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang
efektif di sekolah yaitu (1) kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya, (2)
definisikan karakter secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku, (3)
gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter, (4)
ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian, (5) beri siswa kesempatan untuk melakukan
tindakan moral, (6) buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati
semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil, (7) usahakan
mendorong motivasi diri siswa, (8) libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral
yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi niali-nilai inti
yang sama yang membimbing pendidikan siswa, (9) tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan
moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidik karakter, (10) libatkan keluarga dan
anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter, dan (11) evaluasi karakter
sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan
karakter yang baik.

Penelitian dan telaah dampak pendidikan karakter pada prestasi akademik telah banyak
dilakukan. Salah satu diantaranya dilakukan oleh Berkowitz dalam Handoyo (2012) menunjukkan
bahwa ada peningkatan motivasi untuk meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang
menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang menerapkan pendidikan karakter secara
komprehensif menunjukkan adanya penurunan secara drastis perilaku negatif yang dapat
menghambat keberhasilan akademik.

Melalui pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi
ini merupakan bekal penting dalam mempersiapkna anak menyongsong masa depannya. Dengan
emosi yang cerdas, seseorang memliki peluang besar berhasil dalam menghadapi segala macam
tantangan, termasuk tantangan secara akademis. Hasil penelitian Zins dalam Handoyo (2012) juga
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah.
Dari sederetan faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah ternyata kegagalan itu bukan
terletak pada kecerdasan otak, melainkan pada faktor karakter, seperti rasa percaya diri, kemampuan
bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan
berkomunikasi yang bermasalah.
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Hasil tersebut juga sejalan dengan telaah Goleman (1999) bahwa keberhasilan hidup
seseorang 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak
(IQ). Anak-anak/remaja yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami
kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya. Sebaliknya, anak-anak/remaja yang
berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi baik akan terhindar dari masalah-masalah umum
yang dihadapi oleh remaja, seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan
sebagainya (Handoyo, 2012).

Dasar pendidikan karakter adalah keluarga, namun pendidikan karakter di sekolah juga sangat
diperlukan. Sebab, secara faktual kebanyakan orang tua lebih mengutamakan kecerdasan otak
ketimbang pendidikan karakter. Sebagaimana dinyatakan Goleman (1999) bahwa banyak orang tua
yang gagal dalam mendidik karakter anak-anaknya, entah karena kesibukan atau karena lebih
mementingkan aspek kognitif anak. Namun ini semua dapat dikoreksi dengan memberikan
pendidikan karakter di sekolah. Permasalahannya, kebijakan pendidikan di Indonesia juga lebih
mementingkan aspek kecerdasan otak, dan hanya baru-baru ini saja pentingnya pendidikan karakter
menjadi masalah yang mengemuka.
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Abstrak
Pembangunan karakter bangsa menjadi prioritas utama dalam dunia kehidupan , karena
hal itu merupakan prasyarat bagi eksisnya suatu bangsa dan negara. Pembangunan
karakter dengan mengedepankan nilai kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan,
solidaritas, dan rasa setia kawan, sebagai misi yang diemban oleh dunia pendidikan,
khususnya pendidikan moral. Dengan pendidikan moral, baik melalui pendidikan formal,
informal, dan non formal, generasi muda peserta didik mendapat tempaan dari para
pendidik, orang tua, dan tokoh masyarakat, tentang perlunya memahmi, mensikapi, dan
melaksanakan nilai-nilai moral termaksud dalam kehidupan konkret, kehidupan
bersama. Oleh karena itu, agar pendidikan moral bisa berhasil baik, peran dari para
tokoh pemimpin, baik dari pendidik, pemimpin formal maupun non formal, mau
memberikan keteladanan pada generasi muda peserta didik, lewat ucapan sikap dan
perilaku secara konsisten. Sikap konsisten itu menjadi sangat penting dalam upaya
pembangunan karakter bangsa bagi generasi muda peserta didik, karena hal itu akan
berdampak positif pada mereka, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran
bagi mereka untuk beraktualisasi tanpa pamrih, bertanggung jawab, rela berkorban
demi kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara.

Kata Kunci : Karakter Bangsa, Pendidikan Moral

PENDAHULUAN
Isu mengenai pembangunan karakter bangsa pada era sekarang menjadi menarik, karena

belakangan ini disinyalir bahwa nilai-nilai yang menjadi perekat kebangsaan sebagai ciri khas atau
watak yang mestinya eksis, ternyata tergerus oleh arus globalisasi yang membawa perubahan besar
terhadap kehidupan. Di tengah suasana yang demikian itu, bangsa kita melakukan upaya-upaya
reformasi atau pembaharuan disegala bidang kehidupan bernegara, utamanya yang terkait dengan
penanaman nilai moral kepada generasi muda.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut jalan yang mesti ditempuh adalah melalui pendidikan
yaitu pendidikan moral. Lewat pendidikan moral ini, diharapkan watak atau karakter seseorang
menjadi berubah lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana yang diutarakan Dr.Unifah Rosyidi,M.Pd
lewat kutipan hasil riset di Amerika Serikat oleh Thomas Lickona bahwa, terdapat 10 tanda-tanda
kemerosotan moral yang bisa berdampak pada kehancuran suatu bangsa di antaranya ialah : (1)
Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk;
(3) Pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan; (4) Meningkatnya perilaku merusak diri
sendiri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan sek bebas; (5) Semakin kaburnya pedoman moral
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baik dan buruk; (6) Menurunnya etos kerja; (7) Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua
dan guru; (8) Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; (9) Membudayanya ketidak
jujuran atau kebohongan; (10) Adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Sinyalemen di atas, juga menjadi keprihatinan kita semua, karena jika hal itu tidak mendapat
terapi yang tepat, maka akan berdampak tidak menguntungkan bagi kita semua.

PENDIDIKAN MORAL
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab II pasal 2, dengan tegas menyatakan

bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional sebagai
ultimate goals yang harus dicapai bangsa Indonesia ternyata memiliki perhatian yang luar biasa pada
moral (Mursidin, 2011: 53).

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas, Zuriah (2008: 2) menjelaskan bahwa,
pendidikan moral adalah suatu program pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang
mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan
memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan. Lebih lanjut, Zuriah menegaskan
bahwa, pendidikan moral diselenggarakan sebagai upaya pembinaan bagi para siswa agar menjadi
orang-orang yang berwatak atau berkarakter, sekaligus berkepribadian memesona dan terpuji sesuai
dengan konsep nilai, norma, moral agama, dan kemasyarakatan, serta budaya bangsa. Percerminan
watak atau karakter sekaligus kepribadian yang memesona menjadi harapan sebagai anggota
masyarakat madani, seperti religius, jujur, toleran, disiplin, bertanggung jawab, memiliki harga diri
dan percaya diri, peka terhadap lingkungan, demokratis, cerdas, kreatif, dan inovatif.

Hal senada dikemukakan oleh Cahyono dalam Zuriah (2008: 65), bahwa tujuan pendidikan
moral dapat dikembalikan kepada harapan masyarakat terhadap sekolah yang menghendaki siswa
memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir, menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, dan
memiliki kemampuan yang terpuji sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Dreben dalam
(Zuriah, 2008: 22), tujuan pendidikan moral adalah untuk mengarahkan seseorang menjadi bermoral,
dan yang terpenting adalah bagaimana agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan tujuan hidup
masyarakat.

Pendidikan moral, mengandung makna yang sangat dalam ketika hal itu dikaitkan dengan
kehidupan manusia. Manusia dalam hidupnya membutuhkan kaidah-kaidah yang menjadi sarana
untuk mengatur kehidupannya agar dirinya menjadi beradab. Predikat beradab ini tak lepas dari
tatanan moral. Oleh karena itu ketika manusia mendapat predikat penilaian tidak beradab, dengan
sendirinya ia juga dikatakan sebagai manusia yang tidak bermoral. Dalam hal ini, moral atau
kesusilaan merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia (Daruso, 1986: 22).

Dengan demikian, bagaimana agar nilai yang sebenarnya melekat dalam moral itu dapat
teraktualisasi dalam kehidupan manusia sebagai bangsa. Dalam konteks ini yang menjadi wadah
untuk menjadikan manusia berperilaku susila atau bermoral adalah lewat sarana pendidikan.
Pendidikan, pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas manusia. Agar kualitas yang
diharapkan itu bisa terealisir, bisa ditempuh lewat pendidikan formal, informal, dan non formal.
Ketiga wadah pendidikan ini sangat penting bagi terwujudnya kualitas manusia tersebut. Kualitas
yang dimaksud adalah terkait dengan : cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas
spiritual, cerdas moral, dan cerdas professional.
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Dalam kaitannya dengan pendidikan moral, yaitu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan
kebenaran kepada generasi muda, maka yang menjadi sandaran adalah peran pemerintah dan
pendidik sebagai penanggung jawab pendidikan formal, orang tua sebagai penanggung jawan
pendidikan informal, dan lingkungan sosial sebagai penanggung jawab pendidikan non formal. Orang
yang berhasil dalam pendidikan formalnya belum tentu sikap dan perilakunya baik bermoral, ketika
lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tidak mendukungnya. Banyak contoh yang mendukung
pernyataan tersebut, seperti beberapa anggota DPR dan pejabat Negara yang terjerat kasus korupsi.
Pada hal orang-orang itu banyak yang menyandang gelar pendidikan formal sangat mentereng.
Orang menjadi terbelalak melihat kenyataan seperti itu, dan kemudian banyak yang berasumsi
bahwa gelar akademik hanya dipakai sebagai sarana untuk menumpuk kekayaan lewat jalan korupsi
yang merugikan banyak orang, merugikan bangsa dan Negara. Orang Jawa bilang bahwa orang
seperti itu pinter nanging kanggo minteri wong liyo, pinter nanging keblinger amargo nerak
paugeran. Hal seperti ini mengindikasikan bahwa pendidikan moral untuk menanamkan nilai-nilai
kebaikan dan kebenaran lewat pendidikan formal dapat dikatakan relatif gagal. Namun ada orang
yang tak pernah mengenyam pendidikan formal akademik tetapi sikap dan perilakunya lebih
bermoral. Hal ini mengindikasikan bahwa pendikan moral lewat pendidikan informal dan nonformal
lebih berhasil.

Di samping itu, pendidikan moral menuntut konsistensi dari pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya. Pendidikan moral menuntut konsistensi terhadap apa yang diucapkan, dikatakan oleh
seseorang, dengan sikap dan perilaku nyata dari orang itu. Pendidikan moral menuntut kesadaran
dari seseorang, bahwa ia merasa wajib untuk melakukan tindakan yang bermoral, tindakan yang
berkadar baik dan benar, dan terjadi di dalam tiap hati sanubari manusia, siapapun, di manapun,
kapanpun (Magnis, 1975: 31). Pendidikan moral menuntut tanggung jawab dari seseorang yang
melakukan perbuatan tersebut.

Tanggung jawab manusia demikian itu, menurut Immanuael Kant harus didadasri oleh sikap
dan perilaku tanpa pamrih atau “imperatif katagoris”(Rachels, 2003: 220). Kant mengungkapkan
imperatif seperti berikut: “Bertindaklah hanya menurut kaidah dengan mana Anda dapat sekaligus
menghendaki supaya kaidah itu berlaku sebagai hukum universal”.
Imperatif katagoris yang diungkapkan Kant itu mengandung makna hakiki yang aktualisasinya
menuntut konsistensi. Makna hakikinya adalah suatu “kaidah atau norma” yang menjadi tolok ukur
berperilaku manusia yang di dalamnya bermuatan “nilai universal”. Dalam hal ini, antara nilai dan
kaidah atau normanya sama-sama bersifat universal. Nilainya dimaknai “nilai moral” dan kaidah atau
normanya dimaknai “norma moral”. Nilai moral dijabarkan dalam norma moral, kemudian dari
norma moral itu perlu disikapi dan dilaksanakan dalam kehidupan secara konsisten. Kant
mencontohkan tentang “nilai kejujuran” yang norma moralnya berupa “janganlah melakukan
kebohongan terhadap orang lain atau lakukanlah terhadap orang lain selalu bersikap jujur”. Nilai
dan norma itu keduanya wajib didukung, dimiliki, sekaligus dimengerti dipahami, dan disikapi
dilaksanakan oleh setiap manusia secara konsisten dalam kehidupan. Sikap konsisten yang mengalir
dari nilai, norma, diaktualisasikan dalam sikap dan perilaku, sebagai syarat mutlak demi
terwujudnya kehidupan yang baik bermoral, dalam arti manusia itu tidak melakukan perbuatan
bohong. Kant melarang orang berbohong, karena perbuatan itu secara moral dapat merugikan diri
sendiri, dan bertentangan dengan perintah katagoris atau imperatif katagoris. Merugikan diri sendiri,
karena perbuatan itu dalam lingkungan mana pun merupakan “tindak penghapusan martabat
seseorang sebagai makhluk manusiawi”(Rachels, 2003: 223).

Pandangan Kant ini, jika diaplikasikan dalam sikap dan perbuatan, lebih lagi bila orang yang
melakukan perbuatan itu mempunyai kedudukan yang secara struktural diposisikan sebagai seorang



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

195

pemimpin, maka akan membawa dampak positif terhadap bawahan yang dipimpinnya. Bawahan
akan tumbuh rasa kepercayaan terhadap pemimpinya, yang dengan sendirinya bawahan akan
mempercayai dan mematuhi, apa yang menjadi sabdanya atau perintahnya. Namun sebaliknya,
bawahan menjadi benci dan kehilangan kepercayaan bilamana pimpinan dalam pernyataan, sikap
dan perilakunya kontradiksi dengan pandangan Kant tersebut.

Untuk mencapai tujuan pendidikan moral termaksud, kita semua ikut bertanggung jawab
terhadap pelaksanaannya. Artinya, semua elemen yang ada baik pemerintah, pendidik, peserta didik,
orang tua, dan lingkungan sosial, dan sebagainya berkewajiban memikul tanggung jawab terhadap
tercapainya tujuan pendidikan moral, yaitu membangun sikap dan perilaku anak bangsa menjadi
insan yang berbudi luhur dan beradab.

METODE PENYAMPAIAN PENDIDIKAN MORAL
Menurut Paul Suparna, dkk yang dikutip oleh Zuriah (2008: 91-96), menjelaskan bahwa ada

beberapa metode yang dapat digunakan untuk penyampaian pendidikan moral, di antaranya ialah :
(1) Metode demokratis, yang menekankan pada pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-niai
hidup dengan langsung melibatkan anak untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan
dan pengarahan guru. Anak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan
penilaian terhadap nilai-nilai, di antaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan terhadap pendapat
orang lain, sportivitas, kerendahan hati, dan toleransi; (2) Metode pencarian bersama, yang lebih
menekankan pada diskusi atau soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini
diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif untuk dapat
mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama; (3) Metode siswa aktif, yang
menekankan pada proses pembelajaran yang melibatkan anak sejak awal pembelajaran. Guru
memberikan pokok bahasan dan anak didik dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses
selanjutnya. Anak membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai pada proses penyimpulan atas
kegiatan mereka. Metode ini mendorong anak untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan
terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang; (4) Metode keteladanan, yang
merupakan proses imitasi atau meniru dari tindakan guru atau orang tua, tingkah laku orang muda
dinilai dengan meniru (imitasi). Apa yang dikatakan oleh orang lebih tua akan terekam dan
dimunculkan kembali oleh anak. Proses pembentukan pekerti pada anak akan dimulai dengan
melihat orang yang akan diteladani. Dengan keteladanan guru dapat membimbing anak untuk
membemtuk sikap yang kokoh; (5) Metode live in dimaksudkan agar anak mempunyai pengalaman
hidup bersama dengan orang lain secara langsung dalam situasi yang sangat berbeda dari kehidupan
sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda
dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai kehidupannya; (6)
Metode penjernihan nilai, terkait dengan latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan
pengalaman yang dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya
berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung seorang anak. Apabila kebingungan
ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan
mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan nilai dengan
dialog efektif dalam bentuk sharing atau diskusi yang mendalam dan intensif.

PENDIDIKAN KARAKTER
Membangun karakter bangsa sebenarnya telah didengungkan oleh para founding fathers

sejak Indonesia merdeka. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya pembangunan karakter
atau watak sebagai prasyarat bagi eksisnya suatu bangsa dan Negara. Bangsa, sebagaimana yang
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dikonsep oleh Ernest Renan adalah, suatu kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa
setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta
oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang
bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nation mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan
dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas yaitu kesepakatan, keinginan yang
dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh karena itu, suatu nation tidak
tergantung pada kesamaan ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis.
Akan tetapi kehadiran suatu nation adalah seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi
setiap hari (Bachtiar, 1987: 23).

Dari penjelasan di atas, yang menjadi substansi pembangunan karakter adalah perlunya
mengedepankan nilai solidaritas dan rasa setia kawan. Nilai ini menjadi penting untuk ditanamkan
pada generasi muda, karena dalam perjalanan bangsa ke depan ini tak lepas dari peran generasi
muda sebagai pemegang tongkat estafet untuk mengendalikan kehidupan bangsa dan Negara. Oleh
karena itu hal yang paling mendesak adalah bagaimana generasi muda bisa menjadi penerus bangsa
yang bertanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, peran pendidik menjadi sangat urgen
dalam membina dan mendidik mereka. Di samping itu, dalam pendidikan karakter yang penting
untuk dikembangkan adalah nilai-nilai etika inti atau nilai-nilai substansial dalam etika moral, seperti
kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain,
bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan
kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan
karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud, mendefinisikannya dalam bentuk perilaku
yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mencontohkan nilai itu, mengkaji dan
mendiskusikannya, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan
mengapresiasi manifestasi nilai-nilai tersebut di sekolah dan masyarakat. Yang lebih urgen adalah,
semua komponen sekolah merasa ikut bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang
konsisten sesuai dengan nilai-nilai substansial tersebut.

Sesuai dengan amanah pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, bahwa simpul pendidikan karakter
adalah, tahu kebenaran, cinta kebenaran, merasakan kebenaran, mensikapi kebenaran, dan
melaksanakan kebenaran. Terkait dengan nilai solidaritas dan rasa setia kawan sebagai perekat
bangsa, maka generasi muda perlu mengetahui, mencintai, merasakan, mensikapi, melaksanakan
nilai solidaritas dan rasa setia kawan itu dalam kehidupan bersama, kehidupan berbangsa dan
bernegara. Untuk itu para pendidik formal, pendidik informal, dan pendidik non formal, bisa menjadi
panutan bagi anak didiknya, dalam hal ini generasi muda.

Memperhatikan ketiga jenis pendidikan di atas, ada kecenderungan bahwa pendidikan formal,
pendidikan informal, dan pendidikan non formal, yang selama ini berjalan terpisah satu dengan yang
lainnya. Mereka tidak saling mendukung untuk meningkatkan pembemtukan kepribadian peserta
didik. Setiap lembaga pendidikan tersebut berjalan masing-masing, sehingga yang terjadi sekarang
adalah pembentukan pribadi peserta didik menjadi parsial. Hal ini bisa dilihat, seperti anak bersikap
baik di rumah, namun ketika keluar rumah atau berada di sekolah ia melakukan perkelahian
antarpelajar, memiliki ketertarikan bergaul dengan anak yang berkarakter nakal bahkan suka
mencuri. Sikap-sikap seperti ini merupakan bagian dari penyimpangan moralitas dan perilaku sosial
anak atau pelajar (Suyanto, dkk., 2000: 194).

Menurut Lickona dkk (2007), terdapat 11 prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan
efektif : (1) Kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi
karakter yang baik; (2) Definisikan karakter secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan,
dan perilaku; (3) Gunakan pendekatan yang komprehensif, disenaja, dan proaktif dalam
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pengembangan karakter; (4) Ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian; (5) Beri siswa
kesempatan untuk melakukan tindakan moral; (6) Buat kurikulum akademik yang bermakna dan
menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa
untuk berhasil; (7) Usahakan mendorong motivasi diri siswa ; (8) Libatkan staf sekolah sebagai
komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan
upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang mampu membimbing siswa; (9) Tumbuhkan
kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan
karakter; (10) Libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan
karakter; (11) Evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh
mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.

Dengan demikian, sangat relevan sistem pendidikan lewat panutan yang digagas oleh Ki Hajar
Dewantara, bahwa peran pendidik harus menjadi orang yang memenuhi tiga kriteria yakni, (1) ing
ngarso sung tulodo,yang maknanya bahwa seorang pendidik harus mampu lewat sikap dan
perilakunya menjadikan dirinya sebagai pola anutan dan ikutan orang yang diasuhnya; (2) ing madya
mangun karso, yang maknanya bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat
berswakarya dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya; (3) tut wuri handayani, yang
maknanya bahwa seorang pendidik harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar
berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Konsep ini bisa dijadikan acuan oleh para
pendidik dalam upaya pembentukan karakter anak didik generasi muda. Dalam konsep ini, tuntutan
konsisten dari pendidik kepada anak didiknya menjadi prioritas utama agar anak didiknya menjadi
pribadi yang berkualitas.
PERAN PENDIDIKAN MORAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Di atas dijelaskan bahwa, pendidikan moral menuntut kesadaran dari seseorang untuk
berperilaku moral, berperilaku baik dan benar. Berperilaku demikian ini tentunya akan membuahkan
hasil yang bermanfaat bilamana hal ini diterapkan dalam konteks membangun karakter bangsa.
Dengan menyadarkan generasi muda melalui pendidikan moral, maka ia akan menjadi pribadi yang
berkualitas, pribadi yang bertanggung jawab. Terkait dengan nilai solidaritas dan rasa setia kawan,
bilamana nilai ini ditanamkan pada anak didik generasi muda melalui pendidikan, dan mereka mau
menyadari arti pentingnya nilai-nilai tersebut, maka mereka akan menjadi pribadi yang berkarakter
baik dan bertanggung jawab.

Tentunya hal itu tak lepas dari peran para pendidik yang dituntut menjadi suri tauladan bagi
anak didiknya. Keteladanan dalam konteks membangun karakter bangsa, bahwa pendidik dalam
setiap aktivitasnya baik lewat ucapan pernyataan, sikap, dan perilakunya harus selalu konsisten dan
prasojo. Prasojo, berarti pendidik harus berani hidup dalam kesederhanaan, tidak menonjolkan diri,
tidak bermewah-mewah, tidak adigang adigung adiguno, bertingah laku andhap asor, mampu
mengendalikan diri, bersikap bijaksana, disiplin dalam sikap dan perilakunya, tabah dalam
menghadapi tantangan hambatan gangguan dan ancaman, dan bisa berbuat adil terhadap siapa saja
tanpa pandang bulu(Purwadi, 2007:34).

Bilamana para pendidik mampu mengetahui, mencintai, merasakan, mensikapi, dan
melaksanakan paugeran di atas dengan baik dan benar, ia akan menjadi panutan, menjadi figur
teladan bagi anak didiknya dan menjadi figur kepercayaan bagi anak didiknya. Sikap seperti ini
berakibat positif terhadap kehidupan bersama, kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat dari itu
semua, dalam konteks pembangunan karakter bangsa, maka sikap toleransi dan rasa setia kawan
akan tumbuh dalam diri pribadi setiap anak didik sebagai generasi muda yang dilandasi oleh rasa
kesadaran mendalam. Dengan demikian, sikap dan perilaku kebobrokan moral yang selama ini
dipertontonkan oleh sebagian pejabat seperti Gayus Tambunan, Si Ratu pembobol Bank Century
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Melinda, dan lainnya itu, akan jauh dari benak para generasi muda. Dan generasi muda akan
berbalik menjadi pribadi yang mencintai dirinya, mencintai lingkungan, mencintai konservasi,
mencintai bangsa dan negaranya, rela berkorban demi bangsa dan Negara. Hal demikian ini sebagai
wujud dari ciri khas karakter bangsa yang mampu membawa kehidupan ke arah lebih baik dan
beradab.

SIMPULAN
Pembangunan karakter bangsa pada era sekarang ini menjadi issu menarik, karena hal itu

terkait dengan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dan dambaan suatu bangsa agar tetap eksis. Tanpa
memiliki ciri khas karakter yang melekat pada bangsa, maka ia akan terombang-ambing oleh
derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar terhadap kehidupan.

Untuk itu, agar gagasan tersebut dapat terealisir, jalan yang mesti ditempuh adalah lewat
jalur pendidikan, yaitu pendidikan moral yang bisa ditempuh melalui jalur pendidikan formal,
informal, dan non formal. Melalui pendidikan termaksud, nilai-nilai moral ditanamkan pada anak
didik agar menjadi manusia yang cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya,
cerdas moralnya, cerdas profesionalnya, dan cerdas spiritualnya.

Dalam upaya membangun karakter bangsa melalui pendidikan moral agar dapat berhasil,
maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dituntut secara konsisten antara apa yang diucapkan,
dikatakan, dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini sebagai bentuk keteladanan terhadap
anak didik, sehingga kelak di kemudian hari menjadi anak yang berkarakter jujur, baik bermoral, yang
pada gilirannya ia menjadi insan berkualitas, bertanggung jawab terhadap sesamanya, terhadap
bangsa dan negara, dengan mengedepankan sikap tanpa pamrih, rela berkorban demi bangsa dan
negara. Hal demikian itu, sebagai aktualisasi dari ciri khas karakter bangsa yang mampu membawa
kehidupan ke arah masa depan yang lebih baik dan beradab.
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Abstrak
Universitas Konservasi yang telah dideklarasikan pada bulan Maret 2010, memiliki
makna yang strategis dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Hal ini terkait dengan
makna konservasi itu sendiri yang tidak sekedar berkonotasi fisik, akan tetapi lebih luas
adalah nilai dan budaya. Nilai-nilai konservasi termanifestasikan dalam interaksi
kehidupan sehari-hari, dengan bersendikan tiga pilar penting, yaitu protection,
preservation, dan sustainable use. Nilai dan budaya yang terbingkai oleh tiga pilar
konservasi tersebut akan memancarkan sendi- sendi kehidupan yang bisa dijadikan
dasar pembangunan bangsa. Diharapkan melalui formula demikian akan tertatam dalam
pribadi para mahasiswa, karakter yang dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : konservasi, ikhtiar, karakter

PENDAHULUAN
“Avoiding danger is no safer in the long run than outright exposure. The fearful are cought as

often as the bold” (Helen Keller) Adalah seorang wanita bernama Hellen Keller (1880-1968) tidak
dapat dipisahkan kisahnya dari proses character building. Wanita luar biasa ini menjadi tuli dan bisu
pada usianya yang ke 19 bulan akibat penyakit yang dideritanya. Berkat bantuan keluarganya dan
bimbingan gurunya Annie Sullivan, di kemudian hari dia menjadi manusia buta dan tuli pertama yang
lulus cum laude dari Radcliffe College di tahun 1904. Pada perjalanan selanjutnya, dengan kondisi
buta dan tuli, Helen Keller menghasilkan karya 19 judul buku, dan berhasil mendirikan Helen Keller
Internasional, sebuah lembaga nirlaba untuk menolong orang-orang yang kurang beruntung. Salah
satu buku karyanya yang terkenal adalah The Miracle of Life. Kutipan di awal tulisan ini adalah salah
satu pandangannya di dalam buku itu. “Menghindari resiko tidak lebih aman daripada
menghadapinya secara terbuka. Penakut tertangkap sama seringnya dengan pemberani”. Helen
Keller berhasil melewati masa-masa sulit, karena keberhasilan character building pada dirinya.
Dengan karakter yang kuat, segala rintangan berubah menjadi tantangan dan peluang.

Character Building merupakan proses mengukir atau memahami jiwa sedemikian rupa,
sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Pendidikan
karakter merupakan upaya pendidikan yang berusaha menyelami aspek-aspek yang terdapat dalam
diri manusia, untuk diarahkan, dibina, dan dikembangkan agar selaras dengan standar moral yang
belaku dalam kehidupan masyarakat (Nasution, 1989:15).

Dalam konteks kemasyarakatan, character building merupakan persoalan bangsa yang sangat
mendasar. Setiap bangsa mengakui pentingnya character building dalam rangka memelihara dan
mempertahankan eksistensinya sebagai suatu negara-bangsa (nation-state). Di Indonesia, upaya
pembangunan karakter dalam konteks national character, telah didengungkan oleh Bung Karno.
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Pidato beliau yang sangat terkenal berkenaan dengan character building adalah sebagai berikut “...
untuk membangun karakter nasionaliteit, di dalam nasionalisme inilah letaknja daja, jang nanti bisa
membuka kenikmatan hari kemudian. Kami punja nasionalisme haruslah nasionalisme jang positif,
suatu nasionalisme jang mentjipta, suatu nasionalisme jang mendirikan”, suatu nasionalisme jang
“mentjipta dan memudja”. Dengan nasonalisme jang positif itu maka rakjat Indonesia bisa
mendirikan sjarat-sjarat hidup merdeka jang bersifat kebendaan dan kebatinan. (Soekarno, 1930:63)

Dalam perjalanan selanjutnya character building ini mengalami pasang surut, mengikuti irama
dinamika politik nasional. Bahkan pasca reformasi, character building mengalami penurunan yang
sangat tajam sebagai akibat euphoria reformasi. Dengan berdalih pada hak asasi manusia dan
demokratisasi, masyarakat dengan mudah menampilkan perilaku yang mengabaikan etika, norma,
bahkan hukum sekali pun. Yang mencengangkan perilaku-perilaku tersebut cenderung menggejala
dari hulu sampai hilir.

Membangun Optimisme Bangsa
Siapapun kita, akan sadar sepenuhnya bahwa kondisi masyarakat Indonesia sedang berada

dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Setiap hari kita menyaksikan masyarakat bergolak dalam
perilaku-perilaku yang tidak simpatik. Berbagai media pun, baik cetak maupun elektronik dalam
kesehariannya selalu menyajikan berita-berita yang membuat hati para pemirsa semakin miris. Sejak
berita tentang tawuran yang dilakukan oleh anak-anak pelajar, perampokan dan pemerkosaaan yang
dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, sampai pada perilaku korupsi yang dilakukan oleh orang-
orang terhormat di negeri ini. Rasanya kita sudah terlalu jenuh dengan berita-berita semacam itu.

Pada tataran yang agak konseptual, perilaku masyarakat pun mengalami degradasi kehidupan
yang sungguh luar biasa. Perilaku-perilaku santun, toleransi, solidaritas, kepedulian sosial, gotong
royong, kerja keras dan semacamnya sebagai atribut good citizenship, tergantikan oleh budaya
barbarian; berupa kecurigaan, egoisme, anarkisme dan semacamnya.

Fenomena ini pula yang ditangkap oleh orang-orang asing mengenai kita, mengenai
Indonesia. Mereka cenderung berpandangan apriori terhadap Indonesia, sebagai negara yang miskin,
bodoh, kumuh, terbelakang, tidak aman dan sebagainya. Berbagai atribut negative ditimpakan pada
masyarakat Indonesia. Masih segar dalam ingatan kita beberapa perusahaan besar hengkang dari
Indonesia hanya gara-gara persoalan kurang aman dan kurang nyaman.

Yang agak mencengangkan lagi kerapkali para tokoh (termasuk akademisi yang sering menjadi
pembicara seminar) dengan bangga menjelek-jelekan bangsa sendiri. Tentang ketidakjujurannya,
kerja kerasnya, produktifitasnya, yang dikatakn paling jelek se”dunia”. Kemudian sudah dapat diduga
bahwa mereka dengan bangga pula mengunggulkan bangsa lain. Perilaku semacam ini sudah tentu
sangat tidak terpuji, karena kontra produktif dengan pendidikan karakter di kalangan masyarakat.

Kita tidak menutup mata akan berbagai hasil survey tentang Indonesia yang menunjukkan
kekurangan kita dalam berbagai hal. Seperti yang dilakukan oleh Klaus-Peter Kriegsmann (2003:18)
dari Asian Development Bank. Dia mengidentifikasi enam negara ASEAN dari enam indikator yaitu
infrastruktur, sistem hukum, kestabilan politik, penghormatan properti intelektual, tingkat
transparansi, dan corporate governance, Indonesia masuk dalam negara yang paling rendah
kredibilitasnya, setelah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan tertinggi adalah Singapura.

Dalam kondisi seperti ini, bersikap arif adalah sebuah keniscayaan. Bersikap arif adalah
menyadari akan kekurangan bangsa kita, untuk pada saat yang sama dengan penuh optimisme
memberikan kontribusi pada kebangkitan kembali, sesuai profesi masing-masing.

Kita menyadari betapa Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang besar
juga, memiliki kemajemukan dalam berbagai hal, mulai dari etnis, budaya, bahasa, keyakinan, dan
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tradisi. Kepentingannya pun sudah pasti bermacam-macam. Apalagi secara geografis negara kita yang
terdiri atas ribuan pulau ini disatukan oleh laut yang sangat luas. Yang terakhir ini menjadikan
komunikasi dan konsolidasi antar bagian di Indonesia sangatlah mahal.

Secara demografis Indonesia menempati posisi empat besar (242.968.342), setelah Cina
(1.330.141.295), India (1.173.108.018), dan Amerika Serikat (310.968.342). Bandingkan dengan
Perancis (64.768.389), Inggris (62.348.447), apalagi Malaysia (23.674.332) dan Singapura (4.701.069)
(sumber diolah dari lpkjababeka.blogspot.com). Begitu pula dengan luas wilyahnya, Indonesia pun
berada di posisi 15 besar (1.904.569), setelah Amerika Serikat (9.826.675), Cina (9.596.960), Australia
(7.686.850), dan India (3.287.590). Hanya saja Indonesia memiliki keunikan yang tidak dipunyai
negara lain, yaitu sebagai negara kepulauan.

Dalam kondisi demikian, kompleksitas negara Indonesia sangatlah tinggi. Oleh karena itu
dapat diapresiasi betapa sulitnya pengelolaan negara yang amat majemuk, dengan penduduk besar
dan gelaran geografisnya yang sangat luas.

Kita tahu bersama, bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan
berbagai potensi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pendukung.
Sumber daya alam sangat berlimpah ruah. Tanah kita subur dengan pencahayaan matahari yang
sangat berkecukupan sepanjang tahun. Itulah sebabnya hutan, kebun, sawah, tambang, kekayaan
laut, semua kita miliki. Begitu juga dengan sumber daya manusia, yang menempati posisi empat
besar di dunia. Tidak kalah penting adalah juga sumber daya pendukung. Kekayaan adat istiadat,
agama, budaya, bahasa, sejarah, dan sejenisnya merupakan pendukung penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Lebih dari segalanya, kita memiliki Pancasila. Para the founding father’s
bangsa mewariskan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar
negara dan filosofi bangsa, memiliki nilai-nilai luhur yang digali dari bumi Indonesia, dan mampu
menyatukan kemajemukan bangsa. Seluruh agama, kebudayaan, etnis, yang ada di muka bumi
Indonesia ini dapat bernaung di bawah Pancasila, hidup dan berkembang bersama dengan
menjumjung tinggi kebersamaan, keselarasan, dan keserasian.

Inilah modal penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali bangkit meraih harga diri dan
martabat yang sempat memudar. Jika pun generasi sekarang ini belum sempat untuk menata diri
memainkan peran secara luhur dalam menjalankan amanah akibat konflik-konflik kepentingan yang
begitu tajam, atau terlalu mengedepankan kepentingan diri dan kelompoknya dengan mengkhianati
amanah bangsa, kita masih optimis bahwa generasi sesudahnya bisa melakukan perubahan dan
perbaikan kehidupan bangsa secara mendasar. Yang dimaksud generasi sesudahnya adalah kaum
muda, para pelajar dan mahasiswa yang saat ini sedang menempa dirinya di sekolah dan kampus-
kampus, untuk tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang paripurna.

Universalitas Nilai
Secara filosofi, nilai adalah sesuatu yang bersifat universal. Oleh karena itu sekat antara satu

bidang dengan yang lainnya tidaklah tampak tegas. Ketika kita berbicara tentang konservasi, saat itu
juga kita berbicara tentang karakter. Beberapa istilah yang akhir-akhir ini sering dimunculkan ketika
berbicara tentang personal maturity; yaitu karakter, budi pekerti, soft skills, maupun kewirausahaan.
Inti dari semua terminologi tersebut adalah “personal and interpersonal behaviors that develop
performance” (Berthal, 1998).

Ada pelajaran menarik yang dapat diambil dari sebuah buku yang sudah cukup lama, berjudul
Lesson From The Top karangan Neff dan Citrin (1999). Sang penulis melakukan survey terhadap 500
orang responden dari berbagai perusahaan, LSM, dan dekan/rektor perguruan tinggi. Para
responden itu diminta untuk menuliskan daftar nama 50 orang, yang menurut mereka merupakan



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

202

orang tersukses di Amerika. Setelah itu kepada 50 orang yang dianggap sukses tersebut diminta
menuliskan pada daftar isian, 10 faktor yang menghantarkan mereka mencapai kesuksesan.

Setelah jawaban responden di data, 10 faktor yang dianggap menghantarkan mereka pada
pencapaian kesuksesan adalah (berurutan), mulai dari “passion, intelligence and clarity of thinking,
great communication skills , high energy level, humble, inner peace, creative and innovative, strong
family lives, positive attitude, dan focus on “doing the right things right”. Sangat menarik hasil survey
ini, karena ditemukan bahwa dari sepuluh factor yang menghantarkan mereka menjadi sukses
tersebut sebagian besar berkenaan dengan kualitas diri yang termasuk dalam katagori keterampilan
lunak (softskills) atau keterampilan berhubungan dengan orang lain (people skills). Kendatipun setting
survey itu adalah di Amerika dan yang menjadi responden adalah orang-orang sukses di sana, akan
tetapi semua orang pasti sepakat bahwa nilai-nilai itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus
dimiliki oleh seseorang, untuk mengembangkan diri pada profesinya masing-masing.

Pelajaran yang sangat bermakna dari karya Citrin itu adalah betapa pentingnya nilai, yang
melandasi keilmuan seseorang. Nilai pula yang menghantarkan seseorang mencapai kesuksesan pada
profesinya.

Nilai adalah sesuatu yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, kebermaknaan, dan
kebermanfaatan, dalam parameter kemanusiaan, dan oleh karenanya bersifat universal. Karena
sifatnya yang universal, rumusan tentang nilai yang dikembangkan oleh berbagai institusi yang
concern di bidang ini relatif selaras. Salah satunya adalah Deklarasi Aspen, yang melahirkan Core
Ethical Values, guna kepentingan dunia pendidikan di Amerika . Core Ethical Values berisikan
rumusan nilai berupa trustworthy, honesty, integrity, treates people with respect, responsible, fair,
caring, dan good citizen.

Selanjutnya Westheimer dan Kahme seperti yang dikutip oleh Megawangi (2004) menegaskan
bahwa nilai universal itu adalah berupa menghormati dan menghargai (respect), tanggung jawab
(responsibility), kejujuran (honesty), tepaselira (empathy), keadilan (fairness), kaya gagasan
(initiative), ketekunan (perseverance), keteguhan (integrity), keberanian (courage), kaya harapan
(optimistic). Oleh karena itu, nilai-nilai dapat dipercaya, jujur, memiliki integritas, santun kepada
orang lain, tanggung jawab, adil, dan kasih sayang; adalah nilai yang bersifat universal, yang oleh
karenanya pasti berlaku di komunitas beradab mana pun.

Pada tataran local wisdom di kalangan masyarakat Jawa, nilai-nilai serupa pun dapat dengan
mudah kita peroleh, yang secara turun temurun menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa.
Nilai nilai itu adalah seperti; ngéli nanging ora kéli, menang tanpa ngasoraké, manjing ajur ajêr,
ngono ya ngono nanging aja ngono, sapa nandur ngunduh, aja duméh, dan sebagainya.

Jika kita agak menyelam sejenak ke arah tataran filosofi, maka sebagai bangsa kita memiliki
nilai-nilai luhur yang sangat filosofis, yang bersumberkan pada Pancasila. Nilai luhur itu adalah
Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai ini bersifat
fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita pun pernah memiliki instrumentasi nilai
sebagai jabaran dari nilai fundamental tersebut sebagai pedoman operasional yaitu P-4. Sayangnya
kegamangan masyarakat yang terlena oleh gelombang besar reformasi, langsung mengeksekusi
“haram” keberadaannya di tengah masyarakat Indonesia, yaitu dengan dicabutnya Ketetapan MPR
No. II /MPR tahun 1978.

Ketika Universitas Negeri Semarang mendeklarasikan dirinya sebagai universitas konservasi
pada bulan Maret 2010, maka hal tersebut sesungguhnya adalah deklarasi nilai. Oleh karena itu
konservasi tidak hanya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik semata terkait dengan
relasi antara manusia dengan alam, tetapi merambah tata nilai yang luas dan universal. Dalam kajian
bahasa, “Conservation” (con berarti together dan servare berarti save) memiliki arti upaya
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memelihara apa yang dipunyai secara bijaksana. Terdapat tiga aktifitas di dalamnya yaitu saving,
studying, dan using (Sastroatmodjo, 2010).

Persoalan karakter, softskills, dan sejenisnya adalah persoalan nilai, kesemuanya merupakan
instrumentasi nilai yang mewujud dalam sikap dan perilaku.

Dimensi Karakter Dalam Konservasi
Pada tataran diskursus historis, telah lama terjadi perdebatan panjang antara paham moral

relative dengan moral absolute. Kelompok pertama dimotori oleh Hegel, sedangkan kelompok kedua
dimotori oleh Arthur Schopenhauer.

Bagi kaum Hegelian, nilai adalah relatif, karena berkenaan dengan kesadaran kelompok
manusia melalui dialektika yang panjang, berawal dati tesa, antitesa, dan sintesa. Kelak pun sintesa
yang ditemukan akan berproses menjadi tesa baru. Titik akhir pencarian kebenaran bagi kelompok ini
adalah ketika tercipta kesadaran akan sebuah kebenaran, yang merupakan kebutuhan bersama.
Dalam konteks ini Hegel (dalam Bottomore, 1956) menyatakan: “It is not the consciousnessness of
men that determines their existence, but on the contrary, their social existence determines their
consciousnessness”.

Paham moral relative ini menjadikan tiadanya standar nilai yang berlaku secara universal.
Dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi di tengah masyarakat, manakala nilai itu relatif, dan oleh
karenanya kebenaran dan keadilan pun menjadi relatif.

Adalah Willian Kilpatrick (1992) yang mengkritik dengan tajam budaya orang Amerika,
yang menurutnya, akibat paham Hegelian lah menjadikan masyarakat Amerika mengalami
kemorosotan moral yang dahsyat.

Sedangkan kubu moral absolute menegaskan adanya standar nilai yang berlaku secara
universal, untuk menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Standar nilai ini bersumberkan pada
ajaran agama, hukum, kesepakatan, adat istiadat, dan sebagainya. Schopenhauer sebagai tokohnya,
menegaskan bahwa ada kecenderungan dasar untuk berbuat baik, yang dimiliki oleh seluruh manusia
dari berbagai latar belakang yang berbeda.

Menurutnya, compassion adalah sebagai titik awal dari perbuatan manusia yang bermoral. Salah
satu ungkapan Schopenhauer yang menarik, seperti yang dikutip oleh Miller (2003) adalah : “whoever
is filled with compassion will assuredly injure no one, do harm to no one, encroach on no man’s right,
he will rather have regard for anyone, forgive everyone as far as he can, and all of this actions wil
bear the stamp of justice and loving kindness”

Konservasi, pilihan nama yang melekat pada lembaga Universitas Negeri Semarang, memiliki
kandungan nilai yang sangat mendalam. Konservasi tidak hanya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan
yang bersifat fisik semata, terkait dengan relasi antara manusia dengan alam, tetapi merambah tata
nilai yang luas dan universal. Dalam kajian bahasa, “Conservation” (con berarti together dan servare
berarti save) memiliki arti upaya memelihara apa yang dipunyai secara bijaksana. Terdapat tiga
aktifitas di dalamnya yaitu saving, studying, dan using (Kartijono, 2009).

Pada berbagai kesempatan Prof. Sudijono Sastroatmodjo selaku pendeklair Unnes sebagai
universitas konservasi menegaskan bahwa konservasi bukanlah fisik semata. Konservasi adalah juga
tata nilai,yang berkenaan dengan keselarasan, keserasian, dan keharmonisan. Dalam konteks
demikian, maka hak dan kewajiban menjadi penyangga utama sikap dan perilaku manusia, yaitu
bahwa apa yang kita peroleh haruslah seimbang dengan apa yang kita berikan. Sudah tentu itu dalam
makna yang seluas-luasnya.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tidak hanya pada hal-hal yang bersifat ekonomis
saja, akan tetapi dalam relasi antara manusia dengan alam sekitar. Menghirup udara segar,
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menikmati kesejukan pepohonan, menikmati kicauan burung nan menawan; merupakan hak yang
kita peroleh dari alam semesta. Oleh karena itu sebagai imbangannya adalah kita harus memelihara,
melindungi, dan melestarikannya. Istilah yang kerapkali dilontarkan oleh Prof. Sudijono adalah kita
harus memelihara thek kliwer sa’lumahing bumi sa’ kureping langit sebagai anugerah Tuhan yang
Maha Esa. Artinya semua makhluk di alam raya ini harus dijaga kelestariannya.

Inilah nilai-nilai yang sangat indah. Ketika tanggung jawab, kepedulian, kecintaan, kasih
sayang, kearifan, kesantunan, terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa melalui
relasi dengan alam semesta; dengan pepohonan, burung-burung, air, udara, dan sudah tentu dengan
sesama manusia; maka akan terinternalisasikan nilai-nilai itu pada mereka sebagai sebuah moral
knowing, moral feeling, dan moral action. Dari keindahan nilai-nilai konservasi ini, pada gilirannya
kemudian akan tumbuh berkembang pula nafas-nafas spiritualitas. Mereka tidak sekedar mencintai
dan bertanggung jawab terhadap alam semesta, melainan juga melakukannya terhadap penciptanya;
pencipta alam semesta.

Meminjam terminologi dari Schopenhauer, kecintaan dan kepedulian ini disebut dengan
compassion, yaitu cinta kasih, empati, dan simpati. Cinta kasih ini, menurutnya tidak hanya
berdimensikan profane belaka, tetapi juga berspiritkan sakralitas. Schopenhauer menyebutnya
sebagai all encompassing oneness, yang merupakan jati diri yang sejati manusia.

Pada tataran ini Schopenhauer sudah menunjuk pada kesadaran metafisis, bahwa kecintaan
dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar didasari oleh adanya “amanah ilahiyah”. Orang yang
sudah sampai pada tingkatan ini, melakukan upaya pemeliharaan, perlindungan, dan pelestarian
adalah karena adanya perintah Tuhan untuk itu. Kesadaran pada tingkat inilah yang kemudian
melahirkan berbagai ragam nilai kemanusiaan yang universal. Contoh yang penulis kutip di bagian
depan tulisan ini misalnya “Core Ethical Values” nya Deklarasi Aspen berupa, trustworthy, honesty,
integrity, treates people with respect, responsible, fair, caring, dan good citizen. Demikian pila
rumusan nilai dari Westheimer dan Kahme berupa menghormati dan menghargai (respect), tanggung
jawab (responsibility), kejujuran (honesty), tepaselira (empathy), keadilan (fairness), kaya gagasan
(initiative), ketekunan (perseverance), keteguhan (integrity), keberanian (courage), dan kaya harapan
(optimistic).

Dalam konteks ke Indonesiaan, nilai tersebut selaras dengan rumusan Tim Kerja Filosofi yang
dibentuk oleh Depdiknas, Bappenas, dan World Bank (1999) tentang karakter baru bangsa Indonesia
ke depan, yaitu

“(i) masyarakat yang demokratis dalam perikehidupannya (democratization); (ii)
masyarakat yang mampu menegakkan keadilan dan hukum (law enforcement); (iii)
masyarakat yang setiap anggotanya memiliki kebanggaan diri baik secara individual
maupun kolektif (human dignity); (iv) masyarakat yang toleran sehingga dapat menerima
dan memberi di dalam perbedaan budaya (multicultural); (v) serta masyarakat yang
mendasarkan diri pada kehidupan beragama dalam pergaulannya
(religionism)”(Sedyawati,. 2000)

Begitu pun adanya , dengan rumusan tentang karakter baru bangsa Indonesia yang
dirumuskan oleh Tim Kebudayaan yang dibentuk oleh Depdiknas (2000), dalam bentuk delapan
indikator masyarakat madani Indonesia, sebagai berikut:

“ (i) masyarakat yang adil dan sejahtera; (ii) masyarakat yang demokratis dan toleran; (iii)
masyarakat yang tertib dan teratur; (iv) masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab;
(v) masyarakat yang setara dan “bersama”; (vi) masyarakat yang memiliki integritas dan
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tahan budaya; (vii) masyarakat yang religius dan berbudi pekerti; (viii) serta masyarakat
yang dinamis dan berorientasi ke depan”( Sedyawati, 2000)

Pada tataran ini, sampailah bahwa konservasi merupakan sumber inspirasi nilai, yang akan
menghantarkan bukan hanya pada perbuatan memelihara, melindungi, dan melestarikan alam
semata dalam ranah profanitas, melainkan lebih jauh adalah sebagai implementasi tanggung jawab
amanah ilahiah, yang berspiritkan sakralitas.

Pola Internalisasi Nilai Konservasi
Dalam konteks kerangka konseptual untuk terbangunnya pendidikan karakter berbasiskan

nilai konservasi, Coles (dalam Branson, 1998:92) menegaskan bahwa: “Character is ultimately who
we are expressed in action, in how we live, in what we do and so the children arounds us know, they
absorb and take stock of what they observe, namely us-we adults living and doing things in a certain
spirit, getting on with one another in our various ways”.

Tradisi berkelanjutan tentang relasi warga kampus dengan alam sekitar, secara bertahap
akan membangun sebuah collective consciousness pada seluruh mahasiswa. Artinya opini, ide, dan
gagasan tentang perlunya tanggung jawab dalam memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan
secara bijak terhadap potensi alam sekitar akan menjadi milik pribadi para mahasiswa (values
internalization). Apalagi tradisi ini digerakkan oleh kebersamaan warga kampus dengan dimotori oleh
pimpinan kampus. Tradisi berkelanjutan yang dimaksud, baik dilakukan secara verbal maupun sikap
dan perbuatan. Secara verbal, hampir seluruh warga kampus akan meneriakkan dengan penuh
semangat kata-kata “salam konservasi” pada berbagai acara. Tradisi verbal ini ikut memberikan andil
dalam menggemakan semangat dan nilai-nilai konservasi. Tradisi sikap dan perbuatan adalah berupa
kegiatan-kegiatan memelihara, melestarikan, dan mengembangkan alam sekitar, baik fisik maupun
budaya; yang wujudnya adalah beragam aktifitas nyata para mahasiswa.

Dengan tumbuhnya collective consciousness akan muncul energi yang kuat bagi tumbuh-
berkembangnya karakter mahasiswa secara bersama. Karakter yang tadinya hanya dimiliki oleh
sekelompok kecil mahasiswa, karena rasa simpati bahwa mereka harus bersatu padu untuk mencapai
tujuan yang mulia, karakter itu kemudian menjadi milik semua mahasiswa.

Collective consciousness atas nilai konservasi pada para mahasiswa ini harus dirawat
sedemikian rupa agar berkembang secara sempurna. Jika pun kelak mereka lulus sebagai sarjana,
akan menjadilah mereka sebagai kader-kader konservasi yang handal, dan siap mengabdikan diri
pada bangsa melalui nilai-nilai konservasi yang mereka yakini.

Pembinaan collective consciousness, haruslah merupakan upaya yang komprehensif,
dengan multy approach. Meminjam analisis moral dari Kurtines (1994), ada tiga pendekatan
pembinaan yaitu Cognitive Moral Development, Affective Moral Development, dan Behavior Moral
Development .

Pertama, perlu dilakukan upaya perubahan struktur kognisi terlebih dahulu agar para
mahasiswa memahami akan arti pentingnya nilai-nilai konservasi. Menurut pendekatan Cognitive
Moral Development, dengan diketahuinya arti penting nilai-nilai konservasi oleh para mahasiswa,
diharapkan akan tumbuh kesadaran dan kesiapan untuk menerima tata nilai tersebut menjadi
miliknya sendiri (internalisasi nilai). Kesadaran dan internalisasi nilai yang berawal dari pemahaman
akan tata nilai tersebut (struktur kognisi) akan memiliki kekuatan yang otentik, sebagai buah dari
proses pembelajarannya (learned behavior). Masuknya mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup
pada struktur kurikuler, sangat tepat untuk melakukan pembinaan collective consciousness atas nilai
konservasi, pada kegiatan-kegiatan formal perkuliahan.



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

206

Dengan pendekatan Cognitive Moral Development ini maka internalisasi nilai konservasi
dilakukan melalui dialog yang efektif antara potensi pikir peserta didik dengan tata nilai konservasi
yang disajikan oleh warga kampus.

Selain upaya character building melalui perubahan struktur kognisi, tidak kalah pentingnya
adalah melalui pendekatan intuisi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membawa imajinasi dan
suasana hati para mahasiswa pada heroisme tata nilai konservasi. Hal inilah yang ditekankan oleh
pendekatan Affective Moral Development, yaitu menanamkan nilai melalui aras afektif, berupa
sentuhan-sentuhan perasaan, imajinasi, dan intuisi. Proses pembinaan afektif ini membutuhkan
strategi tersendiri yang berbeda dengan proses-proses pembinaan kognitif. Para pimpinan dan para
dosen dituntut untuk mempunyai kepiawaian dalam mengelola strategi pendekatan yang
dilakukannya. Metode-metode out bond, games, perkuliahan di luar kelas, dan sejenisnya merupakan
aplikasi dari pendekatan ini.

Pendekatan Behavior Moral Development memandang bahwa internalisasi nilai dilakukan
melalui pembiasaan (conditioning/habituation). Kendatipun pendekatan ini berawal mula dari
percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada seekor binatang, akan tetapi pendekatan ini sangat
relevan dengan upaya penanaman nilai. Seorang mahasiswa yang dibiasakan tertib dan berperilaku
baik dalam kehidupan sehari-harinya, pada akhirnya akan terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Pada
gilirannya nanti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya tersebut akan mengendap menjadi tata nilai
milik dirinya sendiri. Manakala mereka melakukan suatu tindakan di luar kebiasaannya, mereka akan
merasa bersalah.

Pembiasaan atau conditioning (habituation) sebagai sebuah metode dalam menanamkan nilai
tetap memiliki efektifitas yang tinggi, apalagi jika diikuti dengan adanya reward and punishment,
dalam arti yang luas.

Ketiga pendekatan pembinaan nilai tersebut akan memiliki efektifitas tinggi ketika dilakukan
secara simultan. Artinya pembinaan karakter (character building) dilakukan secara komprehensif,
meliputi pengubahan struktur kognisi, sentuhan-sentuhan emosional, dan penciptaan lingkungan
yang kondusif.

Lingkungan kampus sebagai institusi pengawal character building para mahasiswa, memiliki
potensi-potensi yang akan berkontribusi pada proses-prosesnya, sehingga dibutuhkan kebersamaan
secara sinergis dalam pembinaannya, dari seluruh warga kampus.

Untuk tumbuh dan berkembangnya collective consciousness para mahasiswa tidak kalah
penting adalah peranan faktor-faktor eksternal. Seperti yang telah dipaparkan di bagian depan,
bahwa dipandang perlu adanya kondisi obyektif, bagi tergeraknya kekuatan mahasiswa. Collective
consciousness yang sudah tumbuh dan berkembang, yang terbingkai dalam tradisi kampus konservasi
secara berkelanjutan, perlu difasilitasi dengan penciptaan kondisi obyektif secara memadai. Hal ini
didasarkan pada realita bahwa collective consciousness bukanlah variabel sosial yang berdiri sendiri,
melainkan ditopang oleh berbagai faktor eksternal terkait.

Kondisi obyektif yang dimaksud adalah berupa dukungan opini masyarakat luas, keinginan
mencari solusi dari kondisi yang tidak ideal yang dirasakan sebagai sebuah ketegangan, alasan faktual
dan rasional, adanya peristiwa pemicu dari kehidupan sosial, serta adanya mobilisasi.

Persyaratan kondisi obyektif tersebut dalam konteks Universitas Negeri Semarang sebagai
universitas konservasi, telah terpenuhi. Pengakuan dari masyarakat luas tentang konservasi
mempunyai kontribusi yang signifikan dalam penguatan collective consciousness di kalangan para
mahasiswa. Pengakuan ini berkenaan dengan pencitraan dan promosi. Seperti kita rasakan bersama
bahwa gaung Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi telah menggema secara
luas, baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini terjadi sebagai buah dari komitmen
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yang tinggi seluruh warga kampus, dengan ujung tombaknya adalah pimpinan tertinggi dengan di-
bareng-i upaya-upaya pencitraan dan promosi oleh bagian humas dan protokoler, secara memadai.

Melalui dialog-dialog dengan para mahasiswa, baik dalam pertemuan formal maupun
informal pada umumnya mereka mengaku merasa bangga dengan universitas konservasi.
Kebanggaan yang diutarakan para mahasiswa ini merupakan salah satu indikator kuatnya collective
consciousness mengenai konservasi di kalangan mereka.

Keberadaan universitas “konservasi” pun merupakan ikhtiar mencari solusi dari persoalan
carut marutnya kondisi lingkungan di sekitar kita, baik lihffdngkungan fisik, sosial, maupun budaya.
Isu lingkungan fisik misalnya, menjadi keprihatinan semua orang khususnya adalah para mahasiswa.

Lingkungan alam sebagai ciptaan Tuhan, sebenarnya mempunyai cara sendiri untuk
mengatur semua unsur isinya, dan selalu berada pada kondisi yang seimbang. Semua makhluk hidup
di dalamnya mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam sistem kehidupan yang
berlangsung di alam. Masing-masing peranan tersebut selanjutnya akan membentuk suatu
keseimbangan. Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal, memegang peran utama di alam ini.
Dengan kemampuan akalnya, manusia akan mengelola dan memanfaatkan alam beserta isinya untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kemudian manusia mengambil alih kendali untuk melakukan
pengelolaannya,kerapkali justru terjadi kerusakan yang sangat dahsyat. Kita merasakan bersama
akibat hal tersebut, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, kepunahan beberapa jenis
flora fauna, bencana alam, penyebaran berbagai macam penyakit dan pemanasan global.

Selama ini kita merasakan juga bahwa berbagai pihak yang menyuarakan “kelestarian
lingkungan” belum menunjukkan aksi-aksi secara maksimal. Yang terjadi adalah, kendatipun
kampanye lingkungan di seluruh penjuru tanah air sangat gegap gempita dikumandangkan, pada
saat yang sama pula tindakan merusak lingkungan terus berjalan di mana-mana tanpa terkendali.
Boleh jadi, pihak yang sangat getol mengkampanyekan kelestarian lingkungan pun juga termasuk
pihak yang melakukan pengrusakan.

Universitas konservasi sebagai sebuah ikhtiar, akan pula memperkuat collective consciousness
di kalangan para mahasiswa.

Hal lain yang juga penting dalam memperkuat collective consciousness di kalangan para
mahasiswa adalah asumsi-asumsi rasional dan filosofi tentang konservasi. Seperti yang dilukiskan
dengan sangat indah oleh Primarck, yang jika disadur secara bebas, adalah sebagai berikut. Setiap
makhluk hidup memiliki hak untuk hidup, oleh karena itu selayaknya memperoleh jaminan untuk
dapat hidup secara layak. Semua spesies saling tergantung satu sama lain. Sebagai bagian dari
komunitas alam, masing-masing spesies akan berinteraksi secara kompleks. Hilangnya satu spesies di
alam ini akan menimbulkan dampak yang nyata bagi spesies lain di dalam komunitasnya. Bilai terjadi
rangkaian kepunahan spesies, maka seluruh komunitas dapat menjadi tidak stabil. Manusia
bertanggung jawab sebagai ”pelindung dan penjaga bumi”. Jika manusia merusak sumberdaya alam
dan menyebabkan kerusakan, serta kepunahan spesies, maka generasi mendatang harus
membayarnya dengan standar dan kualitas hidup yang lebih rendah. Oleh karena itu manusia harus
menggunakan sumberdaya secara bijaksana dan berkelanjutan agar tidak merusak spesies dan
komunitasnya. Menghargai kehidupan manusia dan memperhatikan kepentingan umat manusia
adalah serasi dengan menghargai keanekaragaman hayati. Menghargai kompleksnya budaya manusia
dan alam akan memotivasi manusia untuk menghargai semua kehidupan dalam bentuk apapun.
Alam memiliki nilai spiritual dan estetika yang melebihi nilai ekonominya. Beberapa pemikir
agama,penyair, pengarang, artis, dan musisi dari berbagai aliran memperoleh inspirasi yang
bersumber dari alam. Memperbaiki kualitas lingkungan, estetika, budaya, dan agama adalah lebih
penting dibandingkan meningkatkan konsumsi materialistik (Kartijono, dkk.2009).
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Selaras dengan analisis Smelser, kondisi-kondisi obyektif sebagaimana diuraikan di atas
merupakan instrumen yang kuat, sebagai upaya penguatan collective consciousness di kalangan
mahasiswa akan nilai-nilai konservasi.

Apalagi jika keberadaan collective consciousness ini didasari oleh compassion yang tidak hanya
berdimensikan profane belaka melainkan pula berdimensikan sakralitas, maka jadilah collective
consciousness di kalangan mahasiswa akan nilai-nilai konservasi mewujud menjadi all encompassing
oneness; seperti yang ditegaskan oleh Arthur Schopenhauer. Konservasi adalah sebuah amanah
Ilahiah.
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(POS)MODERN VS TRADISIONAL, DI MANAKAH POSISI KITA ?
(SEBUAH TINJAUAN SEMIOLOGI ROLAND BARTHES)
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Universitas Negeri Semarang

Abstract
Ailing traditional arts have always been big issues since (post) modernism always leaves
things unfinished. Researchers are trapped within two opposing sides: as subject on one
side and as object on the other. Also, scientific studies lead us nowhere. Thus, we have to
start to comprehend (post) modernism and its elements as objects to be harmonized.
There are several ways to do this e.g. to harmonize Srandul Traditional Art and
technology. Indeed, this harmony will not end opposition between these two sides.
However, it may change our perspective towards traditional arts and (post) modernism.

Keywords : traditional, (post)modernism and technology

PENDAHULUAN
Budaya memuat berbagai kearifan yang mediumnya adalah kebiasaan. Manusia dalam hal ini

berkedudukan sebagai pelaku. Manusia dan budaya dalam bentuk apapun selalu berposisi sebagai
subjek dan objek yang antara keduanya saling bergantung. Budaya dalam (Zaim Elmubarok. dkk,
2009: 15) terbagi menjadi dua yaitu budaya material dan non-material. Budaya material berbentuk
benda seperti patung, dan budaya non-material berbentuk non-bendawi atau tidak berwujud seperti
tari, tembang, dan lainnya. Srandul sebagai salah satu kesenian tradisional termasuk dalam kategori
budaya non-bendawi atau tidak berwujud. Tentunya, kesenian tradisional Srandul membawa pesan
yang besar bagi kehidupan manusia.

Dewasa ini kesenian tradisional, seperti Srandul, perlahan-lahan kehilangan tempat dalam
domain kebudayaan akibat arus (pos)medernisasi yang tidak terbendung lagi. Perlahan tapi pasti
eksistensi kesenian tradisional Srandul memudar. Sebuah ungkapan yang sering dikutip berulang-
ulang yaitu ‘menjadi penonton di negeri sendiri’ agaknya sangat tepat untuk menggambarkan apa
yang terjadi. Generasi sekarang lebih menyukai jenis-jenis kesenian (pos) modern beserta atribut
yang menyertainya.

Fakta tersebut di atas akan semakin terasa pada masa-masa yang akan datang jika tidak segera
dibenahi. Baik para pelaku seni maupun masyarakat dituntut untuk segera bertindak guna
melestarikan kesenian tradisional. Di sisi lain, generasi muda Indonesia, generasi millenia, justru
memilih menjadi kaum plagiaris seluruh budaya populer yang telah dikemas dan disajikan dengan
menarik oleh kaum kapitalis. Sangat disayangkan apabila Indonesia yang begitu kaya raya dengan
budaya tradisional akan kehilangan jati dirinya di masa mendatang akibat ketidakacuhan generasi
penerus.

Era (pos)modern memang begitu materialistis. Ukuran kualitas individu sudah bergeser ke arah
kuantitas yang dimiliki oleh individu tersebut. Kesenian tradisional yang beriring dalam satu ruang
dengan (pos)modern juga terkena imbasnya. Kesenian ini selalu di benturkan oleh sebuah kenyataan
yang berada di luar kemampuannya. Hal yang terjadi adalah terjadi pergeseran yang sangat cepat
terhadap posisi kesenian tradisional di dalam masyarakat. Kesenian tradisional sebagai bagian dari



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

210

kegiatan berkesenian dipaksa menggadaikan diri. Seni (l’art) sudah keluar dari konsep awal l’art pour
l’art (seni untuk seni) ke arah l’art pour l’argent (seni untuk uang). Srandul sebagai kesenian
tradisional juga mengalami nasib yang serupa. Maka, kita selaku pemilik kesenian ini harus segera
melakukan tindakan yang relevan sehingga nasib kesenian tradisional bisa diselamatkan.

Perjalanan Panjang Kesenian Tradisional Srandul
Wes wancine kondhor utusane Kanjeng Nabi (Sudah saatnya pulang utusannya Kanjeng Nabi).

Satu bait lirik di atas sangat menarik apabila kita perhatikan maknanya dengan seksama. Satu bait
terakhir dari tembang yang dilantunkan oleh pemain Srandul di akhir pertunjukan menyimpan nilai-
nilai karakter (berkaitan dengan religiusitas) yang luar biasa. Inilah gambaran sekilas tentang kesenian
Srandul yang harus kita cintai dan selamatkan.

Srandul adalah salah satu seni pertunjukan tradisional Islam berupa drama tari rakyat.
Pertunjukan ini dapat digolongkan ke dalam bentuk teater rakyat, karena terdapat cerita dan dialog.
Istilah Srandul sendiri diambil dari bahasa Jawa pathing srendul yang artinya tempelan-tempelan
yang campur aduk. Ada juga versi lain, pathing srendul berarti tidak fasih melafalkan doa-doa
sholawat. Srandul telah lama ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Dari Wonogiri, Srandul menyebar ke
Gunungkidul, Bantul, dan Sleman. Salah satu penyebaran Srandul yang unik terjadi di Kotagede,
Yogyakarta. Sekitar tahun 1941, salah satu kelompok Srandul Gunungkidul ngamen di Kota
Yogyakarta. Mereka mengadakan pentas keliling kota. Ketika malam, mereka menginap di sebuah
kampung di Kotagede, yaitu kampung Bumen. Sebelum pentas, mereka mengadakan latihan di depan
rumah penginapan. Orang-orang kampung Bumen tertarik, kemudian ikut berlatih. Sepeninggal
rombongan Srandul Gunungkidul, masyarakat kampung Bumen akhirnya malah mendirikan kelompok
Srandul sendiri, bernama Purba Budaya.

Meski sempat mengalami zaman keemasan di tahun 1960 an, Srandul akhirnya tenggelam
akibat pergolakan politik tahun 1965. Waktu itu, hampir semua kesenian rakyat berhenti dan dilarang
pentas, terutama untuk kesenian vokal seperti ketoprak dan Srandul. Ketoprak dan Srandul ditebas
kapak kekuasaan karena dianggap menjadi corong Partai Komunis Indonesia. Tokoh-tokoh ketoprak
dan Srandul banyak yang ditangkap. Selepas tahun 1970, ketoprak mampu bangkit lagi. Melalui
media ketoprak tobong disusul ketoprak televisi, ketoprak menjadi tontonan primadona masyarakat.
Bagaimana dengan Srandul? Srandul tetap tenggelam dan sekarat. Baru pada pertengahan tahun
1980 an, beberapa tokoh Srandul mencoba merintis kembali kesenian rakyat yang lama mati suri itu.

Dalam hal pementasan Srandul, menurut pimpinan kelompok Srandul Purba Budaya, Basiran
Basis Hargito, biasanya dimainkan 15 orang, 6 pemusik dan 9 pemain. Namum jumlah pemain ini
amat fleksibel. Pada awal pertunjukan, pemain menari mengelilingi oncor 1 sambil mendendangkan
tembang Gusti Allah, Gusti Allah, kami semua mohon ampun, semoga Allah memberi karunia, Ya
Allah, semoga memberi ampun, Allah yang telah memberi agama. Doa ini dilantunkan dengan
khusuk, dan dibacakannya doa dimaksudkan agar pertunjukan tidak mendapat halangan sampai
selesai. Dilanjutkan dengan melantunkan tembang kinanthi dari serat wedhatama. Tembang tersebut
berisi tentang ajaran budiluhur.

Dalam pementasan Srandul ada enam adegan tarian pembuka, yaitu tari gebyar-gebyar yang
dimainkan penari tunggal, tari simbok-simbok oleh sepasang penari, tari simak ramak oleh penari
tunggal, tari yongka-yongki oleh penari tunggal, tari mas-emasi oleh penari tunggal, dan tari
mandung-mandung juga oleh penari tunggal. Seusai tarian pembuka berakhir, mulailah adegan
pertunjukan Srandul. Lakon utama Srandul adalah Pedang Kangkam Pamor Kencono. Lakon ini
diambil dari Babad Menak, berisi kisah fiktif yang terjadi di tanah Arab. Digambarkan bahwa negeri
Arab terkena musibah dan rakyatnya resah karena pusaka yang ampuh di kerajaan telah dicuri oleh
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Raja Langkat yang amat keji. Sayidina Ali yang dalam kisah ini beristrikan Dewi Kuraisin, berusaha
merebut pedang tersebut dari Raja Langkat.

Pada umumnya, setelah lakon ini selesai dimainkan masih ada waktu luang, maka pertunjukan
Srandul ditambah dengan lakon Kethek Ogleng yang diambil dari Babad Jenggala, disambung dengan
lakon Perawan Sunthi dari Babad Demak. Lakon Kethek Ogleng berkisah tentang putra Raja Jenggala
bernama Raden Gunungsari. Ia pergi meninggalkan kerajaan untuk mencari kekasihnya Dewi Ragil
Kuning. Di tengah hutan, Raden Gunungsari hampir saja putus asa, namun kemudian datanglah Sang
Dewa yang berkehendak untuk memberikan pertolongan agar Raden Gunungsari dapat bertemu
kekasihnya. Syaratnya, bersedia dijadikan kera putih yang dinamakan Kethek Ogleng.

Sementara Perawan Sunthi mengisahkan seorang gadis atau perawan kecil yang cantik. Namun
sayangnya, ia telah hamil sebelum nikah dan tidak ada laki-laki yang bersedia bertanggungjawab.
Secara kebetulan, Truno Klelet, lelaki buruk rupa, bersedia mengawininya meski ia tahu gadis
tersebut sudah hamil. Namun Sunthi dengan congkaknya menolak Truno Klelet. Sunthi menganggap
dirinya yang jelita itu tidak pantas menjadi istri lelaki berwajah tak karuan. Dan pementasa Srandul
diakhiri dengan adegan badhutan. Pemain badhut berdialog dengan para penabuh alat musik untuk
mencari hakikat pertunjukan.

Beberapa Aspek yang Memicu Keterdesakan Srandul
Permasalahan kesenian tradisional yang dihadapi di seluruh dunian sangatlah komplek, kecuali

beberapa Negara maju yang telah melakukan proteksi-positif terhadap kesenian tradisional mereka.
Pemerintah Jepang dan China, dengan amat sadar, membangun museum kesenian, kantong-kantong
eskpresi seni tradisi, atau panggung terbuka. Seni tradisi mendapatkan subsidi financial, bahkan
dicarikan dana hibah dari berbagai Negara. Hasil yang mereka capai sebagai Negara maju yang tidak
sampai kehilangan seni tradisinya. Bagi mereka kesenian tradisional menjadi asset yang berharga bagi
Negara. Seni dan budaya menjadi identitas yang mereka banggakan kepada masyarakat dunia.

Dalam The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1973), Walter Benjamin
mengungkapkan tentang konsep The Loss of Aura untuk melukiskan adanya perubahan yang
menentukan dalam dunia kesenian dan mencoba menelusuri the loss tersebut lewat perubahan-
perubahan dalam bentuk teknik reproduksinya (dalam Peter Burger, 1989:27). Titik tolak Benjamin
adalah pada suatu tipe relasi antara karya seni (art) dan penerima (recipient) yang ditandai oleh
hadirnya suatu aura. Menurut dia, pengertian aura di sini adalah the unique and autheticity
phenomenon of a distance however close it may be, sesuatu yang berasal dari ritual pemujaan.
Kesenian yang telah tercemar oleh senyawa (pos)modernitas, kapitalisme, dan politik akan
kehilangan auranya.

Gunawan Mohamad (2001:242) menyebut konsep Benjamin tersebut sebagai seni modern post
auratik, yang menurut dia, di samping the loss of aura-nya juga melepaskan ilusi tentang otonominya
dari masyarakat. Permasalahan selanjutnya setelah kehilangan aura, maka pelaku seni atau
masyarakatnya akan kehilangan otonomi. Hal ini mengakibatkan tidak kuatnya kesenian tradisional
tersebut terhadap derasnya terpaan dari kompetitornya. Habermas mengatakan, bila seni tidak lagi
menegakkan klaimnya untuk mandiri, kemerosotanlah yang akan terjadi ; ia menjadi seni untuk
propaganda atau ia terlibat dalam budaya masa yang komersial. Dalam hal ini, kita bisa
memperkirakan di manakah posisi kesenian tradisional Srandul dalam pusaran deras budaya masa
sekarang ini.

Di saat kesenian tradisional telah kehilangan aura dan otonominya, maka akan muncul
kecenderungan hilangnya form dan original content dari aktifitas mereka sendiri. Problematika itu
sebagaimana ditekankan oleh Benjamin dalam bentuk atau isi cultic ritual, dapat kita ambil contoh
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dari tokoh atau perwatakan pada teater tradisional. Tokoh atau perwatakan itu bukanlah entitas
psikososial, tetapi merupakan lambing dari suatu spiritual state yang menurut Artaud merupakan
moving hieroglyph. Karena itu, ia menyebutnya sebagai teater metafisik. Tokoh-tokoh ini tidak sadar
akan kekuatan dan kemungkinan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya; sadar akan
ketergantungan pada tenaga kosmik. Sedangkan penonton bukanlah manusia-manusia fisik, tetapi
juga semua arwah, makhluk-makhluk dari dunia lain. Yang kita lihatt bukanlah kenyataan objektif
akan tetapi kenyataan transcendental.

Sepotong puisi Rendra yang berbunyi ; Aku mendengar suara/ Jeritan hewan yang terluka/ Ada
orang yang memanah rembulan/ Ada anak burung terjatuh dari sarangnya/ Orang-orang harus
dibangunkan/ Kesaksian harus diberikan/ Agar kehidupan bisa terjaga. Makna dari puisi itu adalah
gambaran jelas mengenai keadaan mengerikan tentang harmonisasi kehidupan, begitu juga dengan
seni tradisional, merupakan buah kekhawatiran yang keluar dari seorang pekerja seni seperti Rendra.
Faktor lain yang mengemuka mengenai kehidupan berkesenian adalah adanya motif ganda. Dalam
masyarakat kita tidak dipungkiri ada sebagian dari mereka yang melakukan moral double book
keeping (pembukuan ganda dalam hal moral) seperti yang disinyalir oleh Clifford Greertz (1968:117),
yaitu mereka yang kehidupan tradisionalnya telah retak ketika berjumpa dengan desakan
(pos)modernitas dan di sana mereka cenderung menjadi hipokrit. Hipokrisi mungkin disebabkan oleh
pandangan dunia yang berbeda yang berkecamuk dalam diri mereka : antara Faustianisme dari Barat
dan religius-magis dari Timur.

Umar Kayam (dalam Lindsay, 1985: 54) menekankan bahwa bukan bantuan keuangan yang
perlu diberikan, tetapi suatu masukan baru personalia kreatif. Suatu satuan tugas seniman muda
kreatif untuk bekerja bersama kelompok-kelompok tersebut mengadakan eksperimen dengan ide-ide
baru. Bantuan keuangan tidak langsung menyelesaikan permasalahan. Dengan personalia baru maka
stagnasi akan terguncang dan seni tradisional tersebut akan kembali menemukan perannya yang
benar. Solusi yang coba ditawarkan ini juga mengalami kendala karena kesulitan dalam hal
menentukan personalia yang tangguh dan mampu mengatur keberlangsungan kesenian tradisional.
Persoalan itu didasari telah keluarnya seni dari konsep l’art pour l’art sehingga mengakibatkan
mandulnya regenerasi.

Tinjauan Semiologi Roland Barthes pada Kesenian Tradisional Srandul
Pada sebuah konferensi di Italia, dikemudian hari di terbitkan Le Monde, Roland Barthes

mengatakan bahwa raja Louis XVIII, seorang yang memiliki selera makan yang sangat tinggi,
memerintahkan juru masak istana untuk mengolah masakan berupa daging iga sapi dengan cara
dipanggang bertumpuk-tumpuk. Lalu yang dimakan oleh sang raja adalah daging iga terbawah yang
di dalamnya terkumpul resapan kelezatan yang telah tersaring oleh tumpukan-tumpukan yang ada di
atasnya. Begitu jugalah apa yang dialami oleh Roland Barthes yang ingin agar momen pertualangan
semiologinya yang sekarang menampung sari-sari dari para pendahulu, dan agar seperti pada
kelezatan daging sapi di atas, saringannya juga terbuat dari bahan yang sama dengan bahan yang
disaring (1974). Berdasarkan pernyataan Barthes di atas mengindikasikan bahwa saat ia melangkah
begitu jauh dengan kereta semiologinya, pada saat yang bersamaan ia masih memijakkan kakinya
pada pendahulu-pendahulunya. Barthes sebagai pemikir telah melakukan hal yang benar yaitu tidak
membatasi kreatifitas, dan intelektualnya, namun tetap bersandar pada kaidah, dan tidak keluar dari
prinsip-prinsip dasar semiologi.

Roland Barthes adalah seorang pemikir yang tidak ada bandingannya yang ikut meramaikan
pemikiran kesusastraan (Sturrock, 2004:83). Dia adalah petualang dalam perumusan prinsip-prinsip
baru untuk memahami kesusastraan, dan selalu provokatif menyingkirkan yang dirasakannya sudah
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usang. Membaca karya-karyanya, kita diajak berpikir lebih cerdas namun mengasikkan tentang
kesusastraan. Roland Barthes dianggap telah memperbaharui kritik sastra di Prancis, yang sekarang
jauh lebih bervariasi dan menjadi disiplin praktis.

Dalam buku Elemens of Semiology (1964), Roland Barthes menjabarkan bahwa semiotika,
yang sering disebutnya semiologi, merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari segala
sistem tanda, apa pun substansi dan batas-batasnya, baik berupa gerak-gerik, bunyi-bunyi musik,
objek-objek, asosiasi-asosiasi kompleks antara semuanya itu.

Memaknai tanda-tanda yang muncul dari keberadaan kesenian tradisional dan wacana
besar (pos)modernisme menyajikan pada kita sebuah kompleksitas yang seolah tak berujung. Di
satu sisi kita terjebak pada wacana hegemoni sehingga mengakibatkan harus ada satu diantara
keduanya yang menjadi objek hegemoni. Di sisi yang lain, muncul sebuah keprihatinan untuk
segera melakukan sebuah tindakan nyata demi menyelamatkan obyek hegemoni, dalam konteks
ini tentunya kesenian tradisional. Pada titik wacana hegemoni memunculkan sebuah
ketidakadilan karena mengharuskan kita melenyapkan eksistensi salah satu diantara keduanya.
Namun, menyelamatkan objek hegemoni juga bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Kesenian tradisional, terutama Srandul, yang sudah kehilangan aura dan otonomnya
disebabkan oleh banyak hal, sebagaimana diungkap oleh Greertz, Gunawan Muhamad, dan Umar
Kayam. Beberapa hal diantaranya adalah kesenian tradisional telah kehilangan tempat,
kehilangan penonton, dan kehilangan khitoh-nya. Kesenian tradisional yang kehilangan
tempatnya terlihat jelas karena eksistensinya hanya berada pada generasi-generasi lama.
Generasi muda sudah tidak menyediakan tempat bagi kesenian tradisional, kecenderungannya
mereka terbawa ke ruang budaya masa. Ketika para generasi muda menghapus eksistensi
kesenian tradisional dalam diri mereka maka bersamaan dengan kondisi itu kesenian tradisional
telah kehilangan penonton potensialnya.

Khitoh kesenian tradisional pergerakannya harus berada dalam ruang yang otonom, l’art
pour l’art. Kesenian tradisional, dalam hal ini Srandul, harus mampu menjaga diri dari bujuk rayu
zaman yang sangat sadis mencengkeram keberadaan mereka, terutama berkaitan dengan
kapitalisme. Pergeseran khitoh kesenian tradisional Srandul l’art pour l’art ke arah l’art pour
l’argent mengakibatkan keadaan yang ada pada kesenian tradisional semakin parah.

Melihat kondisi kesenian tradisional yang semakin terdesak dan dipihak yang lain kita tidak
bisa menafikan keberadaan wacana-wacana besar (pos)modern maka kita harus jeli untuk
menemukan titik kompromi diantara keduanya. Dalam istilah seni kita mengenal istilah harmoni.
Meminjam istilah tersebut dengan sufiks –sasi maka kita mencoba menemukan titk temu di
antara kedua hal yang oposisional tersebut. Harmonisasi antara kesenian tradisional (Srandul)
dengan elemen (pos)modern salah satu diantaranya adalah dengan mengambil keuntungan akan
keberadaan teknologi untuk menjaga eksistensi kesenian tradisional. Tentu ada banyak hal yang
kita bisa lakukan antara lain dokumentasi, publikasi, dan arsipikasi. Ketiga kegiatan ini bisa
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Wikipedia.

Demi menjawab pertanyaan awal dari artikel ini tentang posisi kita dalam pergulatan antara
dua wacana besar (grand reçit) ini tentulah memerlukan beberapa langkah yang harus dilakukan
untuk menunjukkan campur tangan kita pada eksistensi kesenian tradisional (Srandul). Kesenian
tradisional Srandul memuat nilai-nilai yang baik sehingga sesegera mungkin kita untuk ikut
campur menjaga eksistensinya. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya harus diketahui oleh
generasi mendatang agar mereka tidak kehilangan jati dirinya. Pemanfaatan teknologi
menjebatani penyebarluasan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian tradisional ini. Terakhir,
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di manakah posisi kita adalah apa yang kita lakukan untuk menangkap melumpuhnya tanda-tanda
eksistensi kesenian tradisional.

SIMPULAN
Apa yang menarik dari sebuah situasi yang dihadapi oleh kesenian tradisional Srandul oleh

desakan budaya masa, produk (pos)modern, adalah dengan mempertanyakan di manakah posisi kita
sebagai pemilik kebudayaan tersebut. Adanya pertanyaan itu menjadikan kita dipaksa untuk juga
bertanggungjawab akan eksistensi kebudayaan tradisional ini. Mungkin, kita tidak usah berdebat
telalu panjang kaitannya dengan mempergunjingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh negara
serta memperbandingkannya dengan apa yang telah dilakukan oleh negara lain. Hal ini dikarenakan
posisi kesenian yang tidak lagi menjadi titik fokus negara pada era (pos)modern, hanya menjadi titik
pelengkap identitas.

Kondisi ini mengakibatkan kita, sebagai pemilik langsung kesenian tradisional, untuk segera
mengambil tindakkan yang menghasilkan hasil yang signifikan kaitannya dengan konservasi kesenian
tradinional, dalam hal ini kesenian tradisional Srandul. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan
yaitu mendekatkan kesenian tradisional Srandul ke masyarakat pemiliknya, mengeksplorasi nilai-nilai
yang terkandung dalam kesenian tradisional dan sekaligus mempresentasikannya ke masyarakat, dan
terakhir, kita harus bisa mengharmonikan kehidupan kesenian tradisional pada elemen-elemen dari
(pos)modern di antaranya teknologi. Mengharmonisasikan kesenian tradisional Srandul dengan
teknologi salah satu di antaranya adalah dengan cara melakukan penyelamatan kesenian tradisional
Srandul dengan basis Wikipedia. Hasil minimal dari harmonisasi ini adalah berupa kegiatan kearsipan
di wikipedia.
Endnote :

1. oncor adalah obor tradisional yang terbuat dari batang bambu. batang bambu diisi minyak tanah dan di sisi atas bambu setelah diisi minyak

tanah ditutup kain. kain itulah yang dinyalakan dengan api. oncor biasanya digunakan dalam kegiatan tradisional seperti takbir keliling,

maulud nabi dll.
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Abstrak
Krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan keamanan yang melanda Indonesia
pada akhir tahun 1990-an, sesungguhnya disebabkan oleh perilaku manusia dan
masyarakat Indonesia yang tidak berkarakter. Upaya mengatasi krisis dan memantapkan
perjalanan bangsa menuju cita-cita dan tujuannya, memerlukan pembangunan karakter
bangsa melalui pendidikan karakter yang tepat. Selaras dengan nilai-nilai falsafah
Pancasila, pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan
mengembangkan karakter warga negara, sehingga mampu mewujudkan masyarakat
yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa
persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Oleh karena pembangunan karakter sangat kompleks dan multidimensional,
maka lingkup sasaran pembangunan karakter mencakupi lingkup keluarga, satuan
pendidikan, pemerintahan, masyarakat sipil, masyarakat politik, dunia usaha dan
industri, dan media massa. Strategi yang ditempuh adalah dengan mengintegrasikan
pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di
program studi. Pendidik memegang peran penting dalam pendidikan karakter ini. Selain
itu, perlu dikembangkan budaya sekolah atau kampus yang mendukung pelaksanaan
pendidikan karakter serta keteladanan yang ditunjukkan orangtua maupun guru.

Kata kunci: pendidikan karakter, nilai, pembangunan bangsa.

PENDAHULUAN
Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga berakhirnya pemerintahan Orde Lama, Indonesia

menghadapi krisis politik dan ekonomi. Krisis juga berlanjut dari masa Orde Baru hingga menjelang
mundurnya Soeharto sebagai Presiden, serta awal pemerintahan SBY. Pendek kata, krisis masih
berlangsung menyertai perjalanan bangsa Indonesia, dari kelahirannya hingga kini. Krisis yang
dihadapi bangsa Indonesia, sebagian memang karena adanya pengaruh dari krisis dunia, misalnya
krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, tetapi krisis-krisis lain seperti krisis politik,
ekonomi, lingkungan, maupun sosial lebih banyak disebabkan oleh perilaku manusia dan masyarakat
Indonesia yang tidak berkarakter. Deforestasi, illegal logging, kerusakan lingkungan, dan bencana
alam yang bertubi-tubi melanda Indonesia merupakan beberapa persoalan yang timbul, bukan
karena murka alam kepada bangsa Indonesia, tetapi lebih karena ulah manusia Indonesia yang tidak
bertanggung jawab. Demikian pula, perilaku manusia di muka bumi ini yang lebih mengutamakan
kepentingannya (egoisme), dulu hingga kini, menyebabkan bumi makin berkurang daya dukungnya
terhadap kehidupan manusia. Krisis lingkungan benar-benar sudah demikian parahnya. Tawuran
antar pelajar, perkelahian warga antar kampung, pertikaian antar etnik dan kelompok masyarakat,
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konflik pilkada, penyerangan terhadap aparat negara, penyerobotan tanah, korupsi sistemik dari hulu
hingga hilir, dan perilaku merusak lainnya, juga merupakan krisis kehidupan bangsa yang tidak dapat
dipandang enteng.

Hamengku Buwono X (2007) mencatat empat persoalan yang menjadi tantangan bangsa saat ini,
yaitu (1) menguatnya budaya konsumerisme dan kekerasan, (2) menipisnya kesadaran pluralisme dan
semangat kebangsaan, (3) tingginya kemiskinan dan pengangguran, (4) ketertinggalan dalam
membaca dinamika geopolitik yang terjadi di Pasifik Rim.

Krisis kehidupan bangsa Indonesia berkaitan dengan kondisi karakter bangsa yang buruk. Raka,
dkk. (2011:30-32) menunjukkan kondisi karakter Indonesia saat ini, yaitu (1) kebiasaan korupsi yang
sulit diberantas, (2) lemahnya disiplin, (3) melemahnya keindonesiaan, (4) menurunnya kemampuan
untuk menerima dan menghargai perbedaan, (5) kurangnya rasa keterdesakan, (6) kesenjangan
antara yang diketahui dan yang dilakukan.

Kondisi Indonesia saat ini mirip dengan ramalan Lickona (dalam Megawangi 2004), tentang
sepuluh karakteristik zaman yang harus diwaspadai, yang jika ada maka suatu bangsa sedang menuju
jurang kehancuran. Kesepuluh karakteristik tersebut adalah (1) meningkatnya kekerasan di kalangan
remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, (3) pengaruh peer group yang kuat dalam
tindakan kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol,
dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) semakin menurunnya etos
kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru, (8) semakin rendahnya rasa
tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa
saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Dari serangkaian fenomena di atas, muncul pertanyaan, apa yang salah dengan bangsa ini.
Apakah bangsa Indonesia memang memiliki karakter buruk dalam mengelola kehidupannya ataukah
karena ada yang kurang dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Secara material, sudah
ada peningkatan yang cukup signifikan dalam pembangunan bangsa dan negara, tetapi barangkali
secara spiritual ada yang hilang dari diri bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dalam pembangunan
Indonesia yang utuh perlu menyertakan seluruh aspek material dan spiritual pembangunan agar cita-
cita mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai.

APA DAN UNTUK APA PENDIDIKAN KARAKTER
Sebelum dibahas tentang pendidikan karakter, perlu dijelaskan mengenai makna karakter. Pada

umumnya karakter dimaknai sebagai temparemen, yang per definisi menekankan pada unsur
psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan (Koesoema 2007:79). Karakter
juga bisa dipahami dalam sudut pandang behavioral yang menekankan unsur somatopsikis yang
dimiliki individu sejak lahir. Karakter sejatinya dapat didekati dari perspektif psikologis atau kejiwaan.
Hal ini berkaitan langsung dengan aspek kepribadian, akhlak atau budi pekerti, tabiat, watak, atau
sifat kualitas yang membedakan seseorang dengan yang lain atau kekhasan yang dapat menjadikan
seseorang terpercaya dalam kehidupan bersama orang lain. Karakter merupakan ciri khas seseorang
atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam
menghadapi kesulitan dan tantangan (Kemko Kesra 2010:7).

Istilah karakter, dalam pemahaman Beck (1981) memiliki dua makna. Pertama, karakter
menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam,
atau rakus, termasuk berperilaku buruk; sedangkan jika ia berperilaku jujur, suka menolong,
merupakan manifestasi dari karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality.
Seseorang disebut berkarakter jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.
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Menurut Hill (2002), “character determines someone’s private thoughts and someone’s actions
done. Good character is the inward motivation to do what is right, according to the highest standard
of behaviour in every situation”. Karakter menentukan pikiran-pikiran dan tindakan seseorang.
Karakter yang baik adalah adanya motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan
standar perilaku yang paling tinggi di setiap situasi.

Dalam kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010, karakter diartikan sebagai
nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan
berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku
(Kemko Kesra 2010:7). Karakter memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa
dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif
kebangsaan yang khas baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, serta olahraga
seseorang atau sekelompok orang. Bagi bangsa Indonesia, karakter yang dibangun didasarkan pada
falsafah Pancasila, norma UUD 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

Karakter berkaitan dengan keseluruhan performance seseorang dalam berinteraksi dengan
lingkungannya. Oleh karenanya, dalam karakter terkandung unsur moral, sikap, dan perilaku.
Seseorang dikatakan berkarakter baik atau buruk, tidak cukup hanya dicermati dari ucapannya.
Melalui sikap dan perbuatan riil yang mencerminkan nilai-nilai karakter tertentu, maka karakter
seseorang akan dapat diketahui. Karakter akan terbentuk melalui kebiasaan. Seperti diungkap
Cronbach (1977:57) :

“Character is not accumulation of separate habits and ideas. Character is an aspect of the
personality. Beliefs, feelings, and action are linked; to change character is to reorganize
the personality, tiny lessons on principles of good conduct will not be effective if they
cannot be integrated with the persons’s system of beliefs about himself, about others, and
about the good community”.

Karakter sebagaimana dipahami Cronbach, bukan akumulasi yang memisahkan kebiasaan dan
gagasan. Karakter adalah aspek kepribadian. Keyakinan, perasaan, dan tindakan sesungguhnya saling
berkaitan, sehingga mengubah karakter sama halnya dengan melakukan reorganisasi terhadap
kepribadian.

Berbeda dengan Cronbach, Lickona (1992:37) memahami karakter dalam tiga hal yang saling
terkait, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Berdasarkan ketiga aspek tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berkarakter baik adalah yang mengetahui hal yang
baik (moral knowing), memiliki keinginan terhadap hal baik (moral feeling), dan melakukan hal baik
(moral action). Ketiga komponen tersebut akan mengarahkan seseorang memiliki kebiasaan berpikir,
kebiasaan hati, dan kebiasaan bertindak, baik yang ditujukan kepada Tuhan YME, diri sendiri, sesama,
lingkungan, dan bangsa. Visualisasi dari kerangka pemikiran Lickona dapat dilihat pada Gambar 1.

Bangsa yang kuat tidak hanya dilihat dari seberapa banyak jumlah personil militernya, seberapa
banyak kapal perang dan pesawat tempur yang dipunyai. Demikian pula tidak dilihat, seberapa kaya
sumber daya alamnya, namun yang lebih penting adalah watak, karakter, atau moral nasionalnya,
sebab sebagaimana dikemukakan Morgenthau (1991), karakter nasional sangat menentukan
kekuatan nasional. Karakter nasional atau karakter bangsa menurut De Vos (1968) adalah the
enduring personality characteristics and unique life style found among the population of particular
national states. Karakter bangsa sebagaimana dikemukakan De Vos menunjukkan ciri-ciri kepribadian
yang tetap dan gaya hidup yang unik yang ditemui pada penduduk negara bangsa tertentu.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Pendidikan Karakter dari Lickona

Secara individual, boleh jadi karakter bersifat hereditas atau bawaan, namun tidak demikian
halnya dengan karakter nasional. Karakter nasional tidak bersifat hereditas atau bawaan. Karakter
nasional akan kuat jika karakter individu warga negara juga kuat (Koellhoffer 2009). Sebagai
komponen penting yang menentukan kekuatan nasional, karakter nasional atau bangsa harus
dididikkan kepada generasi muda. Mengapa generasi muda? Merekalah pemilik masa depan bangsa
ini. Mereka tidak mengalami langsung pahit getirnya para pendiri bangsa mengembangkan nilai-nilai
luhur yang menjadi fondasi bagi berdirinya bangsa Indonesia. Tanpa ada upaya internalisasi dan
sosialisasi nilai-nilai luhur atau karakter, dikhawatirkan para generasi muda tidak memiliki landasan
yang kokoh dalam membangun negeri ini. Untuk itu, mereka perlu diberi pendidikan karakter.

Selama ini pendidikan karakter diduga hanya berkaitan dengan upaya membina kepribadian
manusia. Dalam kenyataannya, pendidikan karakter tidak saja berhubungan dengan pengembangan
kepribadian manusia, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kemajuan akademik
seseorang. Seperti dikatakan Megawangi (2004:38), “pendidikan karakter bukan saja dapat membuat
seseorang anak mempunyai akhlak mulia, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan
akademiknya”. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kaitan erat antara
keberhasilan pendidikan karakter dengan keberhasilan akademik. Dengan pendidikan karakter,
suasana sekolah dapat lebih menyenangkan dan kondusif untuk proses belajar mengajar yang efektif.
Anak-anak yang berkarakter baik adalah mereka yang memiliki kematangan emosi dan spiritual
tinggi, sehingga dapat mengelola stresnya secara lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan
ketahanan fisiknya. Ketahanan fisik inilah yang ditengarai turut menyumbang pencapaian akademik
seseorang.

Hasil penelitian Novick, et al (2002) juga memberikan kesimpulan yang tidak berbeda dengan
pandangan Megawangi, di mana pendidikan karakter bersama belajar sosial dan emosional akan
membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola tugas hidup
sehari-hari dengan cara belajar, membangun hubungan, memecahkan masalah hidup sehari-hari, dan
beradaptasi dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan jasmaniah dan rohaniahnya.

Dough Monk dalam penelitiannya di Humble Texas menemukan bahwa kurikulum sekolah yang
lebih banyak mengajak murid untuk berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan
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mengembangkan kepekaan mereka, telah memberikan dampak positif dalam perubahan belajar,
kepedulian dan rasa hormat kepada staf sekolah serta keterlibatan para siswa secara sukarela dalam
proyek-proyek kemanusiaan (Brooks 2005).

Dari aspek filsafat manusia, pendidikan karakter merupakan suatu peluang untuk
menyempurnakan kepribadian manusia. Pendidikan karakter harus dipahami sebagai sebuah usaha
manusia yang berkeutamaan (Hindarto 2010). Pendidikan karakter merupakan sesuatu yang
mendasar dalam proses pendidikan manusia, bukan pendidikan yang bersifat asesoris. Oleh karena
itu, pendidikan karakter merupakan sarana pembudayaan dan pemanusiaan agar terbentuk sosok
pribadi manusia yang memiliki kemampuan intelektual dan moral secara seimbang. Pendidikan
karakter tersebut akan menciptakan pribadi manusia yang utuh dan pada gilirannya membentuk
masyarakat menjadi semakin manusiawi. Sebagai bagian dari program pendidikan, pendidikan
karakter dapat menciptakan makhluk baru, yaitu manusia yang berkarakter (Durkheim 1990).

Substansi pendidikan karakter sesungguhnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal 1 UU tersebut
dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagaimana
digariskan oleh UU Sisdiknas, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional adalah
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari bunyi UU Sisdiknas tersebut, tampak bahwa
tanpa mempertegas pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan
yang diselenggarakan di Indonesia sudah seharusnya mengembangkan karakter bangsa, karena
sudah menjadi amanat undang-undang. Namun karena arah dari pendidikan karakter bangsa belum
jelas, maka pemerintah mempertegas pelaksanaan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dan
perguruan tinggi. Pemerintah secara serius menggarap pendidikan karakter dari sekolah dasar,
menengah, hingga perguruan tinggi. Rencana strategis pendidikan karakter disusun hingga tahun
2025, dengan harapan pembangunan karakter bangsa dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Bersamaan dengan pembangunan bidang lainnya, diharapkan watak luhur bangsa sebagai buah dari
pendidikan karakter dapat mengawal bangsa Indonesia menuju cita-cita masyarakat yang maju, adil,
dan makmur berdasarkan Pancasila.

Mengingat betapa pentingnya karakter bagi suatu bangsa, Deng Xiaoping pada tahun 1985
melakukan reformasi pendidikan dengan memasukkan karakter dalam kurikulum, mulai dari jenjang
prasekolah hingga perguruan tinggi. Seorang politisi China, Li Lanqing (2005) menyatakan pentingnya
pendidikan karakter sebagai berikut.

“throughout the reform of the education system , it is imperative to bear in mind that
reform is for the fundamental purpose of turning every citizen into a man or woman of
character and cultivating more constructive member of society”.

Pendidikan karakter menurut Lanqing berguna untuk membentuk warga negara yang
berkarakter, dan diharapkan dapat menyuburkan perilaku konstruktif di masyarakat. Dampak dari
pendidikan karakter tersebut, China berhasil bangkit dari keterpurukan akibat dari revolusi
kebudayaan yang dijalankan Mao. Pendidikan karakter ini juga diteruskan oleh Presiden China
berikutnya, yaitu Jiang Zemin.
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Selaras dengan konsep karakter, pembangunan karakter bangsa dimaknai sebagai upaya kolektif
sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks
kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan
berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila yang dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa (Kemko Kesra 2010).

Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, pendidikan karakter memiliki peran strategis
dan merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi kekuatan (power) suatu negara. Dikatakan sebagai
sesuatu yang sangat esensial, karena hilangnya karakter berarti hilang pula potensi generasi penerus
bangsa. Karakter berperan sebagai kemudi dan kekuatan, agar bangsa ini tidak mudah terombang-
ambing oleh berbagai persoalan yang dihadapi.

Pendidikan karakter bangsa memiliki fungsi yang sangat penting. Kemko Kesra (2010:4)
menyebutkan tiga fungsi utama pembangunan karakter bangsa. Pertama, fungsi pembentukan dan
pengembangan potensi. Dalam fungsi ini, pembangunan karakter membentuk dan mengembangkan
potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik
sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Dalam hal ini,
pembangunan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan,
masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan
potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Ketiga, fungsi menyaring, yaitu memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Selaras dengan nilai-nilai falsafah Pancasila, pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk
membina dan mengembangkan karakter warga negara, sehingga mampu mewujudkan masyarakat
yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan
Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena pembangunan
karakter sangat kompleks dan multidimensional, maka lingkup sasaran pembangunan karakter
mencakupi lingkup keluarga, satuan pendidikan, pemerintahan, masyarakat sipil, masyarakat politik,
dunia usaha dan industri, dan media massa.

BAGAIMANA MELAKSANAKAN PENDIDIKAN KARAKTER
Karakter merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia, menyatu dalam jiwa dan raga

atau dalam bahasa pramuka, orang yang berkarakter adalah orang yang suci dalam pikiran,
perkataan, dan perbuatan. Pendek kata, orang berkarakter konsisten dalam kata dan perbuatan.

Upaya untuk mengimplementasikan pendidikan karakter adalah melalui pendekatan holistik,
yaitu mengintegrasikan perkembangan karakter ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Berikut ini
ciri-ciri pendekatan holistik (Elkind dan Sweet 2005).
1. Segala sesuatu di sekolah diatur berdasarkan perkembangan hubungan antara siswa, guru, dan

masyarakat
2. Sekolah merupakan masyarakat peserta didik yang peduli di mana ada ikatan yang jelas yang

menghubungkan siswa, guru, dan sekolah
3. Pembelajaran emosional dan sosial setara dengan pembelajaran akademik
4. Kerjasama dan kolaborasi di antara siswa menjadi hal yang lebih utama dibandingkan persaingan
5. Nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, dan kejujuran menjadi bagian pembelajaran sehari-hari

baik di dalam maupun di luar kelas
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6. Siswa-siswa diberikan banyak kesempatan untuk mempraktikkan perilaku moralnya melalui
kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran memberikan pelayanan

7. Disiplin dan pengelolaan kelas menjadi fokus dalam memecahkan masalah dibandingkan hadiah
dan hukuman

8. Model pembelajaran yang berpusat pada guru harus ditinggalkan dan beralih ke kelas demokrasi
di mana guru dan siswa berkumpul untuk membangun kesatuan, norma, dan memecahkan
masalah

Sebagai pencetak lulusan yang berkarakter, peran lembaga pendidikan atau sekolah dalam
mengimplementasikan pendidikan karakter bersifat strategis. Peran tersebut mencakupi (1)
mengumpulkan guru, orangtua dan siswa bersama-sama mengidentifikasi dan mendefinisikan unsur-
unsur karakter yang mereka ingin tekankan, (2) memberikan pelatihan bagi guru tentang bagaimana
mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah, (3) menjalin
kerjasama dengan orangtua dan masyarakat agar siswa dapat mendengar bahwa perilaku karakter itu
penting untuk keberhasilan di sekolah dan dalam kehidupannya, dan (4) memberikan kesempatan
kepada kepala sekolah, guru, orangtua dan masyarakat untuk menjadi model prilaku sosial dan moral
(Suyatno 2010:8).

Mengacu pada konsep pendekatan holistik dan dilanjutkan dengan upaya yang dilakukan
lembaga pendidikan, para pendidik perlu meyakini bahwa proses pendidikan karakter tersebut harus
dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai-nilai moral yang telah tertanam dalam pribadi anak
tidak hanya sampai pada tingkatan pendidikan tertentu atau hanya muncul di lingkungan keluarga
atau masyarakat saja. Selain itu, praktik-praktik moral yang dibawa anak tidak terkesan bersifat
formalitas, namun benar-benar tertanam dalam jiwa anak.

Selain sekolah sebagai wahana penyuburan nilai-nilai karakter, pendidik juga berperan sentral
dalam membangun karakter anak didik. Dalam hal ini, Lickona, Schaps, dan Lewis (2007)
menguraikan beberapa pemikiran tentang peran pendidik, di antaranya: (1) pendidik perlu terlibat
dalam proses pembelajaran, diskusi, dan mengambil inisiatif sebagai upaya membangun pendidikan
karakter, (2) pendidik bertanggungjawab untuk menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral dan
memanfaatkan kesempatan untuk mempengaruhi siswa-siswanya. Artinya pendidik di lingkungan
sekolah hendaklah mampu menjadi “uswah hasanah” yang hidup bagi setiap peserta didik. Mereka
juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai
yang baik tersebut, (3) pendidik perlu memberikan pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh
melalui kerjasama dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan, (4) pendidik perlu melakukan
refleksi atas masalah moral berupa pertanyaan-pertanyaan rutin untuk memastikan bahwa siswa-
siswanya mengalami perkembangan karakter, (5) pendidik perlu menjelaskan atau mengklarifikasikan
kepada peserta didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk.

Hal-hal lain yang perlu dilakukan pendidik dalam implementasi pendidikan karakter (Djalil dan
Megawangi 2006) adalah: (1) pendidik perlu menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan
partisipatif aktif siswa, (2) pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, (3) pendidik
perlu memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan
melibatkan aspek knowing the good, loving the good, and acting the good, dan (4) pendidik perlu
memperhatikan keunikan siswa masing-masing dalam menggunakan metode pembelajaran, yaitu
menerapkan kurikulum yang melibatkan 9 aspek kecerdasan manusia. Agustian (2007)
menambahkan bahwa pendidik perlu melatih dan membentuk karakter anak melalui pengulangan-
pengulangan, sehingga terjadi internalisasi karakter, misalnya mengajak siswanya melakukan shalat
secara konsisten.
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Berdasarkan penjelasan di atas, Suyatno (2010:8) mencoba mengkategorikan peran pendidik
di setiap jenis lembaga pendidikan dalam membentuk karakter siswa. Dalam pendidikan formal dan
non formal, pendidik harus (1) terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan interaksi
dengan siswa dalam mendiskusikan materi pembelajaran, (2) menjadi contoh tauladan kepada
siswanya dalam berperilaku dan bercakap, (3) mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran
melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif, (4) mampu mendorong dan membuat
perubahan sehingga kepribadian, kemampuan dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan
yang saling menghormati dan bersahabat dengan siswanya, (5) mampu membantu dan
mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa agar siswa menjadi lebih bertakwa, menghargai
ciptaan lain, mengembangkan keindahan dan belajar soft skills yang berguna bagi kehidupan siswa
selanjutnya, dan (6) menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa, sehingga guru dalam membimbing
siswa yang sulit, tidak mudah putus asa.

Dalam pendidikan informal seperti keluarga dan lingkungan, pendidik atau orangtua/tokoh
masyarakat, menurut Suyatno (2010:8), sebaiknya (1) menunjukkan keteladanan dan nilai-nilai
moralitas bagi anak-anaknya, (2) memiliki kedekatan emosional kepada anak dengan menunjukkan
rasa kasih sayang, (3) memberikan lingkungan atau suasana yang kondusif bagi pengembangan
karakter anak, dan (4) mengajak anak-anaknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah,
misalnya dengan beribadah secara rutin dan membiasakan bersedekah.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter adalah nilai-nilai yang menopang
kehidupan baik (good life). Nilai-nilai kehidupan baik sangatlah banyak, dapat digali dari khasanah
kehidupan masyarakat Indonesia. Puskur Balitbang Kemendiknas (2010:9-10) mencatat ada 18 nilai-
nilai kehidupan baik yang disebutnya nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa, yaitu religius,
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar
membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Di antara nilai-nilai tersebut, ada
yang sudah menguat dalam kepribadian bangsa Indonesia, seperti nilai religius, kerja keras, cinta
tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, dan peduli sosial; tetapi juga ada nilai-nilai yang harus terus
ditumbuhsuburkan agar menjadi kepribadian Indonesia, seperti nilai kejujuran, disiplin, kreatif,
mandiri, dan yang lainnya.

Dalam dokumen Puskur Balitbang Kemendiknas, pengembangan pendidikan budaya dan
karakter bangsa dilakukan melalui integrasi mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah.
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat empat prinsip yang digunakan dalam pengembangan
pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Pertama, berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya
dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk
sampai selesai dari satuan pendidikan. Proses tersebut dimulai dari kelas 1 SD hingga kelas 9 SMP.
Hal tersebut berlanjut hingga kelas 12 SMA.

Kedua, proses pengembangan nilai-nilai melalui mata pelajaran, pengembangan diri, dan
budaya sekolah. Gambar berikut memperjelas jalur pengembangan nilai-nilai karakter.
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Gambar 2. Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa

Sementara itu, pengembangan nilai budaya dan karakter bangsa melalui berbagai mata
pelajaran yang telah ditetapkan di dalam Standar Isi, dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3. Pengembangan nilai budaya dan karakter bangsa melalui setiap mapel.

Ketiga, nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan. Hal ini mengandung makna bahwa materi
nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa, artinya nilai-nilai tersebut tidak dijadikan
pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur
atau pun fakta dalam berbagai mata pelajaran. Guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang ada,
melainkan menggunakan materi pokok bahasan tersebut untuk mengembangkan nilai-nilai budaya
dan karakter bangsa. Oleh karena tidak mengubah materi pokok bahasan, maka guru tidak perlu
memasukkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam materi ulangan atau ujian. Namun demikian,
peserta didik harus mengetahui pengertian dari suatu nilai yang dididikkan kepada mereka.

Keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip
ini mengandung arti bahwa proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan peserta
didik, bukan oleh guru. Suasana belajar yang dikembangkan harus menimbulkan rasa senang dan
tidak indoktrinatif. Dalam strategi belajar, guru harus merancang pembelajaran yang mendorong
peserta didik aktif bertanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi yang telah mereka miliki,
merekonstruksi data, fakta atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi nilai, serta menumbuhkan nilai-
nilai budaya dan karakter bangsa pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di
kelas, di sekolah, dan tugas-tugas di luar kelas.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
diselenggarakan melalui mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Proses



PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

224

pengembangan nilai karakter melalui mata pelajaran ditempuh dengan cara berikut. Pertama, guru
mengkaji kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) pada standar isi untuk menentukan apakah
nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya. Kedua,
menggunakan tabel nilai karakter yang terdapat dalam dokumen Pengembangan Pendidikan Budaya
dan Karakter Bangsa Pedoman Sekolah, yang memperlihatkan keterkaitan antara KI dan KD dengan
nilai dan indikator untuk menanamkan nilai yang akan dikembangkan. Ketiga, mencantumkan nilai-
nilai budaya dan karakter bangsa dalam tabel nilai karakter ke dalam silabus. Keempat,
mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP. Kelima, mengembangkan
proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki
kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai. Keenam,
memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi
nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.

Dalam hal pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan
karakter bangsa, dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah, yang
meliputi kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian. Sementara itu,
pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakupi kegiatan
yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, konselor, dan tenaga administrasi ketika berkomunikasi
dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam
budaya sekolah meliputi kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin,
kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai lain
seperti kebersamaan, kemandirian, religius, demokrasi, cinta tanah air, gemar membaca, menghargai
prestasi, persahabatan, kesetiakawanan sosial, dan kesederhanaan juga dapat dikembangkan dalam
kehidupan sehari-hari di sekolah. Agar nilai-nilai tersebut tertanam dengan baik, maka cara pandang
sekolah sebagai pabrik harus ditinggalkan dan paradigma sekolah sebagai komunitas harus
dikedepankan. Dalam konsep komunitas (belajar) ini, murid bukanlah bahan baku, melainkan sebagai
anggota komunitas yang memiliki peran dan tanggung jawab (Raka, dkk. 2011:50). Dalam komunitas
belajar ini, semua anggota, baik kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, maupun siswa belajar
terus-menerus. Cita-cita bersama, rasa saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk
berbagi menjadi sangat penting. Interaksi yang dikembangkan oleh warga komunitas ini pun lebih
bersifat informal. Dalam keadaan demikian, akan tercipta suasana menyenangkan bagi semua warga
komunitas untuk beraktivitas bersama.

BEST PRACTICE PENDIDIKAN KARAKTER
Seorang mantan militer, yang menjadi ketua Yayasan Jatidiri Bangsa, Soemarno, menyatakan

bahwa karakter ibarat sebuah otot. Tanpa ada latihan yang bagus untuk mengencangkan otot,
misalnya dengan berlatih mengangkat beban bagi otot lengan tangan, melakukan sit-up untuk
mengencangkan otot perut, melakukan senam teratur untuk mengencangkan otot dada, dan lain-
lain, mustahil otot utuh tubuh manusia dapat terjaga dengan baik. Demikian pula, karakter atau budi
pekerti yang baik, tanpa dilatihkan atau dibiasakan dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak akan
dapat terbentuk dan terjaga konsistensinya. Ibarat orang mengikuti pengajian tentang perilaku jujur,
begitu selesai mengikuti pengajian, ia akan berusaha sebaik-baiknya untuk berperilaku jujur, tetapi
jika sejak saat itu ia tak lagi mengikuti pengajian atau bergaul dengan orang-orang baik, maka
perilaku jujurnya bisa luntur bahkan hilang sama sekali.

Berikut ini disajikan praktik hidup berkarakter, baik yang dipraktikkan di lingkungan sekolah
maupun perguruan tinggi. Dalam pelajaran bahasa Inggris, Retno Mintarsih, guru SMP Negeri 281,
memperkenalkan Four Magic Words atau empat kata magis (Raka, dkk. 2011:224). Kata-kata tersebut
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adalah please, sorry, thank you, dan excuse me. Retno menyebutnya magic, karena empat kata
tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan anak sehari-hari. Hal ini penting untuk
mengembangkan kebiasaan atau perilaku baik dalam pergaulan. Kata-kata tersebut diberikan pada
awal pertemuan, awal semester dan awal tahun ajaran baru. Pada awalnya, menurut Retno, anak-
anak jarang menggunakan kata-kata tersebut pada saat diperlukan, misalnya setiap berbuat
kesalahan, tiap datang terlambat atau setiap mau bertanya. Namun lambat laun, para siswa mau
mempraktikkannya. Mereka yang terlambat, diminta Retno untuk mengucapkan kata sorry dan
selanjutnya diminta untuk mengutarakan alasan mengapa terlambat dalam bahasa Inggris.
Penggunaan four magic words, utamanya kata sorry, berpengaruh pada berkurangnya siswa yang
datang terlambat ke kelas. Praktik yang dikembangkan guru bahasa Inggris tersebut adalah untuk
menanamkan nilai disiplin kepada siswa. Di SMP Negeri 281 Jakarta juga telah diadakan kantong
penemuan, yakni jika ada anak yang menemukan barang yang bukan miliknya, ia bisa
memasukkannya ke kantong penemuan (Raka, dkk. 2011:218). Program ini dapat dimanfaatkan
untuk membiasakan anak-anak berperilaku jujur.

Di SMP Islam Dian Didaktika, sebelum siswa masuk kelas diadakan kegiatan apel pagi, yang diisi
dengan ikrar tentang tata tertib sekolah dan bagaimana ikrar mereka kepada Tuhannya (Raka, dkk.
2011:227). Setelah apel, diadakan kegiatan kuliah tujuh menit (kultum). Materi kultum disiapkan oleh
siswa dan disampaikan kepada teman-teman lainnya. Pembelajaran yang dapat dipetik dari aktivitas
ini adalah: (1) tertanamnya disiplin, di mana siswa harus memberi kultum sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan oleh guru pembimbing; (2) terciptanya jiwa mandiri, di mana mereka akan mencari
sendiri bahan kultum yang akan disampaikan; (3) siswa belajar berani, yakni menyampaikan materi di
depan teman-temannya.

Di SMP Negeri 268 Jakarta dikembangkan budaya malu, yaitu malu berkata tidak baik, malu
datang terlambat, dan malu buang sampah sembarangan (Raka, dkk. 2011:219). Terbentuknya
budaya malu di SMP tersebut, menurut Sihite, membuat disiplin warga sekolah meningkat, seperti
berkembangnya kebiasaan tepat waktu, meningkatnya kehadiran guru dan siswa. Sartini, salah
seorang guru SMP Negeri 268 mempraktikkan kebiasaan membersihkan kelas atau menciptakan
kelas bersih. Sebelum proses pembelajaran dimulai, kata Sartini, ia mengajak siswa untuk memeriksa
kebersihan kelas. Walau pun ada sampah secuil apa pun, Sartini tetap meminta siswa untuk
memungutnya terlebih dahulu, baru kemudian dimulai proses pembelajaran. Menurut Sartini,
kebiasaan ini untuk mendukung kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Di rumah, Sartini
meminta para siswanya untuk menanam pohon dalam pot, untuk mengingatkan siswanya bahwa
sekecil apa pun tanaman memberikan sumbangan oksigen bagi kehidupan manusia. Praktik
kehidupan baik di SMP Negeri 268 ini, menurut Susamsa, juga telah menurunkan kenakalan anak-
anak, terjalinnya suasana kekeluargaan yang harmonis antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan
murid-murid.

Agus BM, guru matematika di Sekolah Avicenna, dalam mengajarkan karakter hanyalah berbekal
permen. Agus biasanya membawa permen dalam kegiatan pembelajaran. Pada akhir pelajaran, anak
yang paling rapi ia beri permen, anak yang paling tertib juga diberi permen dan anak yang paling
betul mengerjakan tugasnya juga diberi permen. Cara yang digunakan oleh Agus tersebut membuat
anak lebih bersemangat dan berubah jauh lebih baik. Untuk menjalin komunikasi yang baik, Agus
menyapa anak-anak dengan ramah dan sesekali menepuk pundak siswa untuk memberi dukungan
atas keberhasilan yang mereka raih. Hal ini ternyata menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri
siswa.

Jurusan Teknik Industri UK Petra Surabaya mengintegrasikan pendidikan karakter dalam
kurikulum. Sebagai pilot project, jurusan Teknik Industri mengembangkan pendidikan karakter
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berupa kegiatan live in di sebuah desa selama beberapa minggu dan pekan kepedulian bagi
mahasiswa Teknik Industri angkatan 2003 (Christiana 2005:87). Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi dengan peserta kegiatan live in dan pekan kepedulian, diperoleh informasi bahwa
kebanyakan dari mereka memperoleh pengalaman baru dan berbeda, yang membuka mata mereka
akan cara hidup yang berbeda dengan gaya hidup yang mereka jalani selama ini. Pengalaman
tersebut menyadarkan mereka tentang pentingnya menghargai orang lain, menghargai jerih payah
dan hasil karya orang lain. Kegiatan live in tersebut membawa dampak positif dalam cara pandang
serta perilaku mereka yabng terlihat dalam hidup keseharian mereka dalam berinteraksi dengan
lingkungan mereka khususnya di jurusan Teknik Industri.

Pada tahun 2010, Universitas Negeri Semarang (Unnes) diminta untuk membuat buku mengenai
praktik pendidikan karakter yang telah dilakukan. Salah satu model pendidikan karakter yang
dikembangkan di Unnes adalah model pendidikan karakter berbasis konservasi. Nilai-nilai karakter
konservasi yang telah dikembangkan Unnes adalah nilai religius, jujur, adil, tanggung jawab, peduli,
toleran, demokratis, santun, cerdas, cinta tanah air, dan tangguh. Nilai-nilai tersebut dipraktikkan
untuk mendorong visi sehat, unggul, dan sejahtera Unnes. Gambaran keterkaitan nilai-nilai karakter
konservasi dan visi sehat, unggul, dan sejahtera dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. Keterkaitan antara nilai karakter dengan visi Unnes
Pendidikan karakter berbasis konservasi yang dikembangkan Unnes merupakan upaya

pendidikan untuk menyemaikan dan mengembangkan nilai-nilai yang religius, jujur, peduli, adil,
tanggung jawab, toleran, demokratis, santun, cerdas, cinta tanah air, dan tangguh ke dalam diri
mahasiswa dengan maksud agar mereka mampu menjadi agen masyarakat yang sehat, unggul, dan
kompetitif (Handoyo dan Tijan 2010:46). Melalui kegiatan pembelajaran yang demokratis dan
beretika serta kegiatan kemahasiswaan yang inovatif dan produktif, diharapkan output dan outcome
pendidikan di Unnes adalah lulusan yang memiliki keunggulan karakter, sehat jasmani dan rohani,
dan mampu bersaing dan memberi kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat, bangsa
dan negara. Melalui jalur akademik (pembelajaran), kemahasiswaan, dan kultur yang dikembangkan
Unnes, lulusan yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter dapat diwujudkan. Rintisan ke arah sana
terlihat dari kegiatan pembelajaran dan manajemen akademik yang telah dikembangkan oleh Unnes.
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Dengan ditetapkannya kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi (KBKK), memperkuat usaha
mewujudkan lulusan yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter.

Tahun 2007 Unnes telah mengaplikasikan manajemen akademik berbasis online sebagai wujud
dari visi konservasi, yakni nir-kertas dalam administrasi akademik. Sistem Informasi Akademik
Terpadu (SIKADU) yang merancang dan mengelola kegiatan rekrutmen mahasiswa hingga
pendaftaran wisuda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan visi konservasi Unnes. Dalam
kaitannya dengan kegiatan perkuliahan, SIKADU menyediakan fitur secara online dalam hal
penawaran kuliah, pemesanan mata kuliah, pengambilan mata kuliah (registrasi akademik),
konsultasi akademik (perwalian), penetapan rencana studi mahasiswa, dan penetapan peserta mata
kuliah.

Gambar 5. Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) Unnes
Sejak diterapkannya SIKADU dalam manajemen akademik, mahasiswa lebih disiplin dalam

merancang mata kuliah (mulai dari pemesanan hingga registrasi mata kuliah). Demikian pula,
program studi tepat waktu dalam membuat jadwal perkuliahan dan menawarkan mata kuliah kepada
mahasiswa. Dosen yang semula sering terlambat dalam memasukkan nilai menjelang yudicium, tidak
lagi terjadi ketika SIKADU diterapkan. Bahkan jurusan dan fakultas berlomba-lomba untuk menjadi
yang pertama dalam pelayanan yudicium. Karakter disiplin sebagai pendukung visi sehat, unggul, dan
sejahtera telah tertanam dalam diri seluruh warga Unnes. Kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh
Badan Amalan Islam Unnes dan UKKI memperdalam jiwa religiusitas warga Unnes. Upaya penanaman
pohon sebagai bagian dari visi konservasi telah dilakukan oleh warga Unnes tanpa henti,
menunjukkan betapa karakter peduli warga Unnes telah terbentuk. Kepedulian warga Unnes juga
tampak pada saat masyarakat Indonesia tertimpa musibah, seperti bantuan yang diberikan Unnes
kepada korban tsunami Aceh, korban bencana gempa bumi di Padang dan Bantul, korban banjir
bandang Wasior Papua, dan korban gunung Merapi. Transparansi anggaran melalui Sistem Informasi
Anggaran (SIANGGAR) dan Sistem Informasi Keuangan (SIKEU) merupakan strategi untuk membentuk
karakter jujur dalam diri warga Unnes. Berbagai sistem informasi lain yang dikelola secara online,
seperti Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIMAWA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem
Informasi Laporan Kinerja Dosen (SILKADOS), Sistem Informasi Skripsi (SISKRIPSI) atau SITEDI, Sistem
Bimbingan Mahasiswa (SIBIMA), dan sistem informasi lainnya yang sedang dibangun, merupakan
upaya Unnes untuk menjalankan aktivitas akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, dan lain-lain
secara berkarakter.

Praktik kehidupan baik tentu saja masih banyak dilakukan, baik di lembaga persekolahan,
perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pemerintahan, dan masyarakat. Hal itu menandakan bahwa
ramalan Lickona akan hancurnya sebuah bangsa dikarenakan surutnya karakter, tidak akan terjadi
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pada diri bangsa Indonesia, mengingat betapa makin tingginya komitmen pemerintah dan
masyarakat dalam membangun karakter bangsa.

SIMPULAN
Bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak hanya memiliki kekayaan material, tetapi juga

didukung oleh sumber daya manusia yang berkarakter. Keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia
tidak hanya diukur dari seberapa besar GNP-nya, tetapi juga dilihat dari terciptanya hubungan
harmonis antara masyarakat dan negara serta antar kelompok masyarakat, terciptanya persatuan
bangsa, terpenuhinya kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, terpenuhinya rasa keadilan,
terjaminnya hak-hak azasi manusia dan demokrasi, dan terpeliharanya moralitas bangsa Indonesia.
Pendidikan karakter dalam hal ini memegang peran strategis, sebab banyak bangsa berhasil karena
didukung karakter warga negaranya. Cina merupakan salah satu negara yang berhasil karena
ditopang oleh keberhasilan pendidikan karakternya.

Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional bersama Kementerian Sosial telah
mencanangkan pendidikan karakter hingga tahun 2025. Pengembangan pendidikan budaya dan
karakter bangsa yang dilakukan pemerintah dilakukan melalui tiga jalur yaitu terintegrasi dalam mata
pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Banyak best practice pendidikan karakter yang
ditunjukkan oleh sekolah, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun aktivitas kemahasiswaan. Best
practice tersebut menunjukkan betapa warga bangsa ini, utamanya mereka yang berkecimnpung
dalam kegiatan pendidikan memiliki komitmen yang kuat untuk mendidik generasi muda agar dapat
menyongsong masa depan Indonesia yang gilang-gemilang. Harapannya, sebagaimana diproyeksikan
oleh McKinsey Global Institut pada tahun 2030 Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara-negara
maju, sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat direalisasikan.
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Abstrak
Indonesia adalah negara kepulauan dengan panjang pantai lebih dari 81.000 km. Di
sepanjang pantai itulah berdiam masyarakat yang bermata pencaharian sebagai
nelayan, salah satu nelayan Desa Argopeni. Lingkungan geografis Desa Argopeni berupa
pegunungan kapur yang menjorok ke Samudera Indonesia di bagian barat Kabupaten
Kebumen. Kehidupan nelayan Desa Argopeni yang umumnya digambarkan penuh
kesulitan dalam perekonomian, dijalani dengan penuh kesahajaan dengan berbasis nilai-
nilai lokal, dengan bermodalkan kepercayaan dan kejujuran. Dalam menjaga
kelangsungan hidupnya, nelayan Pantai Pedalen di Desa Argopeni sangat memegang
tradisi yang berkaitan dengan lingkungannya, terutama berkaitan dengan adanya mitos
Nyai Roro Kidul. Beberapa tradisi itu adalah adanya hari sakral melaut, sedekah laut,
ritual laut, dan tidak melanggar pantangan Nyai Roro Kidul.Dengan tetap memegang
tradisi ini, kehidupan nelayan menjadi penuh harmoni. Selain itu, untuk menyelaraskan
antara kebutuhan hidup dan lingkungn tempat mereka beraktivitas, nelayan melakukan
adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berupa laut. Dengan adaptasi itu, nelayan
mempunyai kemampuan dan kearifan dalam melakukan aktivitas di laut, sebab resiko
melaut amatlah tinggi. Kemampuan yang dimiliki nelayan adalah mengenal musim ikan,
lokasi ikan berkumpul, dan mampu memperhitungkan kondisi laut sebelum berangkat
melaut.

Kata kunci: kehidupan, nelayan, nilai lokal

PENDAHULUAN
Peran nilai-nilai lokal dalam menjaga harmoni kehidupan selalu menarik untuk dibicarakan,

tidak kecuali pada masyarakat nelayan. Indonesia, merupakan salah satu negara di dunia yang
mempunyai pantai yang sangat panjang, mengelilingi setiap pulau. Di sepanjang pantai itulah
terdapat desa-desa pesisir yang banyak didiami oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai
nelayan. Selama ini, kehidupan masyarakat nelayan digambarkan sebagai masyarakat terpinggirkan
penuh dengan kemiskinan dan kekumuhan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau ± 17.508 dan garis pantai
sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan
kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Hampir 70%
wilayah Indonesia adalah lautan. Namun masalah kelautan kurang mendapat perhatian dalam
pembangunan ekonomi nasional, meskipun sektor ini mempunyai potensi ekonomis yang sangat
besar. Dengan potensi sumber dayanya yang sedemikian besar, maka seharusnya sektor kelautan
dapat dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan sebuah
kebijakan kelautan yang lebih komprehensif, termasuk juga dalam tataran kebijakan pembangunan,
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karena bidang ini menjadi arus utama dalam menunjang kebijakan ekonomi nasional. Adapun
kebijakan-kebijakan kelautan yang sudah ada di Indonesia selama ini baru mengukuhkan yuridiksi
perairan Indonesia, dan belum muncul sebagai sebuah kebijakan ekonomi dan politik (Septianingtyas,
2007: 1).

Pada tahun 1970-an - 1990-an, pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih berorientasi
ke daratan. Sumber kekayaan alam yang ada di darat dikuras habis, yang berakhir dengan krisis
penghidupan dan beranekaragam ”kemarahan alam”. Laut termarginalisasi, hanya dijadikan
membuang sampah dan limbah. Penghidupan penduduk di daerah perairan tetap lekat dengan
kemiskinan, keterbelakangan, dan kekumuhan lingkungan (Kusnadi, 2002: vi). Penyelenggara negara
kurang menyadari bahwa Indonesia secara geografis memiliki berbagai peluang, ancaman, kekuatan,
dan kelemahan sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudera.
Kondisi ini diperburuk dengan sistem ekonomi yang cenderung agraris saja. Konsekuensinya, laut dan
samudera menjadi ”wilayah tak bertuan” (Anshoriy, dkk, 2008: 10).

Oleh karena itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganjurkan agar dalam pengelolaan
daerah pesisir menggunakan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan dalam
pengelolaan sumber daya kelautan lebih mengedepankan capital inflow dan memperkecil capital
outflow dari komunitas nelayan. Pembangunan kelautan dengan pendekatan kesejahteraan, mampu
mengatasi problem kemiskinan dan pengangguran di daerah pesisir, dan menciptakan pusat per
ttumbuhan ekonomi baru di kawasan terpencil yang potensial (Kamaluddin, 2005: iii-iv). Namun
demikian, apapun yang telah dilakukan negara selama ini, seolah tetap membiarkan masyarakat
nelayan berjalan sendiri, mencari dan bertahan hidup sendiri, dengan penuh ketergantungan pada
lingkungan dan kelompok nelayan itu sendiri.

DESA ARGOPENI: GUNUNG PUSAT NELAYAN
Nelayan biasanya mempunyai lingkungan hidup yang khas, di tepi pantai dengan dataran

rendah yang luas. Lingkungan desa bertabur pasir dengan tanaman khas pantai, tertambat perahu-
perahu yang siap mengarungi samudera. Ternyata tidak demikian dengan lingkungan masyarakat
nelayan Desa Argopeni di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Kondisi geografis Desa Argopeni mempunyai kekhasan sendiri, karena semua
wilayahnya berada di pegunungan. Batas utara Desa Argopeni adalah Desa Kalipoh, sebelah barat
berbatasan dengan hutan Karang Agung milik Perhutani, sebelah tenggara berbatasan dengan Desa
Karangduwur, dan timur laut berbatasan dengan hutan Perhutani, serta batas selatan Samudera
Indonesia (BPMD, 2006: 1). Menurut Kepala Desa Argopeni, Waluyo (51), Desa Argopeni terdiri dari
lima pedukuhan, yaitu Dukuh Simbek, Gajah, Jemenar, Tembelang, dan Gunung Gadung, yang
masing-masing pedukuhan terdiri dari beberapa grumbul. Dukuh Simbek terdiri dari Grumbul Simbek,
Jambu, Magangan, dan Pedalen. Dukuh Gajah terdiri dari Grumbul Mengkreng, Watu Bandung,
Panusupan, Jurang, dan Jambu. Dukuh Jemenar terdiri dari Grumbul Klesem, Sikarung, Karangjati,
Siluwuk, Sliling, dan Sasak. Dukuh Tembelang terdiri dari Grumbul Pejuren, Tembelang, Kalimanggar,
Penusupan, dan Padurekso. Sementara itu, dukuh Watu Gadung terdiri dari Grumbul Grumung,
Jemenar, Padurekso, dan Gunung Gadung. Letak geografis Desa Argopeni sangat unik, karena setiap
grumbul terpisah jauh dengan grumbul lain dengan batas hutan, bukit, dan jurang yang hanya
dihubungkan dengan jalan setapak, namun sebagian jalan tersebut dapat dilalui sepeda motor.
Bahkan ada beberapa grumbul di Desa Argopeni hanya terdapat kurang dari 10 rumah. Dukuh dan
grumbul menjadi alamat yang sangat penting bagi warga Desa Argopeni dalam kegiatan sehari-hari,
dibandingkan RW dan RT yang tertera di KTP. Luas Desa Argopeni adalah 530 ha, yang terdiri dari
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pemukiman 167 ha, sawah tadhah hujan 30 ha, sawah irigasi setengah teknis 30 ha, bengkok dan
fasilitas umum 0,55 ha, dan hutan 290 ha (BPMD, 2006: 2).

Pada tahun 2002, Desa Argopeni yang berpenduduk 3.482 jiwa, 1.153 jiwa menjadi nelayan,
baik nelayan perahu, nelayan nonperahu, bakul ikan, tagok, nelayan buruh, dan sebagainya. Hal ini
disebabkan, wilayah desa yang luasnya 530 hektar, 55% di antaranya, yaitu 290 hektar berupa hutan,
sisanya 254 berupa tanah desa, yang terdiri pekarangan, sawah, dan tegalan. Setiap warga
mempunyai tanah pekarangan, sawah, dan tegalan yang sempit, bahkan banyak warga yang hanya
memiliki pekarangan, banyak yang tidak memiliki tanah sama sekali (Suara Merdeka, Edisi Kedu dan
DIY, 3 Agustus 2002). Sementara itu, pada tahun 2006 jumlah penduduk Desa Argopeni adalah 3678
orang terdiri dari 1854 laki-laki dan 1824 perempuan, dengan 1092 KK, semua merupakan suku Jawa
dan beragama Islam (BPMD, 2006: 10).

Secara umum, penduduk setiap desa relatif tidak mengalami perkembangan yang besar, baik
penurunan maupun kenaikan. Tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penduduk
seperti bencana alam, penyakit menular, dan sebagainya menyebabkan jumlah penduduk relatif
stabil. Selain itu juga semakin baiknya pelayanan kesehatan dari lembaga kesehatan seperti
Puskesmas, poliklinik maupun mantri-mantri kesehatan. Mantri kesehatan banyak yang membuka
praktik pengobatan untuk melayani masyarakat di desa-desa. Mantri-mantri tersebut setiap saat
dapat diundang oleh penduduk untuk memberikan pengobatan kepada anggota keluarganya. Selain
mantri, pelayanan kesehatan penduduk juga dilakukan oleh bidan desa, dan dukun bayi, tidak
ketinggalan dukun itu sendiri. Bidan desa, selain membantu kelahiran bayi juga sering membantu
pengobatan berbagai penyakit. Dukun bayi membantu proses kelahiran bayi. Data tahun 2006, di
Kecamatan Ayah, yang mencakup Desa Argopeni terdapat 28 dukun bayi, dua buah rumah bersalin,
dan 97 posyandu (BPS, 2007: 128-129). Jumlah dukun bayi mengalami penurunan dibandingkan
dengan data tahun 2001 sebanyak 31 dukun bayi, sedangkan rumah bersalin pada tahun 2002 belum
ada, dan jumlah posyandu 92 buah (BPS, 2002: 128-129).

Kondisi Desa Argopeni berada di atas pegunungan kapur, yang merupakan perpanjangan
pegunungan Kapur Dieng yang menjorok ke selatan sampai berbatasan dengan laut, yaitu Samudera
Indonesia. Di antara lembah pegunungan kapur itu, terdapat sebuah ceruk di antara dua bukit
karang, yaitu Ceruk Pedalen, masyarakat setempat menyebutnya Pantai Pedalen. Pantai Pedalen
sangat berbahaya untuk aktivitas melaut bagi nelayan. Gelombang laut selatan yang besar dapat
menghempaskan perahu nelayan, baik ketika berangkat maupun pulang melaut, sehingga
diperlukan keterampilan dan perahu khusus. Perahu khusus adalah perahu yang terbuat dari bahan
fiberglass berserat, sehingga perahu tidak memerlukan sambungan antarbagian. Perahu berbahan
fiberglass lebih mahal harganya tetapi kuat dan tidak mudah pecah terkena gelombang laut
(Purjiyanta, 2007; Wahono, 2007). Pantai Pedalen inilah yang dijadikan nelayan Desa Argopeni
sebagai pusat aktivitas, bahkan bagi nelayan desa di sekitarnya. Salah satu Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) terbesar di Kabupaten Kebumen terdapat di Pantai Pedalen, yang sekaligus lokasi Kantor
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kebumen. Pusat koperasi bagi nelayan di
Kecamatan Ayah yang meliputi beberapai TPI juga berada di Pantai Pedalen, yaitu Koperasi Mina
Pawurni, yang merupakan gabungan dari nama tiga buah TPI, yaitu TPI Pasir, TPI Karangduwur dan
TPI Argopeni.

MODAL SOSIAL PENYELAMAT HIDUP
Masyarakat nelayan dalam hal pola mengelola hasil kerja, tidak teralu berbeda dengan

masyarakat petani. Sebagaimana umumnya masyarakat pertanian, masyarakat miskin adalah
pertanian subsistem. Jarang ada petani yang mampu untuk menabung. Sepanjang tahun mereka
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bekerja, mengerjakan tanahnya dan tanah orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di luar itu
mereka menjalani profesi lain : tukang, buruh, pedagang atau pekerja di sektor informal. bahkan bisa
terjadi pada waktu musim panen mereka menjadi penjual, di luar musim panen menjadi pembeli.
Pada waktu musim panen mereka menjadi juragan, di luar musim panen mereka menjadi buruh. Ini
berlangsung sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup mereka; terus miskin selama mereka
dan/atau pihak luar tidak mampu meretas rantai kemiskinan untuk melakukan mobilitas sosial
vertikal (Siswanto, 2008: 98).

Dalam kondisi kemiskinan, nelayan mendapat kesulitan hidup, yaitu ketika krisis ekonomi
melanda Indonesia secara hebat tahun 1997-an. Sektor perikanan nasional yang berorientasi ekspor
tidak begitu terkena dampaknya, sehingga munculnya krisis justru berkah bagi masyarakat yang
bergerak dalam bidang perikanan laut. Namun demikian, berkah tersebut tidak dinikmati oleh
nelayan, khususnya nelayan kecil, karena produk perikanan cepat berubah dan sering mengalami
”market glut”, yaitu suatu kondisi pasar dengan harga jual suatu komoditas menurun drastis, ketika
pasokan komoditas itu melimpah, sebaliknya harga membaik manakala pasokan kecil (paceklik),
sementara itu, biaya untuk melaut relatif mahal (Dahuri, 2000: 75). Berdasar pemenuhan kebutuhan
pokok, rumah tangga nelayan mempunyai tiga kategori ukuran kelayakan hidup. Pertama, hidup yang
kurang, yaitu jika suatu rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan secara normal dan
konsisten, yaitu dapat makan dua kali sehari (siang dan malam). Kedua, hidup yang cukup, yaitu
apabila rumah tangga mampu secara konsisten dan kontinyu makan dua kali dalam sehari. Ketiga,
hidup yang lebih, apabila rumah tangga nelayan secara bersinambungan memenuhi kebutuhan
pangan dua kali sehari, sandang yang cukup, perumahan yang layak, dan dapat membiayai sekolah
anak-anaknya dengan baik (Kusnadi, 2002: 13-14).

Untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup, nelayan melakukan diversifikasi pekerjaan,
sesuai dengan sumber daya alam di desanya. Masyarakat nelayan di Ujung Muloh, Aceh, disamping
menangkap ikan di laut, juga bekerja sebagai petani dengan menggarap lahan di desanya, dengan
tanaman padi, cengkeh, dan sebagainya. Sebaliknya, nelayan di Padang Seurahet, Aceh, tidak
memiliki lahan yang tersedia di desanya. Nelayan hanya memiliki satu pilihan kerja, yaitu menangkap
ikan di laut. Oleh karena itu, istri dan anggota keluarga yang lain, ikut bekerja untuk mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari, dengan berdagang kecil-kecilan, buruh mencuci, dan sebagainya,
Nelayan Desa Pesisir Kabupaten Situbondo, Jawa Timur tidak mempunyai lahan pertanian maupun
sumber daya alam lain yang dapat dikelola untuk menambah penghasilan. Nelayan Desa Pesisir
melakukan diversifikasi pekerjaan dengan menjadi tukang becak dan buruh kasar di sektor konstruksi
di Kota Besuki. Nelayan memutuskan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan merupakan langkah
yang rasional karena akan menguntungkan kepentingan rumah tangganya, walaupun terdapat
hambatan kultural dan struktural (Kusnadi, 2002: 39).

Pada dasarnya setiap golongan masyarakat , termasuk masyarakat miskin, masih memiliki
potensi sumber daya sosial yang bisa didayagunakan untuk mengatasi kemiskinan. Sumber daya
sosial atau capital sosial tersebut diantaranya berupa sistem nilai, norma-norma perilaku, etika sosial,
institusi budaya, jaringan sosial, kepercayaan lokal, gotong royong, dan saling percaya yang telah
bertahan dan terbukti mampu menjaga integrasi masyarakat. Menurut Fukuyama (2005), modal
sosial memiliki kemampuan efektif dan lentur dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat
karena intervensi kapitalisme pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dengan demikian,
masyarakat dapat mengambil manfaat yang positif dan tidak termarjinalisasi dari proses perubahan
tersebut (Purwanto, 2007: 14). Selain situasi politik, ekonomi dan sosial yang tidak memihak dan
berbagai keterbatasan lain, muncul dan berkembang hal-hal positif yag terkait dengan moral
ekonomi seperti semangat pantang menyerah, etos kerja yang tinggi, saling menjaga kepercayaan,
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jujur dan sikap positif lainnya yang membuat - setidaknya- mampu bertahan hidup (Siswanto, 2008:
86).

Dalam konteks kehidupan masyarakat nelayan Ayah, sumber daya sosial lingkungan menjadi
modal penting dalam menghadapi krisis ekonomi. Modal sosial berupa kepercayaan dengan tetangga
dan teman kerja menjadi bagian tak terpisahkan yang mampu menyelamatkan masyarakat nelayan
semasa krisis ekonomi tahun 1998. Modal kepercayaan merupakan modal sosial yang telah dimiliki
oleh masyarakat dalam waktu yang lama, bahkan sulit dirunut kembali awal mulanya. Dengan adanya
kepercayaan ini mendorong terjadinya aktivitas pinjam meminjam antara tetangga dan teman kerja
bahkan juragan kapal baik berupa barang maupun uang. Aktivitas pinjam meminjam ini sekaligus
sebagai salah satu wujud dari sifat kegotong royongan masyarakat dalam menghadapi kesulitan
hidup, baik kesulitan yang sifatnya pribadi maupun kesulitan kolektif yang dirasakan oleh masyarakat
secara bersama-sama.

Aktivitas pinjam meminjam ini mempunyai dua makna yaitu aktivitas meminjam kemudian
dalam waktu sebentar kemudian dikembalikan, yang biasa disebut nyileh. Namun terdapat juga
aktivitas pinjam meminjam yang dimaknai sebagai utang. Pinjam meminjam yang dimaknai sebagai
utang pada dasarnya juga dikembalikan, tetapi cenderung dalam waktu yang relatif lama. Aktivitas
utang di sini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu (1) pinjam uang kemudian
dikembalikan dengan berujud uang pula dengan jumlah yang sama, walaupun waktu pinjam relatif
lama, (2) meminjam uang tetapi mengembalikannya dalam bentuk barang, artinya barang sebagai
bahan pengembalian dihargai dengan uang yang telah dipinjam, (3) meminjam uang tetapi
menggantinya dengan tenaga sesuai dengan tenaga yang diperlukan oleh pemilik uang, hal ini
biasanya diistilahkan dengan bon, (4) meminjam barang dan mengembalikan dalam bentuk uang,
artinya barang yang dipinjam dihargai dengan uang ketika si peminjam telah memilikinya, (5)
meminjam barang dan mengembalikan dengan barang yang sama, dan (6) meminjam barang dan
mengembalikan dengan barang yang berbeda tetapi mempunyai nilai setara. Aktivitas yang terjadi ini
hanya didasarkan pada semangat saling percaya antara pihak yang meminjam dan yang dipinjami.
Hubungan saling peraya ini karena adanya hubungan kekeluargaan, tetangga, hubungan kerja, dan
teman yang dilandasi semangat kejujuran dari masing-masing orang yang terlibat. Orang yang tidak
jujur atau dinilai mempunyai cacat kejujuran maka akan kesulitan memperoleh pinjaman. Oleh
karena itu selain menjaga saling peraya, kejujuran menjadi prinsip hidup yang sangat dipegang oleh
masyarakat nelayan.

Aktivitas pinjam meminjam ini tidak hanya terjadi ketika terjadi krisis ekonomi, tetapi menjadi
bagian hidup sehari-hari. Tetapi aktivitas pinjam meminjam ini meningkat tajam ketika terjadi krisis
ekonomi karena sebagian besar masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi yang cukup besar.
Aktivitas yang nampaknya sederhana inilah menjadi salah satu penyelamat hidup bagi masyarakat
miskin, khususnya golongan nelayan di Ayah.

Sementara itu aktivitas pinjam meminjam lain di lembaga resmi seperti bank cennderung
dihindari. Bank umumnya mau memberi pinjaman uang untuk kebutuhan yang tidak bersifat
konsumsi, melainkan untuk usaha. Selain itu meminjam di bank diperlukan agunan, yang tidak
dimiliki oleh golongan nelayan. Dalam pandangan nelayan, kredit di bank pemerintah masih terlalu
rumit, “njlimet” atau “mbulet”. Masih selalu dipersyaratkan jaminan yang nelayan tidak punya.
Kalaupun tanpa jaminan, diperlukan banyak tanda tangan yang untuk memperolehnya diperlukan
waktu lama dan kadang “upeti” atau amplop (Siswanto, 2008: 88). Namun demikian, koperasi juga
mempunyai peran dalam membantu masyarakat mengatasi kesulitan kebutuhan hidup, salah satunya
Koperasi Nelayan Mina Pawurni di Desa Argopeni.
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Belajar dari kejadian krisis ekonomi, maka tabungan nelayan di koperasi ditingkatkan,
khususnya yang berkaitan dengan kepentingan nelayan. Sebelum April 1998 setiap lelang adalah 8 %
dari raman, yang dipungut pada saat pembayaran lelang di TPI. Pungutan 8% dibagi menjadi 1%
untuk Pemerintah Provinsi, 0,5% untuk Dinas Perikanan Provinsi, 1% untuk pemerintah kabupaten,
2% saving, 0,5% dana paceklik, 0,7% dana sosial nelayan, 2 % saving nelayan, dan 0,3% dana asuransi
nelayan. Sejak Mei 1998, pungutan nelayan ketika lelang ikan hasil tangkapan sebesar 5%, yang
terbagi menjadi 0,5% dana sosial kecelakaan di laut, 0,5% dana simpanan nelayan, 0,25% dana
simpanan bakul ikan, 0,6% dana pengembangan KUD, 1% dana penyelenggaraan lelang, 0,5% dana
paceklik, 0,25% dana asuransi nelayan, dan 1,4% dana pengembangan Puskud Mina Baruna Provinsi
Jawa Tengah. Dana 5% tersimpan dalam dua rekening yaitu rekening KUD Mino Pawurni meliputi
dana sosial kecelakaan di laut, dana simpanan nelayan, dana simpanan bakul ikan, dan dana
pengembangan KUD, sisanya yang terdiri dari dana penyelenggaraan lelang, dana paceklik, dana
asuransi nelayan, dan dana pengembangan Puskud Mina Baruna tersimpan di rekening Pusat
Koperasi Unit Desa Mina Baruna Provinsi Jawa Tengah.

TRADISI NELAYAN BERKAITAN DENGAN LAUT
Kehidupan nelayan pantai selatan tidak bisa dipisahkan dari mitos tentang Nyai Roro Kidul.

Berkembangnya suatu mitos tentu saja berkaitan dengan alam pikiran masyarakatnya. Apabila mitos
Nyai Roro Kidul mengharuskan laut disucikan, maka masyarakat tentu tidak akan mengganggu
kehidupan laut.

Mitos, menurut George Barclay sebagai jawaban yang sifatnya pra-ilmiah terhadap
pertanyaan yang ilmiah, atau jawaban yang a-historis terhadap pertanyaan yang historis (Daldjoeni,
1992: 179). Mitos bisa dipandang salah karena tak pernah terjadi, dapat pula dipandang benar
karena dihayati dalam kehidupan manusia. Sementara itu, menurut Malinowski, mitos adalah cerita
yang mempunyai fungsi sosial yaitu sebagai “piagam” untuk masa kini, artinya cerita itu menjalankan
fungsi menjustifikasi pranata yang ada di masa kini, sehingga dapat mempertahankan keberadaan
pranata tersebut (Daldjoeni, 1992: 179). Ilmuwan lain menyebut mitos sebagai archetype (pola
dasar) sebagai produk yang tak pernah berubah dari ketidaksadaran kolektif. Sejarawan melihatnya
sebagai produk budaya yang berubah pelan-pelan dalam waktu yang lama (Burke, 2001:
152).Sementara itu, Bascom seperti dikutip James Danandjaja mengatakan bahwa mitos adalah
cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang empunya
(Burke, 2001: 154). Tradisi-tradisi yang dilakukan nelayan, berkaitan dengan lingkungan dan mitos
Nyai Roro Kidul antara lain :
a. Hari Sakral bagi Nelayan

Pada hari Jum’at Kliwon nelayan biasanya libur melaut untuk menghormati Nyai Roro Kidul.
Nelayan yang nekat melaut, apabila mengalami kecelakaan, biasanya dikaitkan dengan pelangaran
terhadap tradisi libur melaut di hari Jum’at Kliwon, sehingga Nyai Roro Kidul murka. Setiap Jum’at
Kliwon nelayan mempunyai tradisi di darat yaitu bersih lingkungan dan donor darah, salah satunya
nelayan Pantai Pedalen Desa Argopeni Kecamatan Ayah. Kebiasaan donor darah sudah dilakukan
sejak tahun 1990, sehingga ada dua warga yang sudah mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa
Tengah sebagai pendonor lebih dari 50 kali (Suara Merdeka, 23 Pebruari 2006). Tiap anggota
paguyuban bukan berarti tiap Jum’at Kliwon donor darah karena Jumat Kliwon ke Jumat Kwilon
berikutnya hanya 35 hari. Sedangkan untuk donor darah diperlukan syarat-syarat tertentu seperti
berat badan, laki-laki di atas 50 kg, perempuan di atas 45 kg, waktu donor terakhir minimal 2,5 bulan,
tidak mempunyai penyakit menular, tidak sedang minum obat-obatan, tidak kurang tidur, tidak
sedang sakit, dan sebagainya.
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b. Berdoa/melakukan ritual sebelum aktivitas melaut
Ritual atau memberikan sesaji di rumah banyak dilakukan oleh para petani sebelum menanam

padi atau menjelang panen, bahkan ketika menyimpan padi. Dalam perkembangannya ritual atau
memberi sesaji juga dilakukan oleh kaum nelayan. Ritual berupa sedia sesaji di rumah dilakukan oleh
masyarakat nelayan ketika akan melaut dengan tujuan diberi keselamatan dan hasil tangkapan
melimpah. Dalam doa yang dilafadzkan tidak lagi disebut tentang Dewi Sri sebagai Dewi Padi, tetapi
menyebut Alloh SWT sebagai pemberi rejeki, serta Nyai Roro Kidul sebagai tokoh yang “mbaurekso”
Laut Selatan. Kaum nelayan menyadari bahwa segala yang ada di dunia sudah diatur dan ditentukan
Alloh SWT, namun demikian mereka juga mempercayai bahwa daerah-daerah tertentu ada
penguasanya. Oleh karena itu kaum nelayan tidak mau mengabaikan kepercayaan para leluhur
tersebut daripada mengalami malapetaka.
c. Sedhekah laut

Sejak tahun 1990-an, ketika musim ikan tiba, nelayan akan melakukan sedhekah laut.
Sedhekah laut dilaksanakan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan ikan
yang melimpah. Upacara sedhekah laut dikaitkan dengan Nyai Roro Kidul. Masyarakat, baik sebagai
petani maupun nelayan selalu menganggap sakral hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Nyai
Roro Kidul. Masyarakat menganggap bahwa Sang Nyai adalah tokoh yang ”mbaureksa” wilayah laut
dan pantai selatan. Tempat di kawasan Ayah diyakini masyarakat sebagai tempat keramat, yaitu
Pantai Logending yang merupakan pintu gerbang masuk ke Kerajaan Pantai Selatan (Kompas, 11
November 2005).

Tradisi upacara sedhekah laut di Pantai Pedalen disebut labuhan. Waktu upacara tidak
ditentukan secara pasti, karena menunggu pemberitahuan dari sesepuh nelayan, yaitu Sarpin (67).
Apabila Sarpin sudah memberitahu waktu upacara sedhekah laut,maka nelayan akan mempersiapkan
peralatannya. Namun demikian, secara umum waktu labuhan adalah mangsa kapat (Oktober).
Waktu ini bersamaan dengn akan mulainya musim ikan. Upacara labuhan diisi dengan larung sesaji,
dilanjutkan dengan makan bersama dengan bermacam-macam lauk yang dibawa penduduk,
pengelola TPI menyembelih kambing, pada malam hari diadakan pagelaran wayang kulit. Rangkaian
upacara labuhan di Pantai Pedalen dinilai sangat sakral oleh nelayan. Pada proses larung, sesaji
terdiri dari 100 jenis bunga yang tumbuh di sekitar kawasan Ayah, dilarung ke laut dipimpin oleh
Sarpin pada waktu matahari mulai terbit menuju ke laut selatan. Sementara itu, hidangan khusus
upacara labuhan adalah nasi megana yang terbuat dari sarang tawon. Sebelum tahun 1990-an,
masyarakat kawasan Ayah sudah mengenal sedhekah laut, yaitu sesaji laut. Sesaji laut di
Pesanggrahan Karangbolong sudah dilakukan sejak tahun 1720, yaitu sejak ditemukannya sarang
burung lawet oleh Lurah Sadrana. Petugas melaksanakan sesaji sebagai persembahan kepada Nyai
Roro Kidul setiap akan memetik (ngundhuh) sarang burung lawet (Bachri, 1978: 56-65).
d. Tidak Melanggar Larangan Nyai Roro Kidul

Menurut penuturan beberapa nelayan, terdapat ritual tertentu ketika akan melaut, dengan
tujuan agar memperoleh keselamatan selama melaut dan memperoleh hasil yang melimpah. Ritual
itu ada yang dilakukan sendiri dan bersama nelayan lain. Ritual yang dilakukan para awak perahu
berupa sesaji yang akan dibuang di tengah laut sebagai persembahan kepada Nyai Roro Kidul. Selain
ritual yang dilakukan bersama oleh awak perahu, terdapat ritual yang dilakukan sendiri, yaitu tidak
melanggar beberapa pantangan ketika melaut, yaitu : (1). Tidak dalam keadaan junub; (2). Tidak
membicarakan (ngrasani) Nyai Roro Kidul, dan sejenisnya; (3). Dilarang memakai pakaian atau
perhiasan yang disukai Nyai Roro Kidul; dan (4). Dilarang berkata kotor (saru) atau berlaku tidak
sopan (sembrono) selama melaut agar tidak kesiku.
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KEMAMPUAN NELAYAN: BUAH DARI ADAPTASI
Nelayan adalah mata pencaharian hidup yang sangat tergantung kepada lingkungan. Menurut

Kusumastanto ada empat faktor yang sangat mempengaruhi nelayan yaitu (1) sangat tergantung
kepada lingkungan yang rentan kerusakan; (2) sangat tergantung pada musim; (3) sangat tergantung
kepada pasar; dan (4) Nelayan berada pada lingkaran kemiskinan (Kusumastanto, 2003: 17). Oleh
karena itu, nelayan Pantai Pedalen mempunyai perhitungan yang cermat dengan kondisi alam.
Samudera Indonesia, mempunyai gelombang ganas dan besar. Gelombang laut selatan yang besar
disebabkan pantai tidak terlindungi oleh daratan, sehingga angin laut sangat kencang.

Ada tiga faktor yang menentukan besarnya gelombang yang disebabkan oleh angin, yaitu
kuatnya hembusan, lamanya hembusan, dan jarak tempuh angin (fetch). Jarak tempuh angin adalah
bentang air terbuka yang dilalui angin. Sekali gelombang telah terbentuk oleh angin, maka
gelombang itu akan merambat terus sampai jauh melampaui angin yang menyebabkannya. Peristiwa
ini sering terjadi di pantai selatan Jawa yang dapat disaksikan berupa datangnya gelombang besar
dan terhempas ke pantai, meskipun angin setempat saat itu tidak besar. Gelombang besar yang
datang bisa merupakan gelombang kiriman yang berasal dari badai yang terjadi jauh di bagian selatan
Samudera Hindia (Nontji, 1993: 87-89).

Resiko kecelakaan di laut amatlah besar, oleh karenanya, nelayan harus memperhitungkan
betul kondisi alam sebelum berangkat melaut. Apabila sebelum melaut cuaca dinilai tidak
bersahabat, maka membatalkan kegiatan menangkap ikan di laut, berganti dengan memancing atau
menebar jaring dari darat. Demikian juga ketika berada di tengah laut, kondisi cuaca memburuk,
maka nelayan umumnya segera pulang. Kemampuan menilai sebatas mana cuaca kurang
bersahabat hanya dimiliki oleh nelayan-nelayan yang berpengalaman.

Pekerjaan sebagai nelayan membutuhkan modal mental yang lebih dari pekerjaan lain,
misalnya petani, pedagang atau pekerjaan di darat lainnya. Perbedaaan itu terletak pada lingkungan
kerja yang sangat berbeda. Sebuah lingkungan yang tidak bisa ditaklukan sepenuhnya oleh manusia
(Alimuddin, 2004: 4). Seorang pelaut adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman,
keberanian, dan pengetahuan, sehingga seorang pemilik modal yang ingin anaknya menjadi pelaut,
tetapi kalau anak tidak mempunyai unsur tersebut, maka dia tidak akan bisa menjadi pelaut
(Alimuddin, 2004: 24). Namun demikian, seringkali nelayan mengabaikan keselamatan apabila
musim panen tiba. Musim panen ikan dan musim paceklik hanya dapat dipahami dengan baik oleh
masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan mengenal dua musim yaitu musim panen pada bulan
Agustus – Desember dan musim pacelik pada bulan Januari – Juli. Pada musim panen ikan, frekuensi
penangkapan ikan meningkat, karena ingin mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Terkadang
nelayan mengabaikan bahaya yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam seperti badai, hujan
lebat, gelombang besar, dan sebagainya. Bahkan kondisi perahu yang kurang bagus pun sering kali
diabaikan. Hasil tangkapan yang banyak digunakan oleh nelayan untuk berbagai keperluan seperti
membeli barang-barang mewah, perhiasan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Nelayan selain memahami kondisi cuaca yang berbahaya, juga mengetahui lokasi-lokasi atau
waktu-waktu tertentu yang banyak ikannya. Pengetahuan tentang lokasi dan waktu tertentu
menjadikan kegiatan melaut dapat disesuaikan dengan jenis ikan yang akan ditangkap. Pengetahuan
tentang keberadaan ikan juga dimiliki oleh nelayan daerah lain, seperti di Cirebon. Para nelayan
mengenai keberadaan ikan hanya berpatokan pada tanda-tanda alam, yakni dengan memperhatikan
gerakan arus air laut dan pasang surut air laut. Pada waktu air pasang, ikan-ikan yang ada di dasar
laut terbawa oleh arus air, dan menyebabkan ikan terpental ke atas. Keadaan itu tentu mempersulit
nelayan untuk menangkap ikan. Kalaupun bisa, biasanya hasil yang diperoleh sangat jauh di bawah
hasil penangkapan ketika air laut dalam keadaan surut. Pada saat air laut surut, arus air laut
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melemah, yang ditandai dengan terjadinya surut air laut. Nelayan akan lebih mudah menangkap ikan,
karena posisi ikan cenderung stabil, yaitu sekitar satu meter di atas permukaan dasar laut (Dahuri,
2004: 182-183). Pekerjaan menjadi nelayan membutuhkan kekuatan mental yang lebih dari
pekerjaan lain, karena risiko yang dihadapi sangat berat. Dengan demikian, maka perlu proses
pendidikan mental untuk menyiapkan generasi penerus sebagai nelayan. Dalam proses itu, individu
dari masa anak-anak hingga masa tua belajar pola tindakan dalam interaksi sosial dengan individu di
sekitarnya, termasuk nilai budaya yang ada di dalamnya (Koentjaraningrat , 1984: 243). Masyarakat
kawasan Ayah mulai terbiasa dengan istilah-istlah yang berkaitan dengan kelautan, contoh: nama
rumah makan ”Sari Bahari”, karang taruna ”Sinar Samudra”, karang taruna ”Mina Mandiri”, LPK
”Marina”, KUD ”Mino Pawurni”, nama kapal ”Mina Tani”, dan sebagainya. Namun demikian, tidak
semua kapal bernamakan kelautan, melainkan sesuai dengan kesenangan, kenangan, kebanggaan
dan nilai-nilai spirit yang dimiliki oleh masing-masing pemilik kapal. Beberapa nama kapal nelayan
Pantai Pedalen antara lain : Hasil Laut, Dewi, Mulya Mekar, Palapa Indah, Sari Awet Perkasa,
Misisippi, Lancar Rejeki, Maju Jaya, Titis Sari, Baru Lancar, Hari Jaya, Setia Utama, RYC 238, Al Ihya,
Cari Nasib, Cahaya Illahi, Taruna Jaya, Mantep Dwi Putra, Sederhana, Sri Lestari, Senja Utama, Kuri-
Kuri, Al Amin, Sinar Jaya, Pawitan, Rambo, Wisnu, Puji Rahayu, Kharisma, Rama Shinta, Chi Kung,
Rizkol Bahri, Hidup Baru, Dua Saudara, Mina Guna, Jaya Mahe, Karya Putra, Sari Laut, Asih Rezeki, dan
lain-lain.

SIMPULAN
Indonesia adalah negara kepulauan dengan pantai yang sangat panjang. Di sepanjang pantai

itulah berdiam masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, suatu golongan masyarakat
yang selama ini dinilai penuh dengan kekumuhan dan berada di dalam lingkaran kemiskinan. Desa
Argopeni, adalah satu contoh desa nelayan di Pantai Selatan Jawa, tepatnya di pesisir Kabupaten
Kebumen di tepi Samudera Indonesia. Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, nelayan Pantai
Pedalen di Desa Argopeni sangat memegang tradisi yang berkaitan dengan lingkungannya, terutma
berkaitan dengan adanya mitos Nyai Roro Kidul. Dengan tetap memegang tradisi ini, kehidupan
nelayan menjadi penuh harmoni. Demikian juga dalam mengatasi kesulitan hidup secara ekonomi,
nelayan mempunyai cara sendiri, dengan modal kepercayaan dan kejujuran, yang selalu dijunjung
tinggi, karena itulah modal utama yang dipunyainya.

Selain itu, untuk menyelaraskan antara kebutuhan hidup dan lingkungn tempat mereka
beraktivitas, nelayan melakukan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berupa laut. Dengan
adaptasi itu, nelayan mempunyai kemampuan dan kearifan dalam melakukan aktivitas di laut, sebab
resiko melaut amatlah tinggi. Kemampuan yang dimiliki nelayan terus diwariskan kepada generasi
berikutnya, sehingga makin berkembang, dalam rangka menjaga harmoni kehidupan.
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Abstrak
Empat krisis yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, krisis jatidiri, dimana masyarakat
Indonesia tidak lagi mampu mengenali dirinya sebagai bangsa. Kedua, krisis ideologi.
Pancasila sebagai ideologi hanya tinggal nama, tidak lagi menjadi ideologi yang hidup
dalam perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketiga, krisis kepercayaan. Sikap curiga
dan meremehkan orang lain menunjukkan betapa manusia Indonesia telah pudar
kepercayaannya kepada yang lain. Keempat, krisis karakter, dimana ucapan, sikap, dan
perilaku masyarakat belum mencerminkan karakter bangsa. Berdasarkan fenomena di
atas, institusi pendidikan berperan tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan
menghimpun proses berpikir dengan akhlak mulia. Oleh karena itu, tepat kiranya jika
diupayakan pemulihan kembali nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para pendiri bangsa,
sekaligus dimulainya kembali agenda berkelanjutan untuk menyelenggarakan lembaga
pendidikan dengan menekankan pada pendidikan karakter sebagai usaha membangun
karakter bangsa (nation character building).

Kata Kunci: pendidikan karakter, peran institusi pendidikan

PENDAHULUAN
Theodore Roosevelt mengatakan: “To educate a person in mind and not in morals is to

educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek
moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat). Lebih lanjut Bung Karno mengatakan
“Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character building),
karena character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, dan
jaya serta bermartabat”. Dua tokoh di atas, baik Theodore Roosevelt maupun Bung Karno
menekankan perlunya pembangunan karakter dalam menuju peradaban bangsa yang bermartabat.
Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia dihadapkan pada empat krisis (Kusmin 2010). Pertama, krisis
jatidiri, dimana masyarakat Indonesia tidak lagi mampu mengenali dirinya sebagai bangsa. Kedua,
krisis ideologi. Pancasila sebagai ideologi hanya tinggal nama, tidak lagi menjadi ideologi yang hidup
dalam perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketiga, krisis kepercayaan. Sikap curiga dan
meremehkan orang lain menunjukkan betapa manusia Indonesia telah pudar kepercayaannya kepada
yang lain. Keempat, krisis karakter, dimana ucapan, sikap, dan perilaku masyarakat belum
mencerminkan karakter bangsa.

Kondisi di atas makin diperparah oleh terjadinya krisis kebudayaan. Sikap rukun dan hormat
sebagai budaya luhur bangsa makin luntur. Berbagai krisis itu telah mendorong terjadinya
transformasi budaya yang dahsyat. Strategi yang paling tepat untuk menghadapi hal tersebut adalah
pendidikan. Institusi pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan menghimpun
proses berpikir dengan akhlak mulia. Oleh karena itu, tepat kiranya jika diupayakan pemulihan
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kembali nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para pendiri bangsa, sekaligus dimulainya kembali agenda
berkelanjutan untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan dengan menekankan pada pendidikan
karakter sebagai usaha membangun karakter bangsa (nation character building) menuju peradaban
bangsa yang bermartabat. Istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari
istilah "budaya" yang populer dalam kalangan akademis, dimana setiap manusia dapat berpartisipasi
dalam sebuah budaya, yang dapat diartikan sebagai "seni, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan,
nilai, bahan perilaku dan kebiasaan dalam tradisi yang merupakan sebuah cara hidup masyarakat.

Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi
masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu merupakan
kebanggaan bangsa dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan,
pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu itu
menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan
datang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter baru bangsa. Oleh karena itu,
pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan.

Membahas hasil dari proses pendidikan tidak lain adalah persoalan kualitas manusia
Indonesia. Manusia yang berkualitas, sebagaimana tersirat di dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945, adalah manusia cerdas, terdidik dengan baik melalui pendidikan yang bermutu, relevan, dan
merata. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, menjelaskan pendidikan yang bermutu, relevan, dan merata
adalah pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, agar menjadi cerdas, pertama-tama manusia Indonesia itu
haruslah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehingga tujuan
untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hendak
dicapai oleh dan dari setiap kegiatan pendidikan dapat didampingi secara seimbang oleh
penghayatan, pemahaman, dan pengamalan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
secara konkrit tercermin dalam perilaku luhur dan akhlak mulia dalam semua bidang kehidupan
sehari-hari.

PENDIDIKAN KARAKTER
Karakter dimaknai sebagai temparemen, yang perdefinisi menekankan pada unsur psikososial

yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan (Koesoema 2007:79). Karakter merupakan
ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral,
dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan (Kemko Kesra 2010:7). Menurut Hill
(2002), “character determines someone’s private thoughts and someone’s actions done. Good
character is the inward motivation to dowhat is right, according to the highest standard of behaviour
in every situation”. Karakter menentukan pikiran-pikiran dan tindakan seseorang. Karakter yang baik
adalah adanya motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan standar perilaku yang
paling tinggi di setiap situasi.

Dalam kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010, karakter diartikan
sebagai nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik,
dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam
perilaku (Kemko Kesra 2010:7). Karakter berkaitan dengan keseluruhan performance seseorang
dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karenanya, dalam karakter terkandung unsur moral,
sikap, dan perilaku. Seseorang dikatakan berkarakter baik atau buruk, tidak cukup hanya dicermati
dari ucapannya. Melalui sikap dan perbuatan riil yang mencerminkan nilai-nilai karakter tertentu,
maka karakter seseorang akan dapat diketahui. Karakter akan terbentuk melalui kebiasaan. Seperti
diungkap Cronbach (1977:57), karakter adalah aspek kepribadian. Keyakinan, perasaan, dan tindakan
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sesungguhnya saling berkaitan, sehingga mengubah karakter sama halnya dengan melakukan
reorganisasi terhadap kepribadian. Berbeda dengan Cronbach, Lickona (1992:37) memahami karakter
dalam tiga hal yang saling terkait, yaitu moralknowing, moralfeeling, dan moralaction.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang
berkarakter baik adalah yang mengetahui hal yang baik (moral knowing), memiliki keinginan
terhadap hal baik (moralfeeling), dan melakukan hal baik (moral action). Ketiga komponen tersebut
akan mengarahkan seseorang memiliki kebiasaan berpikir, kebiasaan hati, dan kebiasaan bertindak,
baik yang ditujukan kepada Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan bangsa

Selanjutnya Morgenthau (1991) mengemukakan, karakter nasional sangat menentukan
kekuatan nasional. Karakter nasional atau karakter bangsa menurut De Vos (1968) adalah the
enduring personality characteristics and unique life style found among the population of particular
national states. Karakter bangsa sebagaimana dikemukakan De Vos menunjukkan ciri-ciri kepribadian
yang tetap dan gaya hidup yang unik yang ditemui pada penduduk negara bangsa tertentu.

Secara individual, boleh jadi karakter bersifat hereditas atau bawaan, namun tidak demikian
halnya dengan karakter nasional. Karakter nasional tidak bersifat hereditas atau bawaan. Karakter
nasional akan kuat jika karakter individu warga negara juga kuat (Koellhoffer 2009). Sebagai
komponen penting yang menentukan kekuatan nasional, karakter nasional atau bangsa harus
dididikkan kepada generasi muda.

Dari aspek filsafat manusia, pendidikan karakter merupakan suatu peluang untuk
menyempurnakan kepribadian manusia. Pendidikan karakter merupakan sesuatu yang mendasar
dalam proses pendidikan manusia, bukan pendidikan yang bersifat asesoris. Oleh karena itu,
pendidikan karakter merupakan sarana pembudayaan dan pemanusiaan agar terbentuk sosok pribadi
manusia yang memiliki kemampuan intelektual dan moral secara seimbang. Pendidikan karakter
tersebut akan menciptakan pribadi manusia yang utuh dan pada gilirannya membentuk masyarakat
menjadi semakin manusiawi. Sebagai bagian dari program pendidikan, pendidikan karakter dapat
menciptakan makhluk baru, yaitu manusia yang berkarakter (Durkheim 1990).

Mengingat betapa pentingnya karakter bagi suatu bangsa, Deng Xiaoping pada tahun 1985
melakukan reformasi pendidikan dengan memasukkan karakter dalam kurikulum, mulai dari jenjang
prasekolah hingga perguruan tinggi. Seorang politisi China, Li Lanqing (2005) menyatakan pentingnya
pendidikan karakter sebagai berikut, “throughout the reform of the education system, it is imperative
to bear in mind that reform is for the fundamental purpose of turning every citizen into a man or
woman of character and cultivating more constructive member of society”. Dampak dari pendidikan
karakter tersebut, China berhasil bangkit dari keterpurukan akibat dari revolusi kebudayaan yang
dijalankan Mao.

Pendidikan karakter bangsa memiliki fungsi yang sangat penting. Kemko Kesra (2010:4)
menyebutkan tiga fungsi utama pembangunan karakter bangsa. Pertama, fungsi pembentukan dan
pengembangan potensi. Dalam fungsi ini, pembangunan karakter membentuk dan mengembangkan
potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik
sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Dalam hal ini,
pembangunan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan,
masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan
potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Ketiga, fungsi menyaring, yaitu memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat
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PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI
Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang

berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan
pokok yaitu (1) Masukan; (2) Proses; (3) Luaran; dan (4) hasil ikutan (outcome). Kategori masukan
antara lain adalah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana,
dokumen kurikulum, dan lingkungan. Kategori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian,
proses manajemen. Luaran adalah lulusan, hasil penelitian dan karya IPTEKS lainnya, sedang yang
termasuk dalam katagori hasil ikutan (outcome) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan
masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat
dan lingkungan. Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara
lain : (1) Organisasi yang sehat; (2) Pengelolaan yang transparan dan akuntabel; (3) Ketersediaan
Rencana Pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar
kerja; (4) Kemampuan dan Ketrampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non akademik
yang handal dan profesional; (5) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai,
serta lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung kelima unsur tersebut, perguruan tinggi
akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian
masyarakat akademik yang professional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan
tinggi berfungsi: 1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 2) mengembangkan Sivitas
Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui
pelaksanaan Tridharma; dan 3) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Pendidikan Tinggi bertujuan:1) berkembangnya
potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya
untuk kepentingan bangsa, 2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan
dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa, 3)
dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan
menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan
kesejahteraan umat manusia, dan 4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis
penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

PERAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI
Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu

tujuan pendidikan. Jadi kurikulum bisa diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan
pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen kurikulum (curriculum plan) dirupakan dalam bentuk
rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan. Sedang kurikulum
sebagai sebuah pelaksanan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (actual
curriculum). Perubahan sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada pengubahan dokumen saja,
tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen pembelajaran,
sering tidak berubah. Sehingga dapat dikatakan perubahan kurikulum hanya pada tataran konsep
atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang lama dimana kurikulum
diletakan sebagai aspek input saja. Tetapi dengan cara pandang yang lebih luas kurikulum bisa
berperan sebagai : (1) Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah
pendidikannya; (2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (3)
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Patron atau Pola Pembelajaran; (4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial
PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya; (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta
(6) Ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum
pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. SK Mendiknas 232/U/2000, menyebutkan kurikulum adalah
seperangkat rencanadan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajiandan pelajaranserta cara
penyampaiandan penilaiannya yang digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan belajar-
mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan
Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang
mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum
Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: (1) agama; 2) Pancasila; (3) kewarganegaraan; dan (4)
bahasa Indonesia. Kurikulum Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan
ekstrakurikuler.

Perubahan yang mendasar pada segi kehidupan masyarakat, menimbulkan perubahan
pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia hingga perubahan dari kohesi sosial
menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan).
Untuk dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi, menurut UNESCO pendidikan tinggi harus
berlandaskan pada empat pilar, yaitu: 1) learning to know, 2) learning to do yang bermakna pada
penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan menurut klasifikasi ISCE (International
Standard Classification of Education) dan ISCO (International Standard Classification of Occupation),
dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan
jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal, 3) learning to live together (with others), dan 4)
learning to be, serta; belajar sepanjang hayat (learning throughout life).

Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, meletakkan
kedudukan pendidikan tinggi sebagai: 1) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, 2) pelaku,
sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, 3) lembaga
pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk
masyarakat, dan 4) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional (Buku Panduan
Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi, 2008).

Pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor,
maka akan sulit untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pada masa
sebelum tahun 1999 (pre-millenium era) perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat
pasca-millenium. Maka bila program studi mengembangkan kurikulumnya dengan isi (IPTEKS) sebagai
basisnya, program studi tersebut akan tertinggal oleh perkembangan IPTEKS itu sendiri, karena
kurikulum disusun dan dilaksanakan untuk jangka waktu ratarata 5 tahun (S1). Konsep kurikulum
yang tercantum dalam Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 berbeda latar
belakangnya, yaitu lebih banyak didorong oleh masalah-masalah global atau eksternal, terutama
yang telah diuraikan dalam laporan UNESCO di atas. Hal-hal tersebut menimbulkan keadaan seperti :
(a) persaingan di dunia global, yang berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi di dalam
negeri maupun di luar negeri, sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang
dapat bersaing dalam dunia global; (b) adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi
hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu tetapi juga yang mampu menerapkan keilmuannya
dalam kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan relevan), yang lebih berbudaya; dan (c) juga
adanya perubahan kebutuhan di dunia kerja yang terwujud dalam perubahan persyaratan dalam
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menerima tenaga kerja, yaitu adanya persyaratan softskills yang dominan disamping hardskillsnya.
Sehingga kurikulum yang dikonsepkan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus
dicapai/ dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang
dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ stakeholders (competence based curriculum).
Disamping itu perubahan ini juga didorong adanya perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin
dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan
tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Peran DIKTI juga berubah yaitu hanya memfasilitasi, memberdayakan, dan mendorong
perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya, jadi tidak lagi berperan sebagai penentu atau regulator
seperti masa-masa sebelumnya. Disini secara konseptual dipisahkan antara pengembangan
kelembagaan dan pengembangan kurikulum/isi pendidikannya. Sehingga perguruan tinggi lebih bisa
mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi sangat
dimungkinkan perubahan kurikulum disebabkan juga oleh adanya perubahan rencana strategis
perguruan tinggi yang termuat dalam visi dan misinya . Perubahan yang sangat cepat di semua sektor
kehidupan khususnya dunia kerja, mendorong perguruan tinggi perlu membekali lulusannya dengan
kemampuan adaptasi dan kreativitas agar dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang cepat
tersebut. Alasan inilah yang seharusnya mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan
perubahan paradigma dalam penyusunan kurikulumnya. Tidak hanya memfokuskan pada isi yang
harus dipelajari, tetapi lebih menitik beratkan pada kemampuan apa yang harus dimiliki lulusannya
sehingga dapat menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik serta dapat meningkatkan
kualitas hidupnya. Konsep kurikulum yang didasarkan pada empat pilar pendidikan dari UNESCO
seperti telah diuraikan diatas, merupakan pengubahan orientasi kurikulum secara mendasar. Yaitu
dari sebelumnya yang berfokus pada isi keilmuan (IPTEKS), berubah berfokus kepada kemampuan
manusia di masyarakatnya, lebih luas lagi yaitu pada kebudayaannya.

Pembaharuan konsep kurikulum pendidikan tinggi yang dituangkan dalam Kepmendiknas No.
232/U/2000 dan No. 045/U/2002 , yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO
(1998) , terdapat perubahan yang mendasar yaitu: 1) luaran hasil pendidikan tinggi yang semula
berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan
sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat
melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil
pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi
sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh
masyarakat pemangku kepentingan, 2) kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan
oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah, yakni kurikulum inti disusun
oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan
ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, 3) berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994
komponen kurikulum tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang
disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (content based),
sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum
Inti dan kurikulum Institusional. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama, ditetapkan
oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan
Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi
utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi (Kepmendiknas
No.045/U/2002), 4) dalam Kurikulum Nasional terdapat pengelompokan mata kuliah yang terdiri
atas: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian
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(MKK). Sedangkan dalam Kepmendiknas no 232/U/200, Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata
Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah
Berkehidupan Bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokkan mata
kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokkan berdasarkan
elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c)
kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan
ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai
dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Konsep ini untuk dapat mengakomodasi kebutuhan
masyarakat yang menjadikan perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya
pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka untuk semua, maka
dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Strategi kebudayaan tersebut berwujud kemampuan untuk menangani masalah-masalah yang
terkait dengan aspek :1) fenomena anthrophos, dicakup dalam Pengembangan manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian
mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;2)
fenomena tekne, dicakup dalam penguasaan ilmu dan ketrampilan untuk mencapai derajat keahlian
berkarya; 3) fenomena oikos, dicakup dalam kemampuan untuk memahami kaidah kehidupan
bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya; 4) fenomena etnos, dicakup dalam
pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat
keahlian berdasarkan ilmu dan keahlian yang dikuasai.

Perubahan kurikulum juga berarti perubahan pembelajarannya, sehingga dengan konsep
diatas proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses
transfer of knowledge, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan yang berupa
method of inquiry seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian
secara jelas akan tampak bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis penguasaan ilmu
pengetahuan dan ketrampilan (KBI) sesuai Kepmendikbud No.056/U/1994, ke KBK menurut
Kepmendiknas No. 232/U/2000, mempunyai beberapa harapan keunggulan, yaitu : ”luaran hasil
pendidikan (outcomes) yang diharapkan sesuai dengan societal needs, industrial/business needs, dan
professional needs; dengan pengertian bahwa outcomes merupakan kemampuan mengintegrasikan
intelectual skill, knowledge dan afektif dalam sebuah perilaku secara utuh.”

SIMPULAN
Empat krisis yang dihadapi bangsa Indonesia: Pertama, krisis jatidiri, dimana masyarakat

Indonesia tidak lagi mampu mengenali dirinya sebagai bangsa. Kedua, krisis ideologi. Pancasila
sebagai ideologi hanya tinggal nama, tidak lagi menjadi ideologi yang hidup dalam perilaku sehari-
hari masyarakat Indonesia. Ketiga, krisis kepercayaan. Sikap curiga dan meremehkan orang lain
menunjukkan betapa manusia Indonesia telah pudar kepercayaannya kepada yang lain. Keempat,
krisis karakter, dimana ucapan, sikap, dan perilaku masyarakat belum mencerminkan karakter
bangsa. Perubahan yang mendasar pada segi kehidupan masyarakat di atas, hanya dapat diatasi
dengan berperannya institusi pendidikan dalam empat pilar, yaitu: 1) learning to know, 2) learning to
do yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan menurut
klasifikasi ISCE (International Standard Classification of Education) dan ISCO (International Standard
Classification of Occupation), dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi
bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal, 3) learning to live together
(with others), dan 4) learning to be, serta; belajar sepanjang hayat (learning throughout life).
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Abstrak
Proses pembelajaran sosiologi sangat identik dengan image menghafal abstraksi atau
definisi dari konsep-konsep sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dimana esensi
pembelajaran sosiologi hanya akan berhenti pada level angka (nilai) dan tidak bermakna
secara sosial. Oleh karenanya perlu adanya paradigma baru pembelajaran sosiologi yang
dinamakan dengan pembelajaran sosioogi dengan pendekatan habitus peka sosial. Ini
dimaksudkan untuk menjawab situasi dimana, ilmu sosiologi bisa berarti lebih pada
persoalan pendekatan sosial dan praksis kemasyarakatan daripada hanya pada
pemaknaan tekstual pada definisi dan abstraksi. Pendekatan ini juga terintegrasi dalam
nilai-nilai konservasi dan karakter yang mengacu pada peningkatan kualitas pendidikan.

Kata kunci : habitus, karakter, konservasi, pembelajaran sosiologi

PENDAHULUAN
Sosiologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang memiliki kedudukan penting

dalam melakukan analisis terhadap berbagai fenomena social di dalam masyarakat. Dari aspek das
sollen, sosiologi menarasikan bagaimana masyarakat itu berkembang berdasarkan nilai dan norma
tertentu. Sedangkan dari aspek das sein, sosiologi berbicara atas nama realitas sosial mengenai
berbagai kondisi riil atau senyatanya yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga berbicara mengenai
sosiologi tidak akan bisa lepas dari dua hal utama yaitu aspek pembelajaran sistematis normatif di
kelas dan aspek pembelajaran berbasis realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Namun dalam perkembangannya, belajar sosiologi lebih banyak dipahami sebagai
pembelajaran klasikal yang terlepas dari ruh realitas sosial. Siswa atau mahasiswa lebih sering dibawa
ke dalam dunia abstrak yang berbicara mengenai banyak definisi dan ide-ide konseptualisasi yang
sedemikian rumit tentang sosiologi. Kesan yang kemudian muncul dalam proses pembelajarannya
adalah bahwa sosiologi kehilangan jiwa sebagai ilmu yang terintegrasi dengan masyarakat; dan
berubah menjadi cabang ilmu baru yaitu ilmu menghafal. Yang terjadi adalah, baik siswa maupun
mahasiswa, lebih banyak disibukkan dengan abstraksi-abstraksi dan definisi-definisi daripada
memahami abstraksi tersebut melalui cerminan langsung pada perilaku sehari-hari di dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan. Komentar bernada satire yang banyak terdengar adalah bahwa
pintar menghafal adalah tolok ukur keberhasilan belajar sosiologi. Efek jangka panjang yang harus
diwaspadai dari situasi ini adalah siswa atau mahasiswa akan menjadi generasi penghafal konsep dan
teori yang sangat handal tetapi menjadi buta akan kepekaan dan aplikasi sosial terhadap masyarakat
di sekitarnya. Oleh karena itu, kajian mengenai paradigma baru pembelajaran sosiologi penting
untuk dilakukan untuk merespon kebutuhan akademis yang jauh lebih mulia daripada sekedar
kebutuhan pragmatis sesaat.
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Sosiologi dan Tantangan Pembelajaran Sosiologi
Keberadaan Sosiologi dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Sosiologi menawarkan analisis ilmu pengetahuan yang mampu melakukan sistematisasi berbagai
dinamika sosial sehingga segala proses sosial itu tidak berlalu begitu saja tanpa makna. Sedangkan,
masyarakat merupakan laboratorium raksasa yang memberikan supply materi dan ruang yang sangat
luas bagi para pemerhatinya dan berkontribusi bagi perkembangan dan pembelajaran sosiologi.
Sedemikian melekatnya posisi antara sosiologi dan masyarakat menjadikan apa yang terjadi pada
satu sisinya akan mengakibatkan adanya perubahan di sisi lain. Artinya, mustahil rasanya mencabut
akar sosiologi dalam pembelajarannya dengan mengabaikan unsur realitas sosial yang terjadi dalam
masyarakat.

Dalam perkembangan yang sedemikian rupa tersebut, peran sosiologi di dalam laju pesatnya
masyarakat dan pembangunan menjadi semakin signifikan. Sosiologi bukan lagi berkembang sebagai
ilmu murni semata namun juga dilihat dalam kaca mata terapan. Menurut Mulder (2000 : 51)
Sosiologi mempelajari barang yang sifatnya abstrak, meskipun demikian juga memiliki sifat sebagai
ilmu terapan, yaitu sosiologi mendukung usaha pembangunan, dan pemerintah berkonsultasi dengan
para ahli sosiologi sebelum dirumuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dari sudut pandang pelaksanaan pembelajaran di sekolah, lanjut Mulder (2000 : 51),
pembelajaran sosiologi harus memberikan kemampuan untuk memahami secara kritis aneka ragam
masalah yang setiap hari muncul dalam hidup kita sejalan dengan perubahan sosial dan budaya;
untuk memupukkembangkan kesadaran bahwa ketertiban/ketentuan itu diperlukan dalam
kehidupan bermasyarakat; dan untuk menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial yang berbeda-
beda, dan harua memupukkembangkan sikap saling menghormati dan kesetiakawanan sosial agar
dapat mencapai suatu kehidupan bermasyarakat yang teratur.

Pemahaman terhadap aspek-aspek normatif dari fungsi sosiologi dalam wacana pendidikan
tersebut menjadi suatu persoalan, tatkala berhadapan dengan logika yang lebih besar yaitu
perspektif riil yang menghadapkan sosiologi pada tuntutan kebijakan negara yang berkaitan dengan
ujian nasional (UN) misalnya. Ketika Sosiologi menjadi salah satu mata uji dalam UN pada jenjang
SMA/MA bersama dengan Geografi dan Ekonomi maka terjadilah perubahan pemaknaan yang cukup
signifikan.

Pada awal diselenggarakannya UN pada 2003 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
dengan menetapkan nilai tertentu sebagai nilai minimal kelulusan dan tidak adanya ujian ulang
menimbulkan pro dan kontra. Banyak siswa yang tidak lulus atau stres menghadapi UN, meskipun
nilai yang dipatok masih tergolong rendah. Menurut Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) No 59/2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dan
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional tahun 2011/2012, peserta didik
dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari nilai akhir minimal 5,5 dan nilai setiap mata pelajaran
paling rendah 4,0.

Nilai akhir diperoleh dari gabungan antara nilai Ujian Nasional dan nilai sekolah/madrasah
(S/M) dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dengan perbandingan 40% untuk Ujian
Sekolah/Madrasah dan 60% untuk nilai UN. Jadi semakin besar nilai sekolah (S/M) akan meringankan
beban pencapaian nilai murni UN (www.solopos.com). Lebih lanjut bahwa pada tahun 2012 dan
2013, nilai minimum 5,5 merupakan nilai akhir rata-rata siswa dari kombinasi nilai UN dan nilai rapor
dengan porsi 60: 40. Siswa juga tak boleh memperoleh nilai di bawah 4 untuk mata pelajaran yang
diujikan dalam UN (www.kompas.com).

Dengan penetapan standar nilai ini, sikap pragmatis yang nampaknya mendominasi proses
pembelajaran sosiologi, dimana penyikapan terhadap esensi proses pembelajaran hanya bertujuan
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mengejar grade tertentu. Akhirnya kemudian, standar nilai tertentu inilah yang digunakan sebagai
satu-satunya patokan melihat ketercapaian prestasi belajar dengan abai terhadap proses
pembelajaran yang sebenarnya terkait dengan bukan hanya terhadap akumulasi ilmu pengetahuan
tetapi juga faktor kualitas pembelajaran. Siswa hanya akan menghafal konsep-konsep dan abstraksi
dari buku saja, akan tetapi kesulitan melihat keterkaitan sosial dalam realitas masyarakat yang
sebenarnya. Ini menjadi titik kekhawatiran yang mulai mengerucut bahwa, siswa menjadi pintar
mendefinisikan tetapi relatif kurang memiliki kepekaan sosial terhadap kondisi sosial budaya yang
sesungguhnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Akhirnya, sosiologi hanya
indah di tataran ideologis, namun miskin makna dalam pemahaman sosial.

Dalam kondisi semacam ini, terdapat aspek pengkerdilan terhadap tumbuh kembang ilmu
pengetahuan, dimana ketika berhadapan dengan logika kebijakan negara dan kebutuhan pasar, maka
ilmu pengetahuan akan berada di level yang paling rendah. Padahal dalam aspek pendidikan
berkelanjutan sebagai bagian dari wacana konservasi nilai sosial, sosiologi harusnya menjadi
pemimpin yang mampu mengarahkan manusia-manusia terdidik tersebut dalam level yang lebih
terhormat dan beradab dalam kacamata peradaban dan perkembangan masyarakat. Sehingga, aspek
terapan dalam ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi, dapat berjalan dengan sempurna. Sosiologi
mampu hadir dan berperan aktif sebagai pencerah dan penopang dinamika masyarakat, bukan hanya
secara pasif melihat perkembangan masyarakat yang kadang bergerak liar, tanpa bisa berbuat apa-
apa.

Paradigma Baru Belajar Sosiologi Melalui Pendekatan Habitus Peka Sosial
Pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia layaknya perlu

mendapatkan perhatian yang optimal. Menilik pada pentingnya pendidikan maka fungsi pendidikan
juga nampaknya juga perl dilihat sebagai pijakan penting. Menurut (Koesoema, 2007 : 64) , pertama :
sebagai pedoman arah bagi proses pendidikan yang bersifat direktif dan orientasional bagi lembaga
pendididkan. Kedua, pendidikan sebagai sumber motivasi yang menggerakkan insan pendidikan
untuk mengerahkan seluruh waktu dan tenaganya pada tujuan tersebut. Disini tujuan pendidikan
bersifat orientatif bagi pribadi setiap individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Ketiga, tujuan
pendidikan menjadi dasar atau kriteria untuk melaksanakan sebuah evaluasi bagi kinerja pendidikan.
Tanpa ada penentuan tujuan pendidikan, penilaian dan evaluasi tidak dapat dilakukan. Jika evaluasi
tidak dilakukan maka tidak akan dapat dinilai apakah campur tagan pendidikan yang dilakukan
tersebut efektif, berguna, dan bermakna.

Pemikiran strategis tentang bagaimana menjalankan misi pendidikan ini demi masa depan
yang lebih baik ini nampaknya tidak bisa dielakkan lagi. Ini terkait dengan cita-cita besar banga untuk
menjadikan manusia-manusia dan generasi mendatang jauh lebih berkualitas melalui pembenahan
sistem pendidikan di masa sekarang. Pendidikan bukan hanya terkait dengan kepentingan pragmatis
sesaat tetapi lebih pada bagaimana menjadikannya sumber kekayaan dan potensi bangsa yang
tangguh serta mumpuni untuk menghadapi segala tantangan yang lebih kompleks di masa
mendatang. Cita-cita bangsa tersebut, bukanlah amanah yang ringan. Oleh karenanya, memusatkan
diri dan fokus pada pembenahan sistem pendidikan menjadi awal yang baik.

Berkaca dari argumentasi tersebut maka aspek yang tidak boleh terlewatkan adalah
memikirkan kembali bagaimana mengembalikan semangat idealisme dalam dunia pendidikan pada
tataran akademik pembelajaran di sekolah. Karena pada dasarnya, dunia pendidikan ini adalah ruang
dimana independensi pemikiran manusia diwadahi sehingga melahirkan kecerdasan-kecerdasan
tertentu yang membantu manusia itu sendiri mampu keluar dari berbagai ketertindasan dalam
ruang-ruang kehidupan yang lain. Artinya, melalui mekanisme pendidikan akan menjadikan
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masyarakat mengalami proses pencerahan dan pembebasan. Dan hal ini akan bisa dicapai melalui
pengalaman belajar yang konstruktif, rasional serta empiris. Menurut Romo Mangun (dalam Susetyo,
2005 : 145) pendidikan adalah awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap mausia
sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya akan tercapai apabila seseorang telah berhasil
membaca realitas perantaraan dunia di sekitar mereka. Sebagai usaha untuk menumbuhkan
kesadaran sosial, maka perlu adanya perangkat analisis yang bersumber pada kebebasan berpikir dari
masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap
perkembangan sosial yang ada.

Sebagai salah satu elemen dalam dunia pendidikan yang membebaskan tersebut, sudah
sepantasnyalah ilmu pengetahuan sosiologi turut ambil bagian. Mengembalikan spirit idealisme
pembelajaran Sosiologi di berbagai level menjadi sangat terbuka dalam perspektif ini. Menariknya
lagi adalah, bahwa sosiologi adalah ilmu yang terkait dengan masyarakat dan sosiologi tumbuh dari
dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya, mendekatkan pemahaman konseptualisasi
sosiologi dalam ruang realitas dunia sekitar bukanlah hal yang sulit dilakukan. Dengan mengacu pada
hal ini, maka akan membantu siswa maupun mahasiswa untuk mengembangkan penalaran yang kritis
terhadap perkembangan sosial yang sedang terjadi di masyarakat dalam sudut pandang sosiologi.
Dengan kata lain, mengubah image sosiologi sebagai bidang ilmu pengetahuan yang cenderung
hafalan dan tekstual menjadi bernalar kritis, kontekstual, dan peka sosial itu sebenarnya adalah
sesuatu yang sangat mungkin dilakukan.

Dalam hal ini mekanisme yang bisa dilakukan adalah pendekatan pada pola-pola pembiasaan
pembelajaran atau meminjam istilahnya Bourdieu, yaitu habitus. Dalam penjelasannya tentang ilmu
sosial, Bourdieu menaruh perhatian pada apa yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari
mereka (Jenkins, 2004 : 106). Pembelajaran sosiologi dengan pola habitus ini dimaksudkan sebagai
cara belajar sosiologi yang berbasis pada mengasah kepekaan siswa atau mahasiswa terhadap
realitas-realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk membantu
pemahaman terhadap abstraksi dan konseptualisasi dalam sosiologi. Pembelajaran dengan
pendekatan habitus ini menjadi penting agar siswa atau mahasiswa terbiasa menyusun pengetahuan
dan pemahamannya sendiri terhadap konsep-konsep sosiologi berdasarkan pengalaman dan
kepekaan sosial dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya. Jadi siswa atau mahasiswa tidak sekedar
hafal definisi, namun yang lebih penting lagi adalah mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Pemahaman atas definisi dan konseptualisasi sosiologi itulah yang yang menjadi tujuan.

Lebih lanjut, Jenkins (2004 : 107-108) mengatakan bahwa habitus dalam pandangan Bourdieu
memiliki tiga makna. Pertama, dalam nalar yang sepele, habitus hanya ada selama ia ada di dalam
kepala aktor (dan kepala adalah bagian dari tubuh). Kedua, habitus hanya ada di dalam, melalui dan
disebabkan oleh praksis aktor dan interaksi antara mereka dan dengan lingkungan yang
melingkupinya : cara berbicara, cara bergerak, cara membuat sesuatu, atau apapun. Dalam hal ini,
habitus secara empati bukanlah satu konsep abstrak dan idealis. Ini tidak hanya termanifestasikan
dalam perilaku, namun juga bagian integral darinya (dan sebaliknya). Ketiga, taksonomi praksis, yang
sudah berakar di dalam tubuh.

Demikian juga yang terjadi dalam pendekatan habitus dalam proses pembelajaran ini.
Pemahaman siswa atau mahasiswa juga terbagi ke dalam tiga tingkatan Bourdieu tersebut. Ada siswa
atau mahasiswa yang masuk level pertama, yaitu sebatas hafal konsep-konsep sosiologi dalam
pikirannya saja. Dalam level ini, posisi siswa atau mahasiswa lebih pada posisi pasif dan sekedar
mengingat. Pada level kedua, bukan hanya hafal definisi saja, namun juga mampu memberikan
contoh riil dalam kehidupan sehari-hari yang bervariasi dan berbeda secara tekstual dengan buku
atau referensi terkait. Artinya, dalam level ini, siswa atau mahasiswa sudah mampu menunjukkan
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hasil kepekaan sosial dalam lingkup kehidupan sehari-hari yang tepat digunakan untuk menjelaskan
berbagai konseptualisasi dalam ilmu sosiologi. Akhirnya, level ketiga menurut habitusnya Bourdieu,
adalah pencapaian pada situasi dimana pembelajaran sosiologi itu dimulai dari analisis realitas sosial
yang bermuara pada konsepsi atau abstraksi teoretis sosiologis. Jadi, pada level ketiga ini adalah
pembelajaran sosiologi yang bukan diawali dari hafal atau tidaknya konsep, namun lebih ditekankan
pada konstruksi pemahaman siswa atau mahasiswa atas konsep tertentu yang dimulai dari analisis
kasus pada kehidupan sehari-hari. Sehingga pada level ini, tujuan pembelajaran itu tidak menghafal
tetapi memahami konsep sosiologi melalui analisis situasi sosial yang sedang berkembang dalam
masyarakat. Dalam level ini, tuntutan akan kepekaan sosial terhadap berbagai macam fenomena
sosial menjadi sangat tinggi. Dari penjelasan tersebut di atas, maka proses pembelajaran yang
demikian ini mengakomodasi berbagai pengalaman kehidupan sosial pada tiap-tiap siswa atau
mahasiswa. Dengan demikian, hal ini juga terkait dengan pengayaan terhadap materi sosiologi yang
tidak terbatas hanya dalam lingkungan pribadi tetapi juga lingkungan sosial yang lebih luas. Belajar
sosiologi dengan pendekatan habitus ini akan membiasakan diri untuk peduli dan dekat dengan
lingkungan sosial.

Dari sudut pandang lain, belajar sosiologi dalam pendekatan habitus ini juga mengakomodasi
nilai-nilai karakter sosial yang dikembangkan, utamanya terkait dengan kepekaan sosial atau
kepedulian sosial. Wujud kepekaan atau kepedulian sosial ini dapat mengarah pada konservasi nilai-
nilai sosial yang mengarah pada aspek cerdas, jujur, dan toleran. Dalam hal ini, dikatakan bahwa
pembelajaran sosiologi dengan pendekatan habitus ini bukan saja menyumbang pada kecerdasan
akademis tetapi juga mengasah kecerdasan sosial. Bagi perkembangan ilmu sosiologi pada
khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya, hal ini menjadi penting karena menjadikan ilmu sosial
dan sosiologi tidak tercerabut dari akarnya. Sosiologi bukan menjadi menara gading bagi masyarakat,
tetapi mampu menjadi jembatan bagi pemaknaan ilmu sosial pada level terapan yang bermakna
langsung bagi masyarakat. Pada akhirnya, peran sosiologi mampu dirasakan bukan hanya dalam
aspek akademis ideologis, namun menyentuh pula pada aspek praksis.
SIMPULAN

Peningkatan kualitas pendidikan adalah cita-cita besar bangsa yang sangat mulia. Dalam aspek
ini, memerlukan banyak kontribusi pemikiran dan kebijakan yang mampu mengarahkan pendidikan
tersebut menjadi lebih bermakna untuk masyarakat. Melalui pendekatan pembelajaran habitus yang
peka sosial diharapkan akan mampu membawa pemaknaan yang mendalam terhadap esensi
pendidikan dan mengembalikan kembali idealisme dunia akademis yang mulai luntur tergerus waktu
dan tantangan jaman yang semakin kompleks. Karena memaknai proses belajar adalah tidak melulu
diarahkan pada aspek kuantitatif dan penilaian skoring semata, namun juga berbasis pada nilai-nilai
kualitatif yang bersumber pada nilai karakter dan konservasi nilai sosial.
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Abstrak
Makalah ini mengkaji keterkaitan antara konservasi, mutu pendidikan, dan pendidikan
berbasis kearifan lokal. Konservasi dimaknai sebagai upaya mempertahankan kualitas
sumberdaya manusia. Untuk mempertahankan kualitas sumberdaya manusia dilakukan
melalui pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan mengacu pada mutu input, proses,
output, dan outcome. Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat dijadikan model pendidikan
yang memiliki relevansi tinggi bagi pengembangan watak dan kecakapan hidup (life skills).
Melalui pendidikan berbasis kearifan lokal akan mempersiapkan generasi yang siap menghadai
berbagai tantangan akibat globalisasi. Oleh karena itu terus menggali dan ”memproteksi”
kearifan lokal lewat berbagai upaya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan. Tujuan akan

dicapai yaitu mempersiapkan anak bangsa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kata kunci : konservasi, mutu pendidikan, kearifan lokal

PENDAHULUAN
Ketika jumlah manusia masih sedikit sementara persediaan sumberdaya alam masih

melimpah, manusia cenderung memanfaatkannya sesuai kebutuhannya yang sangat sederhana.
Namun ketika jumlah manusia semakin bertambah sementara persediaan sumberdaya alam
relatif tetap, justru manusia mulai mengeksploitasinya secara berlebihan. Akibat tindakan
manusia yang tidak bijaksana mengakibatkan semakin berkurangnya sumberdaya alam. Berawal
dari tidak seimbangnya jumlah manusia dan persediaan sumberdaya alam , muncul isu
konservasi. Isu konservasi lebih menitik beratkan konserasi sumber daya alam, dengan tujuan
untuk melestarikan sumberdaya alam demi keberlangsungan hidup manusia.

Seiring bertambahnya jumlah manusia, tidak saja berakibat tekanan terhadap sumberdaya
alam, melainkan juga memunculkan berbagai masalah sosial. Apalagi dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, selain memberi manfaat bagi manusia juga memunculkan masalah
sosial baru. Masalah sosial tidak kalah pentingnya dengan semakin berkurangnya sumberdaya
alam. Masalah sosial jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keberlangsungan hidup
manusia. Berawal dari pemikiran inilah muncul pendefinisian ulang terhadap pemahaman makna
konservasi. Jika pada awalnya makna konservasi lebih menitik beratkan pada konservasi sumber
daya alam, kemudian maknanya diperluas pada hal-hal di luar sumberdaya manusia. Orang mulai
berfikir perlunya konservasi budaya, adat-istiadat, kearifan lokal, dan termasuk juga konservasi
terhadap kualitas sumber daya manusia.

Konservasi atau melestarikan kualitas sumberdaya manusia tidak lepas dari pendidikan.
Pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas diri, agar agar
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menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Agar dapat mencapai kualitas diri diperlukan pendidikan yang bermutu, dan
salah satunya melalui pendidikan berbasis kearifan lokal. Makalah ini akan mendiskusikan
keterkaitan antara konservasi, mutu pendidikan, dan pendidikan berbasis kearifan lokal.

KONSERVASI
Ide konservasi pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902). Jauh sebelumnya,

di Asia Timur, konservasi sumberdaya alam hayati (KSDAH) dimulai saat Raja Asoka (252 SM)
memerintah, di mana pada saat itu diumumkan perlunya dilakukan perlindungan terhadap
binatang liar, ikan dan hutan. Sedangkan di Inggris, Raja William I (1804 M) pada saat itu telah
memerintahkan para pembantunya untuk mempersiapkan sebuah buku berjudul Doomsday Book
yang berisi inventarisasi dari sumberdaya alam milik kerajaan. Berdasarkan kenyataan itu bahwa
sejak jaman dahulu konsep konservasi telah ada dan diperkenalkan kepada manusia. Konsep
tersebut menjadi cikal bakal dari konsep modern konservasi dimana konsep modern konservasi.

Konservasi itu sendiri berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con (together)
dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian: upaya memelihara apa yang kita punya
(keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Pada awalnya konsep konservasi
menekankan pada upaya memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana. Hal
ini jelas dari berbagai definisi konservasi yang banyak dikemukakan oleh ahli atau lembaga. (1)
Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam
jumlah yang besar dalam waktu yang lama (American Dictionary). (2) Konservasi adalah alokasi
sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial (Randall, 1982). (3)
Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk
manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam
kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan
dan latihan (IUCN, 1968). (4) Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia
sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui
untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980).

Di era sekarang konservasi diberi makna yang lebih luas lagi. Jika sebelumnya konservasi
hanya diberi makna upaya melestarikan sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi
yang akan datang, namun sekarang konservasi juga diberi makna upaya melestarikan budaya,
adat-istiadat, gaya hidup, bahasa, pengetahuan local, dan termasuk kualitas sumberdaya
manusia. Perluasan makna konservasi ini tidak lepas dari dampak kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Dampak globalisasi tidak hanya berpengaruh terhadap menurunnya kualitas
sumberdaya alam, melainkan juga terhadap kualitas sumberdaya manusia. Akibat globalisasi
semakin memudarnya budaya lokal, berubahnya gaya hidup, hilangnya tradisi, adat-istidat, dan
pengetahuan lokal.
MUTU PENDIDIKAN

Istilah mutu merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris, yakni quality, artinya goodness
or worth. Mutu dapat didefenisikan sebagai “karakteristik produk atau jasa yang ditentukan
oleh customer dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan yang
berkelanjutan”(Soewarso, 1996). Dalam kerangka umum mutu mengandung makna derajat
keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible
maupun yang intangible (Utomo, 2011: 15).
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Pengertian mutu dalam konteks pendidikan, mengacu pada proses pendidikan dan hasil
pendidikan. Pada tataran proses pendidikan, mutu pendidikan mengacu pada bahan ajar,
metode mengajar, sarana sekolah, dukungan administrasi, SDM, dan penciptaan suasana yang
kondusif. Sedangkan pada tataran hasil pendidikan, mutu pendidikan mengacu pada prestasi
yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai itu mencakup
hasil kemampuan akademik, prestasi cabang olah raga dan seni, keterampilan tambahan tertentu
(komputer, teknik). Prestasi yang dicapai itu termasuk juga kondidi yang tidak dapat dipegang
(intangible), yaitu suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, dan kebersihan (Utomo,
2011: 15).

Menurut Usman (2010: 513), ada empat macam pendekatan untuk mengukur mutu
pendidikan yaitu pendekatan input, pendekatan proses, pendekatan output, dan pendekatan
outcomes.

Pendekatan Input
Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Input pendidikan adalah segala

sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang
dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi
berlangsunnya proses. Input sumber daya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru
termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang,
bahan, dsb.). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-
undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi,
tujuan, dan sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan
agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat
diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu
input tersebut.

Pendekatan Proses
Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAIKEMB

(Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna). Proses Pendidikan merupakan
berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap
berlangsungnya proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam
pendidikan bersekala mikro (ditingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses
pengambilan keputusan, proses yang dimaksud adalah proses pengembilan keputusan, proses
pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses
monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan
tertinggi dibanding dengan proses- proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan
input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan dsb) dilakukan secara harmonis,
sehingganya mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning),
mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan
peserta didik. Kata memberdaykan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar
menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga
telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan
lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu
mengembangkan dirinya).
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Pendekatan Output
Output bermutu jika hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. Output pendidikan

adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari
proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya,
produktivitasnya, efesiendinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya.
Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah
dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khusunya prestasi belajar siswa,
menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum,
UNAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ,
kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan
ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling
berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pendekatan Outcome
Outcome bermutu jika memperole kesempatan pendidikan yang diinginkan, memperoleh
kesempatan kerja dengan gaji yang wajar , dan dapat pengembangan diri

PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan

setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genious). Kearifan lokal adalah sikap,
pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan
jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya-tahan dan daya tumbuh di dalam
wilayah di mana komunitas itu berada (Tukijo, 2010: 1). Kearifan lokal adalah pandangan hidup
dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan
oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka
(Irianto, 2004: 1). Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan jawaban kreatif terhadap situasi
geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.

Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang,
generasi nenek moyang dan generasi sekarang, demi menyiapkan masa depan dan generasi
mendatang. Pada gilirannya, kearifan lokal pun dapat dijadikan semacam simpul perekat dan
pemersatu antargenerasi. Oleh karena itu, menjadi semacam imperatif yang mendesak untuk
terus menggali dan ”memproteksi” kearifan lokal yang terdapat pada setiap etnik lokal lewat
berbagai upaya yang dimungkinkan, termasuk di dalamnya melalui pendidikan baik formal
maupun informal. Dengan selalu memperhitungkan kearifan lokal melalui pendidikan niscaya
manusia didik (siswa dan mahasiswa) diharapkan tidak terperangkap dalam situasi keterasingan;
atau menjadi “orang lain” dari realitas dirinya dalam pengertian “menjadi seperti (orang lain)”.
Jadi, muatan lokal dalam pendidikan harus selalu dimaknai dalam konteks pemerdekaan dalam
rangka lebih mengenal diri dan lingkungan.
Peranan Pendidikan

Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren melalui pendidikan dapat
dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian
upaya membangun identitas bangsa, dan, sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh
budaya “lain”. Nilai-nilai kearifan lokal itu meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan
karakter dan identitas bangsa. Pendidikan yang menaruh peduli terhadapnya akan bermuara
pada munculnya sikap yang mandiri, penuh inisiatif, dan kreatif. Dari sinilah pendidikan berbasis
kearifan lokal dapat dikatakan merupakan model pendidikan yang memiliki relevansi tinggi bagi
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pengembangan kecakapan hidup (life skills) dengan bertumpu pada pemberdayaan keterampilan
dan potensi lokal di masing-masing daerah. Materi pembelajaran harus memiliki makna dan
relevansi tinggi terhadap pemberdayaan hidup mereka secara nyata, berdasarkan realitas yang
mereka hadapi. Kurikulum yang harus disiapkan adalah kurikulum yang sesuai dengan kondisi
lingkungan hidup, minat, dan kondisi peserta didik. Juga harus memerhatikan kendala-kendala
sosiologis dan kultural yang mereka hadapi. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan
yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi.

Pada hakekatnya, pendidikan bukanlah semata-mata berfungsi sebagai alat penyalur ilmu
pengetahuan, melainkan juga sebagai pendorong berkembangnya nilai-nilai luhur yang menjadi
dasar berkembangnya watak yang baik. Watak adalah keunggulan moral yang berperan sebagai
penggerak utama seseorang disaat ia akan melakukan tindakan. Menurut Mustakim (2011: 29)
watak atau karakter diartikan sebagai suatu sifat khas dan hakiki pada diri seseorang yang
membedakan dengan orang lain. Contoh watak yang baik antara lain jujur, adil, demokratis,
disiplin, dan toleran. Contoh watak yang baik antara lain jujur, adil, demokratis, disiplin, dan
toleran. Pendidik (guru dan dosen) dituntut tidak saja mumupuni dalam pengetahuan dan pandai
dalam menjalankan tugas menyalurkan ilmu, tetapi juga menjadi acuan dan teladan bagi anak
didik.

Sesungguhnya pendidikan karakter bukanlah konsep baru dalam praktik pendidikan nasional.
Selama ini sistem pendidikan nasional sebenarnya sudah memiliki visi pendidikan karakter. Visi
pendidikan karakter tercermin dalam undang-undang bidang pendidikan mulai dari UU No.4
tahun 1950 jo. UU No.12 tahun 1954, UU No. 2 tahun 1989 sampai UU No.20 tahun 2003.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1 (1), Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut
dijelaskan pada Pasal (3) bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Meskipun sudah diamanatkan dalam undang-undang dan menjadi rambu-rambu pendidikan
karakter, namun banyak praktik pendidikan yang bertentangan dengan pembentukan karakter
antara lain tingginya biaya pendidikan yang mengakibatkan diskriminasi dalam mengakses
pendidikan, berbagai praktik militerisme di lembaga pendidikan, manipulasi dan korupsi mulai
dari ujian nasional, ketidakdisiplinan guru, manipulasi hijazah/sertifikat. Praktik pendidikan masih
jauh dari harapan masyarakat: lebih otonom secara politis, terjangkau secara ekonomi, adil
secara sosial, toleran dan pluralis secara budaya, mencerdaskan, tidak diskriminatif, membodohi,
dan memiskinkan (Mustakim, 2011: 3).
Sasaran dan Pendekatan

Megawangi (2004) menyebut sembilan sikap luhur yang harus ditanamkan sejak dini pada
anak-anak Indonesia, yaitu: (1) cinta Tuhan dan kebenaran, (2) tanggung jawab, kedisiplinan dan
kemandirian, (3) amanah, (4) hormat dan santun, (5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, (6)
percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah
hati, dan (9) toleransi dan cinta damai. Apapun pilihannya, yang paling penting dilakukan adalah
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mencanangkan pelaksanaan strategi pendidikan yang tepat agar watak luhur itu dapat
berkembang dan terinternalisasi efektif dalam diri setiap peserta didik.

Irianto (2004: 2) menyebut empat aspek yang harus dilakukan dalam pembentukan watak,
yaitu: (1) perhatian pada sisi emosi peserta didik seperti menghargai diri sendiri (self-respect),
kemampuan berempati, dapat menahan diri (self control), dan rendah hati; (2) meningkatkan life
skill seperti kemampuan mendengarkan orang lain dan berkomunikasi; (3) menumbuhkan
kemauan (will), seperti menguatkan niat dan menghimpun tenaga untu melaksanakan prinsip-
prinsip luhur dalam kehidupan nyata; dan (4) pembiasaan (habit), yakni pengembangan sikap
untuk merespon berbagai situasi dengan baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Beragam cara kreatif dapat dicoba dilakukan dalam pendidikan karakter. Namun yang perlu
diingat, bahwa pengembangan karakter luhur hanya akan tumbuh sehat apabila ada dukungan
kuat dari komunitas tempat seseorang hidup sehari-hari. Komunitas yang sehat adalah komunitas
yang di dalamnya terjadi interaksi yang sejajar, yakni masing-masing anggota mempunyai
kesamaan derajat, ada kesamaan tingkat keterlibatan, dan ada sikap keterbukaan. Sikap luhur
seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasional, berani dan toleran, apabila telah menjadi
bagian dari norma komunitas akan berkembang kuat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menggali kearifan lokal adalah melalui
pendekatan budaya sekolah (Mustakim, 2011: 30). Dalam konteks ini budaya dapat dipahami dari
dua aspek. Dari sisi subtansi, budaya adalah spirit dan nilai kualitas hidup. Sedangkan dari
tampilan, budaya terdiri dari aturan-aturan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat,
aturan bagaimana harus bekerja, dan bagaimana kebiasaan kerja yang dimiliki oleh seseorang.
Dalam kaitannya dengan budaya sekolah, dari sisi spirit sekolah hendaknya mempunyai visi yang
khas yang paling sesuai dengan potensi sumber daya sekolah. Visi yang akan dikembangkan
mempunyai karakter khas daerah masing-masing dan dibicarakan dengan stakeholder. Ada
sekolah hijau, sekolah multikultur, sekolah religius, sekolah demokratis, sekolah nasionalis,
sekolah maritim dan lain-lain. Visi yang diangkat ini menjadi spirit dan diimplementasikan dalam
berbagai program sekolah. Secara operasional spirit itu akan diwujudkan dalam kehidupan
budaya sekolah seperti disiplin, demokratis, menjunjung tinggi kerukunan, dan rasional. Jika
karakter ini dapat dimiliki oleh setiap warga sekolah, bukan tidak mungkin akan tercermin pula
dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

SIMPULAN
Pendidikan merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia. Pendidikan yang bermutu sangat dibutuhkan untuk menghadapi era globalisasi.
Pendidikan yang bermutu tidak harus berorientasi pada budaya barat, tetapi beorientasi pada
kearifan lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal tidak hanya mencetak generasi yang cerdas dan
terampil, melainkan juga akan mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudi
pekerli luhur. Tentu perlu dukungan dan tanggungjawab semua elemen masyarakat untuk
mewujudkan cita-cita tersebut.
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