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Saya menyambut gembira terbitnya Prosiding Penguatan Pendidikan IPS di Tengah Isu-Isu Glo-
bal sebagai kumpulan makalah Seminar Nasional Pendidikan IPS, 20 April 2018, di Universitas Lambung
Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Seminar Nasional Pendidikan IPS tersebut dalam rangka Musyawarah
Nasional (Munas I) Perkumpulan Program Studi Pendidikan IPS Indonesia (APRIPSI), 20-22 April 2018.
Kegembiraan tersebut tentunya kegembiraan Insan-Insan Program Studi Pendidikan IPS Indonesia yang
mana pada Munas I APRIPSI menorehkan sukses melaksanakan Munas I sukses melaksanakan Seminar
Nasional Pendidikan IPS.

Kegembiraan tersebut tentunya semakin menjadi ketika panitia Seminar Nasional Penguatan
Pendidikan IPS di Tengah Isu-Isu Global berhasil menerbitkan prosiding yang menurut Ketua Pelaksananya,
Ersis Warmansyah Abbas, dipersembahkan kepada Insan-Insan Pendidikan IPS Indonesia sekaligus
sebagai penghormatan atas terbentuknya APRIPSI dan terpilihnya saya sebagai Ketua Umum APRIPSI.
Seminggu sebelum Munas dan seminar, di UPI Bandung, kami mendiskusikan hal terkait dengan besukan,
sekalipun kita baru akan mendirikan organisasi, tetapi harus bermuatan akademis. Pak Ersis mengutarakan
kondisi obyektif bahwa kita baru memulai dan karena itu mohon paper jangan dululah diberlakukan ketat
dalam usungan membangun kebersamaan.

Sebagai Ketua Umum APRIPSI terpilih untuk pertama kali pada Munas I APRIPSI di ULM
Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Program Studi Pendidikan
IPS ULM yang bersedia menjadi penyelenggara Munas I dan Seminar Nasional Pendidikan IPS.
Sesungguhnya sejak dari awal teman-teman di ULM merencanakan Seminar Internasional Pendidikan
IPS yang pemakalahnya diserahkan sepenuhnya kepada inisiator APRIPSI. Hanya saja, karena satu dan
lain hal, dua minggu menjelang pelaksanaan seminar, calon pemakalah dari mancanegara belum
memberikan kepastian sehingga disepakati mengadakan seminar nasional. Terlepas dari kekurangan di
sana-sini, apa-apa yang kita inisiasikan di ULM Banjarmasin semogalah menjadi langkah awal baik untuk
kita tingkatkan pada berbagai aktivitas APRIPSI di masa depan.

Sebagai Ketua Umum APRIPSI saya mengucapkan terima kasih khusus kepada Ketua Program
Studi Pendidikan IPS ULM dan jajarannya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ULM,
Rektor ULM, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu sehingga Munas I APRIPSI
dan Seminar Nasional Pendidikan IPS terlaksana dalam kesuksesan. Terima kasih juga kepada semua
teman-teman yang datang ke Banjarmasin dalam bingkai optimistis membangun kebersamaan,
membangun “wadah” Insan-Insan Pendidikan IPS Indonesia. Kekuatan kita adalah kebersamaan, dengan
kebersamaan kita kuat.

SAMBUTAN KETUA UMUM APRIPSI
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Demikian sambutan ringkas saya dalam semangat ayunan langkah kebersamaan dalam
membangun dan mengembangkan secara konstruktif Pendidikan IPS Indonesia. APRIPSI yang kita bangun
bersama-sama dengan semangat kemuliaan ini semogalah menjadi wadah bermanfaat adanya. Aamiin
Ya Rabbal Alamin.

Bandung, 17 April 2018
Ketua Umum APRIPSI

Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed.
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Prosiding Penguatan Pendidikan IPS di Tengah Isu-Isu Global merupakan kumpulan paper yang
disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS dengan judul yang sama, Kamis, 20 April 2018. Seminar
Nasional Pendidikan IPS dilaksanakan dalam sambungan Musyawarah Nasional (Munas I) Perkumpulan
Program Studi Pendidikan IPS Indonesia (APRIPSI), 20-22 April 2018. Sesungguhnya prosiding ini disiapkan
sebelum Seminar dan Musyawarah Nasional dimaksud, sekalipun demikian, karena banyaknya permintaan
bahwa penerimaan paper mohon diberi kelonggaran, panitia pelaksana mengakomodasi permintaan
tersebut yang berakibat penerbitan prosiding setelah seminar.

Sebagai Ketua Pelaksana Seminar dan Munas APRIPSI di Banjarmasin, saya menyadari, mulai
dari ide, pelaksanaan, sampai pengakhiran, berbagai kendala menyertai. Sekalipun demikian, segala
halangan dan rintangan dapat diatasi, sebab panitia bertekad, sebagai penyelenggara sekaligus dijadikan
sebagai medan pembelajaran. Karena itulah, panitia tidak risau apalagi “takut” melaksanakannya. Bahkan,
pelaksanaannya dengan riang gembira.

Sukses pelaksanaan tentu saja berkat kerja semua pihak, baik penggagas Perkumpulan Pro-
gram Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Indonesia, yang menjadikan perkumpulan dengan
penamaan APRIPSI, Rektor ULM, Dekan FKIP ULM dan jajarannya, serta pihak lainnya yang berkontribusi.
Untuk semua itu, panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan.

Pertama-tama, terutama dalam kaitan prosiding, panitia mengucapkan terima kasih dan
penghargaan kepada para penulis yang mengirim paper dan kemudian menyajikannya yang
membangkitkan berbagai tanggapan dalam kerangka memonitor permasalahan Pendidikan IPS dalam
semangat penguatannya guna merespon isu-isu global. Setidaknya, pemikiran yang berkembang diuji di
lapangan (Pendidkan IPS) untuk didiskusikan pada seminar berikutnya. Karena itu penghargaan tertinggi
diberikan kepada pengirim paper. Bisa jadi, paper yang menjadi prosiding ini bukanlah paper terbaik,
tetapi jangan pernah meremehkan nilai kontribusinya. Insya Allah, perbincangan hal-ikhwal Pendidikan
IPS akan semakin menggairahkan di masa mendatang, namun tiada hal tanpa awal. Prosiding ini
menempati peran awalnya.

Terima kasih dan penghargaan sepadan diberikan kepada anggota Tim Penyunting yang tanpa
kerja keras mereka tidaklah mungkin prosiding ini menjadi. Bahwa prosiding berkekurangan di sana-sini
tentu tidak menafikan kebermaknaan prosiding secara keseluruhan. Hal pastinya, prosiding ini telah
menjadi yang tentu saja, sesuai harapan, semogalah kemanfaatan menjadi kandungannya. Bekerja dalam
dayungan kontribusi dalam kebersamaan untuk kebersamaan adalah satu diantara sekian nilai-nilai hebat
powerful Pendidikan IPS.

PENGANTAR KETUA PENYUNTING
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Akhirnya, semogalah prosiding ini menjadi kontribusi bagi penguatan Pendidikan IPS, tidak hanya
dalam merespon isu-isu global, melainkan dalam upaya mengembangkan dan penguatan Pendidikan
IPS, baik dalam kerangka teoritik maupun aplikatif. Disadari, ranah kokoh pengembangan keilmuan
Pendidikan IPS dalam tataran konseptual-teoritik dalam paduan aplikatif. Semogalah Pendidikan IPS
berkembang dan menguat dalam kontribusinya bagi kehebatan bangsa.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, 17 April 2018
Ketua Panitia Seminar dan Musyawarah Nasional I Program Pendidikan IPS Indonesia
Ketua Program Studi Pendidikan IPS FKIP ULM

Dr. Drs. Ersis Warmansyah Abbas, BA, M.Pd.
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ABSTRACT
The development of science and technology accelerate the change of socio-cultural value system which
is the background and environment of social studies and social science education. Giving significant
influence to practice and reflecting in philosophical and theoretical thinking for revitalization amid global
issues. This study suggests how the paradigmative notion reinforces the scientific epistemology and its
implications for the social studies teacher education system. The Pancasila as basic and ideology of the
state should be used as a source of  social studies education prophetic philosophy in curriculum
development and learning to educate the social life of the nation in the global perspective. The use of
information and communication technology in an integrated and socio-cultural based values of the nation
in the development of curriculum and learning can increase the meaning of social studies. Paradigmatic
ideas as a reflection of subjective experience in analyzing the development of thinking in the academic
community, and research writing thesis and dissertation on UPI Graduate Program during 2010- 2017.
Keywords: revitalization, global perspective, prophetic, socio-cultural, source social studies education.

PARADIGMA REVITALISASI  PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

(Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Membangun Pendidikan Guru IPS
di Indonesia)

Suwarma Al Muchtar
suwarma@gmail.com

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Refleksi pengalaman subyektif kajian dengan epistemologik dan paradigmatif memperkokoh

eksistensi dan mutu Pendidikan IPS lima tahun terakhir (2015-2018). Hal itu terutama dalam upaya
memahami arah revitalisasi sebagai pendidikan nilai sosial budaya Indonesia. Dalam konstelasi dan
tantangan global, atas dasar refleksi pemikiran dalam kegiatan akademik pada program pascasarjana
pendidikan IPS dan sistem pendidikan guru IPS. Ditemukenali sejumlah fenomena dan fakta empirik
yang menjadi latar masalah dalam kajian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Perubahan sosial budaya sangat cepat dan menyentuh perubahan sistem nilai, sehingga
mempengaruhi terhadap intensitas masalah sosial budaya. Kompleksitas masalah sosial budaya
semakin menguat memicu terjadinya “situasi turbulensi”. Situasi seperti itu merupakan latar
sosial budaya pendidikan IPS, merupakan tantangan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan
IPS baik dalam tatanan nasional hingga global. Demikian pula dalam pengembangan pemikiran
paradigmatif bagi pengembangan sistem pendidikan guru IPS di perguruan tinggi.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Guru Besar Universitas  Pendidikan Indonesia Bandung.
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b. Dalam tataran global, perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi, terutama teknologi
informatika dan komunikasi sangat besar pengaruhnya. Namun dalam ilmu sosial termasuk
Pendidikan IPS tertinggal oleh cepatnya perubahan tersebut sehingga mengakibatkan “krisis teori
konstekstual” yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang semakin rumit. Kondisi ini
hendaknya dijadikan dasar dan orientasi bagi pengembangan epistemologi Pendidikan IPS.

c. Kesemrautan masalah sosial budaya diilustrasikan sebagai situasi turbulensi, yang memerlukan
tindakan-tindakan alternatif strategis untuk dapat menyelamatkan dari krisis sosial budaya dan
peradaban. Pendidikan IPS ditantang mampu membangun masyarakat yang memiliki
kecerdasan sosial untuk membangun budaya dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila
dan UUD RI Tahun 1945 yaitu cita-cita mencerdaskan kehidupan bermasyarakat bernegara
dan berbangsa. Untuk mewujudkannya merupakan tantangan sekaligus arah bagi revitalisasi
pendididikan IPS dan lembaga pendidikan guru IPS di perguruan tinggi. Untuk itu diperlukan
paradigma baru pendidikan untuk merevitalisasi pendidikan IPS yang powerful sebagai modal
sosial (social capital). Diperlukan upaya memperkuat posisi dan peran sebagai sarana utama
dalam mencerdaskan kehidupan soisial. Melalui kajian epistemologis Pendidikan IPS untuk
membangun “paradigma keilmuan” pendidikan IPS profetik dalam membangun SDM sebagai
makhluk sosial yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. Dekade terakhir dalam bidang filsafat ilmu terjadi perubahan dengan munculnya neopositivisme
dan neostrukturalisme yang memberikan peluang bagi ilmu-ilmu sosial termasuk Pendidikan
IPS untuk melakukan “revitalisasi epistemologi” dalam membangun jati dirinya. Termasuk
bagi penataan hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, terutama dalam membangun sosok
keilmuan yang bergerak dari tradisi pendekatan “disipliner” yang dominan ke arah interdisiplin,
multidisiplin dan antardisiplin, bahkan lintas bidang keilmuan (crossdiscipline). Demikian
pula dalam bidang penelitian munculnya pendekatan naturalistik inkuiri yang diunggulkan
dalam ilmu ilmu sosial dan studi sosial serta humaniora dan dalam bidang keberagamaan
dan dalam ilmu keguruan muncul model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) serta Lesson
Studies dan dan SST dan STEM dalam Pendidikan IPA dll.

e. Perubahan nilai-nilai lokal nasional terjadi seiring dengan perubahan tatanan global melahirkan
sejumlah isu-isu global, yang menuntut perhatian untuk dijadikan salah satu pendekatan
dalam upaya memperkuat Pendidikan IPS di Indonesia. Namun demikian tujuan utamanya
adalah untuk memperkuat, makna Pendidikan IPS dalam sistem pendidikan nasional, termasuk
dalam kaitannya dengan pengembangan “sistem pendidikan guru IPS”.

f.  Pendidikan IPS di Indonesia dihadapkan pada tantangan memperkuat landasan filosofik
teroretik dalam Pengembangan Kurikulum IPS. Sesuai dengan perkembangan sistem sosial
budaya  dan masyarakat Indonesia. Serta perkembangan masyarakat dunia dalam perspektif
global. Termasuk perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. Kajian selama ini lebih
kuat berorientasi pada disiplin keilmuan, yang didominasi pemikiran keilmuan dan
mengabaikan aspek nilai-nilai. Dalam praktik pengembangan pembelajaran masih berpusat
pada guru yang memperkuat budaya “mengajar daripada budaya belajar”. Pemikiran revitalisasi
mestinya ditandai transformasi dari “teaching” kepada “learning” dari penguasaan konten
kepada penguasaan peserta didik. Implikasinya perlu dibangun paradigma baru dalam
perspektif global ke arah membangun “Pendidikan  IPS sebagai pendidikan nilai-nilai Pancasila
dalam perspektif global  dan dijadikan dasar paradigma dalam membangun sistem dan
model pendidikan guru IPS di LPTK di Indonesia”.
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1.2 Masalah Kajian Revitalisasi IPS sebagai Pendidikan Nilai dalam Perspektif Globalisasi
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat sejumlah masalah yang perlu mendapatkan

perhatian oleh komunitas IPS terutama berkaitan dengan upaya membangun pemikiran akademik untuk
revitalisasi keilmuan dan program pendidikan guru IPS di Indonesia, antara lain:

a. Mengapa perlu nilai-nilai dasar dan ideologi negara dijadikan sumber filsafat ilmu pendidikan
IPS di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum dan pembelajaran
nilai dalam perspektif global?

b. Mengapa perubahan sosial budaya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang
IT dan komunikasi perlu dijadikan sarana dalam memperkuat pemikiran dan arah revitalisasi
Pendidikan IPS dan Pendidikan Guru IPS?

c. Mengapa konstruksi paradigma revitalisasi Pendidikan IPS perlu mencakup pemikiran aplikasi
ilmu pengetahuan teknologi dan perubahan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum
dan pembelajaran Pendidikan IPS dan sistem pendidikan guru IPS?

II. PEMBAHASAN
2.1  Perubahan Paradigma dalam Ilmu-Ilmu Sosial Implikasinya terhadap Revitalisasi

Pembelajaran Nilai Sosial Budaya dalam IPS
Dalam pemikiran keilmuan saat ini terjadi perubahan paradigma dalam ilmu-ilmu sosial, sebagai

koreksi dari positivisme, dan tumbuhnya neopistivisme dan neostrukturalisme.  Perkembangnya naturalistik
inkuiri dalam memperkokoh epistemologi ilmu-ilmu sosial. Antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan sosial budaya, berpengaruh luar bisa terhadap
epistemologi ilmu-ilmu sosial, karena perubahan tersebut menyentuh sistem nilai yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat.

b. Sementara itu, pendekatan disiplin, multidisiplin  ke arah pendekatan crossdiscipline, termasuk
yang bersifat contradiscipliner, tumbuh dan berkembang dalam pemikiran epsitemologis ilmu-
ilmu sosial menunjukkan keterlambatan. Mengakibatkan tertinggal oleh kemajuan teknologi.

c. Positivisme  memiliki pemikiran  ekstrim bahwa yang dapat diselidiki atau diteliti hanyalah yang
bersifat  empirik realitas, fakta-fakta dalam masyarakat. Perkembangan pemikiran tidak adanya
yang faktual tugas keilmuan mesti memahami dibalik “realitas fakta” tersebut. Dituntut untuk
memperkuat pemahaman secara mendalam dalam menemukan kebenaran ilmiah dalam
pemikiran ilmu-ilmu sosial dewasa ini.

d. Nilai-nilai sosial dapat digeneralisasikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian
mendalam terhadap masalah yang tidak tercabut dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
Pendekatan kontekstual merupakan kekuatan dalam “validitas kebenaran alamiah ilmu-ilmu sosial”.

e. Positivisme mendapat koreksi yang keras, dalam perspektif pemikiran ilmu-ilmu sosial budaya
selama ini. Kemudian memunculkan aliran baru postpositivisme dan postkonstruktivisme.

f.  Neopositivisme dan neostrukturalisme dengan bergerak ke arah “naturalistik inkuiri” yang
selama ini semakin tumbuh dan berkembang dan merupakan koreksi terhadap postivisme
dalam ilmu-ilmu sosial.

g. Konsep “ilmu sosial profetik” adalah “ilmu sosial tidak bebas nilai” mempengaruhi pemikiran
pengembangan “IPS profetik” bersumber dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai sosial budaya
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yang tumbuh berkembang dalam latar kehidupan masyarakat sebagai sumber dan latar IPS
dan demikan pula dalam membangun sistem pendidkan guru IPS berbasis Pancasila sesuai
dengan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia.

2.2 Pendekatan dalam Revitalisasi Penguatan Pendidikan IPS dalam Perspektif Global
Terdapat pemikiran dalam Pendidikan IPS melahirkan aliran tradisi dan model Pendidikan IPS

yang mempengaruhi pemikiran pengembangan Pendidikan IPS, yaitu:
a. Pendidikan IPS merupakan model program pendidikan dalam kurikulum persekolahan dalam

sistem pendidikan nasional di Indonesia.
b. Pendidikan IPS sebagai program studi menyelenggarakan sistem dan program pendidikan

guru IPS di Perguruan Tinggi (PT).
c. Pendidikan IPS sebagai program pendidikan yang menekankan kepada pendekatan interdisiplin

ilmu sosial dan ilmu lainnya untuk tujuan  pendidikan  dan pembelajaran.
d. Pendidikan IPS memiliki dimensi filosofik, keilmuan dan  program aplikasi bagian dari

pendidikan dan ilmu keguruan bersifat terbuka untuk menggunakan berbagai disiplin dan
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat jati dirinya. Dimensi pendidikan
dan keguruan adalah kekuatan yang membedakan dengan displin ilmu sosial lainnya.

2.3 Paradigma IPS sebagai Pendidikan Nilai Pancasila dalam Perspektif Global
Kuatnya pendekatan kognitif, mendapat kritik tajam sehingga melahirkan pemikiran baru terhadap

perlunya pengembangan kurikulum dan pembelajaran sebagai pendidikan dan pembelajaran nilai.
Setelah paham kognitif tidak berhasil mengembangkan kemampuan warga negara untuk membangun
sistem nilai, sebagai dasar bersikap dan bertindak sebagai warga negara yang baik (good citizenship),
dikembangkan pendidikan moral, kemudian menjadi pendidikan nilai, dan pendidikan karakter. Berikut
pemikiran “hipotetik paradigmatik”, sebagai reflektif empirik subyektif ke arah pemikiran revitalisasi dan
inovasi Pendidikan IPS dan Pendidikan Guru IPS di Indonesia dalam perspektif global:

a. IPS bersifat multisumber dan kontekstual, yakni: ilmu pendidikan, ilmu keguruan, ilmu-ilmu
sosial, humaniora, sain  teknologi dan agama. Pendidikan IPS dengan mengarah pada
pendekatan krosdisiplin untuk kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

b. Globalisasi merupakan latar dan lingkungan dan modal sosial  potensial untuk memperkokoh
Pendidikan IPS, wawasan peserta didik dalam mencerdaskan kehidupan sosial.

c. Proses pembelajaran IPS, ditransformasikan pada strategi pembelajaran yang
mengembangkan berpikir dan nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara perlu
dijadikan sumber filsafat ilmu Pendidikan IPS dan pendidikan guru IPS.

d. Era globalisasi merupakan kompetitif global antarbangsa. Terjadi perubahan dalam berbagai
aspek kehidupan yang mempengaruhi daya tahan ideologi pada kecerdasan berideologi
warga negara. Revitalisasi IPS sebagai pendidikan nilai yang bersumber dari filsafat Pancasila
sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan epistemologi keilmuan,  kurikulum
dan pembelajaran serta dalam sistem pendidikan guru IPS.

e. Tuntutan terhadap kemampuan dan kompetensi warga negara bertambah semakin tinggi
dan peluang memasuki pekerjaan semakin kompetitif, adalah merupakan tantangan untuk
memperkokoh pendekatan filosofik untuk memperkuat Ilmu Pendidikan IPS dalam
memberikan landasan teoretik terhadap keilmuan dan pendidikan guru.
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f. Masalah utama dalam revitalisasi adalah  pemikiran untuk membangun teori dan paradigma
baru, sehubungan dengan masalah dan tantangan baru yang menjadi latar Pendidikan IPS.
Paradigma baru hendaknya dibangun berdasarkan pada filsafat “keilmuan Pancasila”.

g. Pendidikan IPS tidak terlepas dari sistem pendidikan guru IPS yang profesional Pancasilais,
perlu mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan guru profesional. Adalah merupakan
penentu keberhasilan  pemikiran revitalisasi dan aktualisasi Pendidikan IPS sebagai
pendidikan nilai sosial dalam mencerdaskan kehidupan sosial budaya dalam perspektif global.

2.4  Refleksi Pengembangan Pendidikan IPS sebagai Pendidikan Nilai IPS Berbasis
      Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Global
Pendidikan nilai belum optimal dikembangkan seiring masih menguatnya pemikiran positivistik

dan behavioristik dalam ilmu pendidikan dan ilmu keguruan serta ilmu sosial humaniora sebagai sumber
keilmuan IPS”. Berikut catatan reflektif subyektif empirik terkait pengembangan pendidikan nilai dalam IPS:

a. Pengembangan nilai-nilai Pancasila hendaknya merupakan bagian penting dalam inovasi
pembelajaran nilai. Terutama untuk memperkuat epistemologi keilmuan, dan dalam
pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran dalam mengimbangi  pendekatan objektif
model  terutama dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

b. Pendekatan model pengembangan kurikulum dan pembelajaran konstekstual nilai-nilai yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, memberikan landasan bagi IPS model
pembelajaran nilai-nilai  Pancasila  sesuai dengan latar sosial budaya bangsa.

c. Pembelajaran nilai hendaknya dikembangkan dalam model pembelajaran yang berorientasi
pada keterlibatan siswa dalam berpikir dalam belajar kelompok dalam memecahkan masalah.
Tujuannya antara lain pengembangan kemampuan berpikir  reflektif logis atas sejumlah
fenomena dan masalah Pendidikan IPS yang muncul dalam masyarakat.

d. Gejala dan fenomena berkait melemahnya komitmen dan kepercayaan terhadap nilai-nilai
sosial menuntut IPS dalam perspektif global sebagai media pembelajaran nilai-nilai lokal
berwawasan global.

e.  Peran IPS dalam membangun kecerdasan sosial merupakan kecerdasan dalam memecahkan
masalah sosial budaya. Meliputi pemahaman nilai-nilai, kemampuan membangun  nilai dan
mengamalkan serta kemampuan memelihara nilai-nilai dan mengembangkan kepada yang
lebih baik.

f. Pendidikan Nilai Pancasila akan berhasil manakala berorientasi pada membangun karakter
Pancasila. Intinya, karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melahirkan warga negara
berakhlak mulia hendaknya menjadi orientasi keilmuan Pendidikan IPS dan pendidikan guru IPS

g. Krisis pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS yang telah dijelaskan, dapat diatasi dengan
meyakini dan merevitalisasi Pendikan IPS sebagai pendidikan  dan pembelajaran yang
didukung dengan kekokohan epistemologi Pendidikan IPS dan pendidikan guru IPS.

h. Pembelajaran nilai dan masalah aktual sosial adalah alternatif solusi pembelajaran yang lebih
menekankan pada aspek kognitif dari pada aspek afektif dan psikomotorik yang selama ini
mendominasi pemikiran dan praktik pembelajaran Pendidikan IPS.

i. Konsepsi Global Social Studies (GSS) tengah dikembangkan di negara Barat, seperti halnya
antara lain dalam civic education dengan paradigma antara lain Global Citizenship Education
(GCE).



8 Suwarma Al Muchtar

2.5  Peluang Revitalisasi Pendidikan IPS Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Refleksi
pada Pendidikan Guru IPS di Indonesia

Program Studi Pendidikan IPS sebagai lembaga pendidikan guru di perguruan tinggi, telah
memiliki pengalaman dalam membangun guru dan pengembangan Ilmu Pendidikan IPS dan Pendidikan
IPS. Pemikiran reflektif empirik selama ini, antara lain sebagai berikut:

a. Prodi Pendidikan IPS sebagai lembaga pendidikan Guru IPS memiliki keilmuan, budaya akademik,
pengalaman kepakaran dan potensi kelembagaan mempersiapkan guru IPS profesional.

b. Profesionalitas guru menentukan keberhasilan revitalisasi pengembangan kurikulum dan
pembelajaran perlu direvitalisasi secara sistemik dengan pendekatan global dan menghadapi
isu-isu global.

c. Pendidikan Guru IPS yang profesional dikembangkan dalam tradisi “Pendidikan Guru Bertaraf
Universiter”. Merupakan aset bagi mengembangan guru sebagai subyek yang mampu
berkembang dalam melakukan inovasi kreatif dalam memperkuat mutu pembelajaran.

d. Komunitas keilmuan Pendidikan IPS mampu melahirkan pemikiran bagi pengembangan kekokohan
“epistemologis” yang dapat  keluar dari cengkraman positivisme yang memandang bahwa ilmu
pengetahuan paling tinggi tingkatannya, dan karenanya kajian filsafat harus juga bersifat ilmiah (that
science is the highest form of knowledge and that philosophy thus must be scientific).

e. IPS profetik adalah pendidikan berbasis nilai kewahyuan (ketuhanan) yang praksisnya terdapat
dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang terbukti memiliki eksistensi dan kekuatan
sebagai sumber dan modal sosial (social capital) bagi sistem sosial dalam masyarakat Indonesia.

f. Positivisme adalah metode ilmiah yang secara umum digunakan ilmu alam. Pandangan inilah
yang  menyamakan  bidang ilmu sosial, ilmu pendidikan termasuk ilmu keguruan dan program
pengembangan kurikulum  pendidikan. Ternyata berdampak memperlemah pendidikan ilmu
sosial. Memunculkan pendekatan alamiah dalam merevitalisasi epistemolginya, sehingga
ditemukan pendekatan dan model Naturalistic Inquiry.

g. Diduga paham tersebut karena lemahnya penelitian pembelajaran Pendidikan IPS dan
Pendidikan IPS dibawa ke arah pemikiran ilmu pasti sehingga tercabut dari akar sosial
budayanya. Positivisme memandang metafisik tidak dapat diterima sebagai ilmu, tetapi
“sekadar” merupakan pseudo scientific. Hal ini bertentangan dengan hakekat ilmu sosial dan
Ilmu Pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai sosial dan budaya.

2.6 Paradigma Epistemologi bagi Ilmu Pendidikan IPS dan Pendidikan Guru IPS
Untuk mendukung upaya revitalisasi Pendidikan IPS diperlukan dukungan kekokohan

epistemologi Ilmu Pendidikan IPS. Berikut refleksi pemikiran subyektifnya:
a. Ilmu Pendidikan IPS adalah sebagai  ilmu pengetahuan yang memberikan landasan teoretik

dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan IPS di berbagai level dan
lembaga pendidikan khususnya dalam Pendidikan Dasar (SD/SMP) dan sebagai pendidikan
umum (MKDU) di Perguruan tinggi dan Pendidikan IPS di dalam pendidikan masyarakat.

b. Ilmu Pendidikan IPS merupakan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengembangkan teori
konsep dan generalisasi bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan IPS.

c. Ilmu Pendidikan IPS sebagai ilmu pengetahuan yang melakukan penelitian dan pengembangan
dengan menggunakan pendekatan antardisplin secara meluas diorganisir untuk kepentingan
pembelajaran dalam membangun kecerdasan sosial peserta didik.



9Suwarma Al Muchtar

d. Ilmu Pendidikan IPS sebagai bagian dari ilmu pendidikan dan ilmu keguruan, dengan bercirikan
pendekatan sebagai pendidikan nilai-nilai sosial,  nilai dan karakter dan ideologi Pancasila
untuk membangun kecerdasan bermasyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

e. Ilmu Pendidikan IPS sebagai ilmu pengetahuan  yang terbuka untuk menggunakan berbagai
sumber keilmuan dan teknologi yang berintikan ilmu hukum, ilmu politik,  ilmu pendidikan ilmu
keguruan  dan agama  dan lainnya secara terpadu untuk memperkuat pengembangan berbagai
pengembangan kurikulum dan pembelajaran IPS di berbagai lembaga pendidikan.

f. Ilmu Pendidikan IPS sebagai ilmu pengetahuan yang melakukan penelitian dan pengembangan
dengan menggunakan pendekatan penelitian ilmiah dalam tradisi ilmu pendidikan khususnya
dalam bidang IPS yang dikembangkan ke arah penelitian naturalistic inqury dan penelitian
tindakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

g. Ilmu Pendidikan IPS di Indonesia dikembangkan atas landasan filosofik politik etika Pancasila,
bagi pengembangan Ilmu Pendidikan IPS yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

h. Ilmu Pendidikan IPS memiliki subyek keilmuan yang membangun komunitas ilmuwan para pakar
peneliti dan dosen di berbagai perguruan tinggi dan lembaga lain serta tenaga profesional tenaga
pendidikan di persekolahan yang menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan.

i. Ilmu Pendidikan IPS sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki kegunaan dalam memperkokoh
kualitas Pendidikan IPS dan memperkokoh sistem pendidikan guru IPS bertaraf universitas.

j. Ilmu Pendidikan IPS sebagai ilmu “terbuka” menggunakan berbagai sumber keilmuan yang
diadopsi dengan pendekatan vertalisasi saling menguatkan dan untuk kepentingan Pendidikan
IPS. Untuk membangun jati dirinya sebagai Pendidikan IPS di Indonesia.

k. Ilmu Pendidikan IPS digunakan secara praktis bagi pengembangan Pendidikan IPS di berbagai
level dan lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut:
`1. Dosen pada Prodi  Pendidikan IPS di Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan guru.
2. Dosen IPS di Perguruan Tinggi  dalam tugasnya dalam pengembangan kurikulum dan

pembelajaran IPS sebagai Mata Kuliah Dasar Umum  (MKDU) di berbagai perguruan tinggi.
3. Guru Pendidikan IPS di berbagai level dan jenis sekolah penyelenggara Pendidikan IPS

dalam tugas profesional sebagai pengembang dan pelaksanaan kurikulum dan
pembelajaran.

4. Pemerintah dalam  menetapkan kebijakan dan program pelaksanaan dan pengembangan
Pendidikan IPS dan pendidikan guru IPS.

5. Pemerintah dalam membangun sistem dan penyelengaraan pendidikan guru Pendidikan IPS.
6. Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan pelatihan guru

dan dosen Pendidikan IPS.
7. Pengembang dan instruktur pendidikan dan pelatihan di berbagai lembaga  yang

menyelenggarakan program Pendidikan IPS yang diintegrasikan dalam pendidikan
manajemen dan kepemimpinan.

8. Para penulis buku teks dan bahan ajar dalam Pendidikan IPS.
9. Para pengawas pendidikan dan melakukan supervisi bagi guru IPS.
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10. Bagi pengembang program pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan dalam
  mengembangan kurikulum konstekstual bagi Pendidikan IPS.

11. Para mahasiswa yang melakukan penelitian dalam bidang Pendidikan IPS sebagai bagian
 dari penelitian akademik.

12. Komunitas Pendidikan IPS didukung organisasi APRIPSI dan lembaga pendidikan Prodi
  Pendidikan IPS di Universitas dan STKIP negeri dan swasta di seluruh Indonesia

III. SIMPULAN
        Kajian sebagai bahan diskusi seminar dalam memperkokoh keilmuan dan kelembagaan pendidikan
IPS dan pendidikan guru IPS terlebih dalam menghadapi tantangan global pada abad 21. Substansi
diskusi direfleksikan dengan pengalaman dan perkembangan Pendidikan IPS. Selanjutnya perlu kajian
lanjutan yang mendalam dan luas untuk mengumpulkan dan mempertajam pemikiran bagi revitalisasi
Pendidikan IPS dan memperkokoh  jati diri Pendidikan IPS yang disimpulkan:

Pertama, perubahan sosial budaya sangat dipengaruhi pertumbuhan penduduk dunia, globalisasi
perkembangan IPTEK dan komunikasi berdampak pada kompleksitas masyarakat dan masalah sosial
budaya. Perubahan paradigma dalam ilmu-ilmu sosial ke arah diposisikan manusia sebagai subjek
dalam latar alamiah yang dinamis. Paradigma alamiah berasumsi bahwa fenomena sosial bercirikan
interaktivitas. Dalam membangun paradigma baru Pendidikan IPS, peserta didik  sebagai  manusia
dilihat sebagai subyek yang berfikir, bertindak, kreatif, konstruktif, dan manipulatif. Peserta didik sebagai
subyek bukan sebagai obyek, lebih menekankan pada  proses pembelajaran. Sementara itu, kebudayaan
dan struktur sosial adalah konstruksi terus-menerus sesuai dengan kebutuhan manusia. Implikasinya
proses pembelajaran proses mengkonstruksi, maknanya kebudayaan yang statik (given) menjadi
kebudayaan yang dinamik (being constructed) sebagai sumber pembelajaran. Menuntut memposisikan
pikiran subyek sebagai peneliti dan memecahkan masalah secara kolaboratif, dalam pembelajaran
berbasis masalah dan nilai sosial budaya.

Kedua, kompleksitas masalah sosial semakin menguat ketika dihadapkan pula secara internal
keilmuan yaitu melemahnya epistemologi ilmu-ilmu sosial termasuk Pendidikan IPS. Ilmu-ilmu sosial
lebih banyak bersifat menguji teori tidak banyak membangun teori sehingga tidak powerfull memahami
dan memecahkan masalah sosial budaya yang semakin kompleks. Demikian pula dalam Pendidikan
IPS yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial dan tradisi keilmuan ilmu pasti sebagai pengaruh kuat dari
postivisme. Sementara itu pendekatan disipliner yang selama ini masih terpelihara dalam kemasan
disiplin keilmuan menjadi tidak memiliki kemampuan untuk  memperkuat peran ilmu sosial dalam mencari
pemecahan masalah sosial termasuk ilmu Pendidikan IPS terancam kehilangan daya antisipatif dan
melemahnya daya mampu terapeutiknya dalam menghadapi kerumitan masalah sosial budaya.

Ketiga, positivisme memiliki pandangan yang ekstrim bahwa yang dapat diselidiki hanyalah
“data-data yang nyata empirik”. Memandang bahwa nilai-nilai sosial dapat digeneralisasikan berdasarkan
fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Dampak pemikiran
ini menguatnya pemikiran konsekutif  (berurutan tanpa rumpang/sela) dalam pengembangan pendidikan
guru. Lebih dari itu penghargaan terhadap Pendidikan IPS sebagai subordinasi dari ilmu-ilmu sosial.
Pendidikan IPS menyederhanakan dari ilmu sosial, implikasinya kultur keguruan melemah dihadapkan
kultur “keilmuan sosial”. Teori dalam ilmu sosial dan Pendidikan IPS, harus bebas nilai sedangkan pada
kenyataannya  praksis pada masyarakat Indonesia yang penuh nilai. Fakta sosial budaya tidak bebas nilai
(value free) melainkan penuh dengan nilai (value bounded). Dengan demikian dalam penelitian  diperlukan
adanya interaksi antara subjek dan sumber informasi  penelitian. Dengan demikian hasil penelitian
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bukanlah deskripsi  objektif, akan tetapi   pemahaman subyektif yang merefleksi hasil interaksi subyektif
dalam situs penelitian yang penuh informasi yang menutut interpretasi.  Sementara itu pandangan metafisik
tidak dapat diterima sebagai ilmu, tetapi “sekadar” merupakan pseudoscientific. Konsep ini yang
bertentangan dengan hakekat ilmu sosial dan Pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai sosial dan budaya.
Maka hendaknya paradigma peningkatan ilmu sosial dan Pendidikan IPS yang berbasis nilai sosial
budaya. Dengan dukungan transformasi dari proses “teaching” (pengajaran) kepada “learning”
(pembelajaran) yang lebih mengutamakan  keterlibatan peserta didik sebagai subyek berpikir untuk
memperkokoh sistem nilai yang dianutnya serta memiliki kemampuan partisipasi tinggi dalam
mencerdaskan kehidupan sosial dalam pola kemitraan antara peneliti dengan subyek sumber informasi.
Implikasinya dalam pengembangan kurikulum  dan pembelajaran Pendidikan IPS lebih menekankan
kepada pengembangan kemampuan berpikir  dan bernilai tingkat tinggi  untuk mengembangkan
kecerdasan sosial.

Keempat, krisis epistemologis, dalam ilmu-ilmu sosial mempengaruhi pula terhadap  krisis
pembelajaran Pendidikan IPS. Keduanya sering menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang
berkembang dalam tradisi  bidang  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Penelitian ilmu sosial  dalam pendekatan
dan metodologinya sulit dibedakan dengan tradisi penelitian dalam bidang IPA padahal sangat disadari
memiliki karakteristik  dan fokus kajian yang berbeda.  Hal ini  memperlemah  ilmu- ilmu sosial. Demikian
pula dalam bidang IPS yang selama ini dipengaruhi oleh pendekatan disipliner sehingga upaya untuk
membangun sosok pendekatan pemikiran interdisipliner, sebagai wujud dari  kajian multidisiplin
mengalami hambatan. Demikian pula dalam bidang Pendidikan IPS menyebabkan terjadinya  krisis
epistemologis dalam membangun sosok keilmuannya, antara lain dihadapkan pada menguatnya
pendekatan disipliner daripada multidisipliner. Hal ini akan mempersulit langkah menuju transformatif ke
arah  pendekatan  lintas disiplin (cross discsiplinary approach) yang selama ini  digagas dan diunggulkan
sebagai wujud penguatan  epistemologinya.  Termasuk melemahnya dalam dimensi ilmu keguruan dan
pendidikannnya.

Kelima, krisis Pendidikan IPS dalam tataran praksisnya terutama dalam proses pembelajaran,
budaya belajar belum diperkokoh dengan pengembangan kemampuan berpikir sosial yang produktif
dan berbasis nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tujuan
pendidikan nasional selama ini. Khususnya untuk membangun  sistem sosial budaya  melalui
memperkokoh sistem pendidikan nasional untuk pengembangan  potensi dan kapabilitas  peserta didik.
Hal ini disebabkan keterlambatan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai  dasar dan ideologi negara
Pancasila sebagai sumber filosofik ilmu keguruan dan ilmu Pendidikan IPS. Disamping itu, belum secara
optimal dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk itu, diperlukan agar
menggunakan TIK secara terintegrasi sebagai sumber pengembangan kurikulum dan teknologi
komunikasi sebagai media pembelajaran IPS.

Keenam, ilmu-ilmu sosial sedang bergerak kepada perubahan orientasi dan tengah berusaha
keluar dari tradisi positivisme, ke arah  neopositivisme dan neostrukturalisme. Dalam penelitian bergerak
ke arah naturalistik inkuiri sebagai pendekatan unggulan dalam memperkuat epistemologinya dan mem-
bangun jati diri.  Di lain pihak tumbuh pula perkembangan ilmu sosial profetik  sebagai pandangan ilmu
sosial tidak bebas nilai.  Demikian pula dalam bidang Pendidikan IPS semestinya bergerak lebih cepat ke
arah membangun Pendidikan IPS profetik bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan dan nilai sosial budaya
yang tumbuh berkembang dalam latar kehidupan masyarakat religiusitas sebagai sumber Pendidikan
IPS. Sejalan dengan upaya memperkuat konsepsi  pendidikan berpikir  dan nilai tingkat tinggi dalam
memperkuat landasan filsafat, teoretik dan  implementatifnya.



12 Suwarma Al Muchtar

DAFTAR PUSTAKA
Al Muchtar, Suwarma. 1999. “Pengembangan Kemampuan Berpikir dan Nilai dalam Pembelajaran

Pendidikan IPS, Studi Sosial Budaya Pendidikan”. Disertasi. Bandung: Fakultas Pascasarjana,
IKIP Bandung.

Al Muchtar, Suwarma. 2000. Epistemologi Pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung:
Gelar Potensi Mandiri.

Al Muchtar, Suwarma. 2000. Pembelajaran Pendidikan IPS dan Masalah Sosial  Budaya. Bandung: Gelar
Potensi Mandiri.

Al Muchtar, Suwarma. 2012.  Landasan Filsafat dan Sosial Budaya Pendidikan Guru. Bandung: Gelar Pustaka
Mandiri.

Al Muchtar, Suwarma. 2013. Filsafat Hukum Ke Arah Memperkuat Sistem Hukum Pancasila. Bandung:
Gelar Pustaka Mandiri.

Al Muchtar, Suwarma. 2014. Etika Politik. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
Awing, A.C. 1951. The Fundamental Questions of Philosophy. London: Routledge and Kegan Paul.
Bakhtiar,  Amsal.(2004. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 63 Tahun 2009,

tentang  Sistem Penmjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007,

tentang Standar  kualilifikasi Akademik  dan Kompetensi Guru. Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 Tahun 2007,

tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.  Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Undang Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan

Doosen. Jakarta.
Fraenkel, Jack R. 1977. How to Teach About Values: An Analytical Approach. Englewood, NJ: Prentice

Hall.
Gaffar, Mohammad Fakry.  2012. Dinamika Pendidikan Nasional: Isi Tantangan dan Perspektif Masa

Depan. (ttp): (tp).
Galbreath, J. 1999. Preparing the 21st Century Worker: The Link Between Computer-Based Technology

and Future Skill Sets. Educational Technology. Nopember-Desember 1999. Hlm. 14-22. Maister,
DH. 1997. True Professionalism. New York: The Free Press.

Kuhn, Thomas S. 1970. The Structure of Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press.
Makagiansar, M. 1996. Shift in Global Paradigma and The Teacher of Tomorrow. 17th. Convention of the

Asean Council of Teachers (ACT); 5-8 Desember, 1996, Republic of Singapore.
Ridwan. (tt). Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Ilmu Pengetahuan (Studi Kritis atas Aliran Legisme

Positivisme.(ttp): (tp).
Sanusi, Achmad. 2015. Sistem Nilai: Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan. Bandung: Nuansa Cendikia.
Sidharta, Bernard Arief. 2000. Refleksi tentang Struktur Ilmu-Ilmu Pengetahuan (Sebuah Penelitian  tentang

Fondasi Kefilsafatan dan Keilmuan Ilmu Ilmu pengetahuan).
Sastrapratedja, S.J. 2013.  Pendidikan Sebagai Humanisasi. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila.
Supriadi, Dedi.  2003. Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial

Hingga Era Reformasi. Jakarta: Depdiknas.
UNESCO. 1998. Learning to Live Together in Peace and Harmony. UNESCO – APNIEVE Sourcebook for

Teacher Education and Tertiary Zone Educators. UNESCO Principal Regional Office for Asia and
the Pacific, Bangkok.

UNESCO. 2000. The Practice of Citizenship, Associated Schools Project. UNESCO, Paris.



13Nana Supriatna

ABSTRAK
Makalah ini mengacu pada buku penulis berjudul Prosa dari Praha, Narasi Historis Masyarakat Konsumen
Era Kapitalisme Global (2018) diterbitkan oleh Rosda Bandung. Isinya berisi narasi dengan menggunakan
pendekatan sejarah dan berisi aspek yang terkait langsung dengan konsep dasar Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS), khususnya yang dikembangkan di sekolah. Konsep tersebut adalah produksi, distribusi dan
konsumsi. Berangkat dari pengamatan penulis di sekolah bahwa proses pengembangan ketiga konsep
tersebut lebih banyak mengacu pada pengetahuan maka makalah ini akan menawarkan alternatif
pembelajaran. Alternatif tersebut berupa peningkatan kecerdasan konsumen yang tidak hanya didasarkan
atas pemahaman, melainkan kesadaran dan keterampilan. Isu-isu global yang disebabkan oleh proses
produksi dan distribusi berbasis sumber daya alam direpons dengan menyiapkan peserta didik yang
cerdas sebagai konsumen. Beberapa aspek pembelajaran IPS  ditawarkan dalam makalah ini.
Kata kunci: masyarakat konsumen, globalisasi, pembelajaran IPS.

PENCERDASAN MASYARAKAT KONSUMEN
DALAM MENGHADAPI ISU GLOBAL MELALUI PEMBELAJARAN IPS

Nana Supriatna
nanasup@upi.edu

I. KONSEP DASAR IPS
Dalam salah satu bab buku di atas diilustrasi mengenai makanan bernama coklat (chocolate)

yang disukai anak-anak dan orang dewasa. Makanan tersebut terkait langsung dengan beberapa konsep
dasar IPS yang diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi. Bila kata coklat ditempatkan dalam pemetaan
konsep (maping concept) maka istilah itu berhubungan dengan bahan baku yang diproduksi negara
tertentu, proses pengiriman/distribusi, penjualan dengan berbagai cara serta bagaimana masyarakat
mengkonsumsinya. Pemaparan dengan menggunakan pemetaan konsep tidak hanya bisa membantu
peserta didik pemahaman yang komprehensif bahwa sepotong coklat yang mereka konsumsi sebenarnya
terkait dengan proses yang panjang hingga ke tangan mereka. Melainkan, proses tersebut juga terkait
dengan aspek sejarah kolonial dan pelanggaran hak asasi manusia dan globalisasi. Aspek humanistis
terkait langsung dengan bagaimana konsumen mengkonsumsiya. Dengan demikian, pembelajaran IPS
tidak hanya berakhir dengan pembentukan pemahaman mengenai proses produksi cokelat yang panjang
melainkan juga kesadaran atau conscientization sebagai kosumen yang cerdas.

Dalam buku di atas penulis mengilustrasi:
Melalui conscientization, peserta didik bisa diajak berimajinasi bahwa sepotong coklat berhubungan
dengan zaman kolonial. Bila mengkonsumsi coklat, mereka harus dibangun kesadarannya bahwa

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Guru Besar Pendidikan Sejarah Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
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apa yang mereka konsumsi itu dihasikan oleh jerih payah petani di negara-negara berkembang,
negara-negara bekas jajahan. Dalam pelajaran IPS dan Sejarah Indonesia, mereka bisa diajak
berempati pada penderitaan para petani dalam kurun waktu sejarah kolonial, pada zaman tanam
paksa (cultuurstelsel), Undang-Undang Agraria 1870 atau pada masa sistem ekonomi neoliberal dewasa
ini. Peserta didik bisa dibekali informasi bahwa sistem kolonial lebih banyak menguntungkan penjajah
dan bukan petani atau buruh. Kehidupan petani dan buruh-buruh perkebunan, termasuk buruh kebun
biji coklat tidak banyak mengalami perubahan, walaupun sistem pemerintahan berubah dan bahkan
negara-negara sudah merdeka. Petani tetap tidak terangkat nasibnya, walaupun mereka sudah hidup
di negara yang medeka dan berdaulat.1

Selanjutnya, pada bagian lain buku itu juga disebutkan:
“Pada zaman kolonial, para petani atau buruh kebun hanyalah alat produksi untuk menghasilkan
komoditas yang dibutuhkan pasar global. Status itu tidak berubah sampai sekarang. Sebagai
contoh, Indonesia sebagai produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia hanyalah pengekspor
bahan mentah atau komoditi yang akan diolah lagi di negara tujuan ekspor. Di negara-negara
tujuan, biji kakao diolah lagi menjadi berbagai jenis bahan, termasuk menjadi batangan coklat.
Di tangan korporasi global, coklat-coklat itu diolah lagi, dikemas, diberi merek dan dijual ke
konsumen. Konsumen coklat tidak hanya di negara-negara yang tidak memiliki kebun biji kakao
tetapi juga di negara penghasil kakao terbesar di dunia seperti Ghana, Pantai Gading dan
Indonesia. Di negeri ini, istilah belgian chocolate sama populernya dengan di Eropa. Memang,
untuk Indonesia, devisa besar diperoleh dari perdagangan bahan baku ini di tahun 2014 kakao
menyumbang USD 1,24 miliar untuk devisa negara2. Demikian juga impor kemasan coklat juga
memperkuat nilai impor, sebagai pertanda bahwa ekonomi bergerak. Akan tetapi, petani atau
buruh perkebunan hanyalah penghasil bahan mentah dan mereka menjadi bagian dari rantai
perdagangan global yang dikendalikan oleh free market economy.”3

II. ISU-ISU GLOBAL
Mengapa para produsen lokal sejak zaman kolonial tidak berdaya di kebun miliknya sendiri dan

mengapa yang diuntungkan malah distributor, produsen tingkat hilir dan para konsumen di negara-negara
Barat yang tidak memiliki kebun kakao? Inilah konsekuensi dari globalisasi. Kondisi ini sudah berlangsung
sejak zaman kolonial khususnya sejak negara-negara di Eropa mengalami Revolusi Industri (IR). Kini IR
sudah mencapai tahap keempat atau dikenal dengan IR.4.0. Pada IR 1.0 difokuskan pada perubahan
cara produksi dari manual cara mesin, pada IR 2.0 dan IR 3,0 ditandai dengan produksi masal barang-
barang konsumsi dan secara khusus IR 3.0 ditandai produksi dunia elekronik. Revolusi tersebut
mempercepat perubahan umat manusia dan telah memperkuat globalisasi. Pada IR 4.0, perubahan
tersebut jauh lebih cepat dan yang diproduksi tidak hanya barang melainkan pengetahuan serta citra,
imaji, tanda atau simbol-simbol yang bisa dipasarkan.

Awal abad ke-21 menandai IR 4.04 yang merupakan revolusi yang melibatkan hal-hal yang bersifat
digital. Dengan IR 4.0 ini istilah globalisasi menjadi sangat nyata, walaupun tidak langsung dirasakan.
Milyaran manusia penghuni planet ini terhubung dengan perangkat elektronik berupa komputer dalam
bentuk antara lain gawai. Dengan kekuatan prosessor, kapasitas penyimpanan yang besar dan dan
aksesibilitas terhadap ilmu pengetahuan menjadikan dunia benar-benar tidak memiliki batas. Dampak yang
sangat nyata dari IR 4.0 ini adalah peningkatan produktivitas manusia, peningkatan daya beli dan semakin
kuatnya terbentuk masyarakat konsumen.

Globalisasi juga terlihat dari distribusi produk barang dan jasa yang terus meningkat seolah tidak
tersekat ruang dan waktu. Keinginan untuk memproduksi dan menkonsumsi ini adalah ciri khas dari
consumer society. Karena pengaruh teknologi informasi, mengkonsumsi komoditas bagi masyarakat
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konsumen  bukan lagi berdasarkan kepada kegunaan suatu barang atau harga barang tapi berdasarkan
nilai prestise dan makna simbolis5. Hal ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kontemporer
yang dikenal dengan gaya hidup postmodernism. Mengkonsumsi barang tidak lagi karena kebutuhan
melainkan keinginan (desire). Inilah yang menjadi tantangan dalam pembelajaran IPS agar peserta didik
tidak jatuh ke dalam budaya konsumtif. Dalam budaya konsumtif, barang apapun dapat dikonsumsi
sepanjang bisa memenuhi keinginan. Keinginan-keinginan itu yang terus diproduksi oleh global
corporation yang menguasai ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan dalam pemasaran (marketing).
Dunia marketing disebut juga sebagai dunia yang sangat imperialistis yang bisa memproduksi citra,
simbol, tanda atau gaya hidup. Dalam kajian semiotika,  citra itu diproduksi maupun direproduksi sehingga
“citra” bisa mendahului realita atau yang disebut dengan hyperreality.6

Dalam masyarakat konsumen segala sesuatu adalah produk, segala produk mencitrakan
sesuatu, dan segala citra adalah komoditas. Hal ini dimanfaatkan oleh kepentingan kapitalisme global.
Dengan kekuatannya, mereka bisa memaksakan eksploitasi besar-besaran dengan cara “menaklukkan”
masyarakat konsumen dengan pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Industri citra adalah
senjata ampuh mereka.

Eksploitasi yang dilakukan kapitalisme global dirasakan di berbagai bidang7. Guna memenuhi
kebutuhan konsumen, sumber daya alam dieksploitasi tanpa memperhatikan kelestariannya8. Akibatnya,
terjadi deforestasi hutan heterogen menjadi hutan homogen. Hutan dengan keanekaragaman hayati
dikonversi menjadi hutan sejenis. Sebagian diubah menjadi kawasan yang secara ekonomi sangat
menguntungkan. Sebagian besar kawasan hutan  diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Dapat
dikatakan bahwa berkurangnya luasan hutan hujan tropis di negeri kita telah mengancam kesinambungan
planet ini. Penyebabnya adalah karena dorongan konsumsi9. Dari hutan sawit itu dihasilkan minyak
mentah bernama crude palm oil (CPO) yang menjadi sumber utama berbagai produk seperti minyak
goreng, keju, kosmetik, sabun, bahan bakar, dan lain-lain.  Indonesia merupakan eksportir CPO terbesar
di dunia dan mendapatkan devisa yang sangat besar. Tapi dalam sisi yang lain, Indonesia juga kehilangan
diversitas hayatinya.

Beragam jenis flora dan fauna terus berkurang karena konversi hutan heterogen menjadi hutan
homogen.  Berbagai bencana alam yang teradi belakangan ini seperti banjir disebabkan erosi lahan karena
menyusutnya lahan penyangga10. Artinya, pemenuhan berbagai kebutuhan konsumen harus dibayar mahal
dengan terancamnya sustainability planet ini, yang berarti mengancam pula kesinambungan umat manusia.

Sekitar tujuh puluh persen dari produk make up yang digunakan memanfaatkan turunan dari
kelapa sawit. Hasil olahan sawit digunakan untuk sebagai emulsi ataupun surfaktan. Emulsi berfungsi
untuk mencegah terpisahnya dua cairan yang berbeda, sementara surfaktan adalah senyawa kimia yang
dapat mengaktifkan permukaan suatu zat lain yang awalnya tidak dapat berinteraksi. Sekitar 98 persen
dari 60.000 metrik ton turunan berbasis sawit yang dibeli L’Oréal setiap tahun berasal dari Indonesia dan
Malaysia, sebuah perusahaan kecantikan senilai 27 milliar dollar11.

Situasi ini sangat kritis bagi hutan di Indonesia. Indonesia telah kehilangan sekitar 31 juta hektar
hutan heterogen – sekitar seluas wilayah Jerman - sejak tahun 199012. Deforestasi juga merupakan
ancaman utama yang membahayakan berbagai fauna yang hidup di kawasan hutan. Di tahun 2017,
sebuah penelitian mengenai orangutan di Kalimantan dan Sumatera melaporkan bahwa populasi
orangutan telah menurut secara signifikan karena kerusakan habitat13.

Bukan saja make up, sekitar setengah dari produk yang dijual di supermarket mengandung
kelapa sawit yang merupakan sumber minyak nabati yang paling efisien. Namun demikian laba yang
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diperoleh dari produk-produk rumah tangga dan personal care yang dinaungi korporasi global juga tidak
kalah besar. Di tahun 2017 Unilever mencapai laba sebanyak 7 trilyun rupiah dari penjualan produk
rumah tangga dan personal care14.

Ekspansi yang cepat mengancam beberapa habitat yang paling penting dan sensitif di planet ini.
Kelapa sawit yang banyak manfaatnya ini mendorong pembukaan hutan yang tidak terkendali. Perkebunan
kelapa sawit konvensional telah menyebabkan hilangnya hutan-hutan kaya biodiversitas hayati yang tak
akan tergantikan. Perkebunan juga telah menghancurkan habitat spesies yang terancam punah, termasuk
orangutan, harimau, gajah dan badak dan berbagai jenis fauna lainnya15. Hasrat meningkatkan profit
dalam dunia ekonomi kapitalistik dengan cara membuka lahan dengan membakar tidak hanya telah
menimbulkan bencana alam melainkan bencana kemanusiaan. Menurut Lembaga Riset Kehutanan
Internasional, kebakaran hutan di Sumatera tahun 2015 telah mengancam kematian dini 100.000 orang
dan puluhan juta lainnya terancam berbagai penyakit akibat racun carbon monoksida, hidrogen sianida,
dan arsenik yang dihirup manusia16.

Masalah degradasi lingkungan lain yang terjadi akibat konsumsi berlebihan adalah tercemarnya
sungai. Sebuah organisasi nirlaba Blacksmith menyebutkan bahwa Sungai Citarum merupakan sungai
paling tercemar di dunia. Lebih dari lima ratus ribu orang terkena dampak langsung pencemaran di
Sungai Citarum. Sementara lebih dari 5 juta orang terkena dampak tak langsung akibat polutan kimia
yang dibuang di sungai dan terbawa aliran air. Berbagai kawasan industri yang tumbuh di sekitar hulu di
kawasan Bandung dan Purwakarta menjadi penyumbang terbesar polusi sungai ini. Ditambah dengan
tingkat konsumsi masyarakat terhadap beragam barang kemasan yang berpembungkus plastik, styrofoam
dan lain-lain memperburuk kondisi ini17.

Selain eksploitasi lingkungan, konsumsi yang berlebihan juga menyebabkan eksploitasi
tenaga kerja. Misalnya saja industri tekstil yang meningkatkan perekonomian dunia di satu sisi,
sementara sisi lain terdapat eksploitasi terhadap kaum buruh pabrik tekstil. Negara-negara seperti
Bangladesh, Srilanka, Myanmar, Laos, Indonesia, Kamboja dan Vietnam menjadi negara-tempat relokasi
pabrik-pabrik tekstil tersebut karena harga tenaga kerja yang murah dibanding tenaga  kerja di Eropa atau
Amerika padahal 80% dari merek pakaian yang beredar memegang merek dagang Eropa atau Amerika.

Di negara-negara miskin di Asia seperti Bangladesh, Kamboja dan Vietnam. Relasi pemilik
usaha dengan buruh menggambarkan relasi yang bersifat ekspoitatif. Upah buruh yang sangat rendah
hanya dinikmati oleh pemilik usaha. Sementara buruh menjadi objek yang diekspoitasi untuk meningkatkan
produksi. Peristiswa kekurangan gizi dan kelaparan kaum buruh di Kamboja menggambarkan relasi
yang buruk itu. Di Kamboja, satu dari tiga orang buruh pabrik tekstil secara medis dinyatakan kurang gizi.
Tragedi kematian masal di Rana Plaza, Bangladesh, tahun 2013 yang menewaskan 1136 buruh juga
menggambarkan relasi tersebut18. Ganti rugi dari global corporation terhadap bencana tersebut tidak
cukup mengangkat nasib kaum buruh di negara tersebut19.

Dalam sektor industri makanan, eksploitasi terhadap petani juga tidak kalah besar. Keinginan
kita untuk mengkonsumsi coklat misalnya telah menghasilkan devisa yang sangat besar bagi negara. Di
tahun 2016 devisa yang didapatkan negara dari ekspor kakao adalah 895 juta dollar AS. Namun kondisi
petani kakao di Indonesia juga tidak sejahtera. Pasalnya, pendapatan petani kakao untuk daerah Lampung
dan Sulawesi Selatan pada 2015 rata-rata hanya Rp 6,1 juta per tahun. Dengan begitu, petani hanya
mendapatkan rata-rata Rp 500.000 per bulan untuk menghidupi keluarganya20. Dalam industri coklat, pihak
yang paling mendapatkan keuntungan dari bisnis kakao ini adalah perusahaan manufaktur cokelat. Berbagai
perusahaan besar seperti MARS, Mondelez, Nestle dan lainnya, mendapatkan keuntungan besar dari
penjualan cokelat. Tahun 2012, penjualan cokelat global mencapai angka bersih sekitar 80 miliar US$, dan
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meningkat sekitar 88 miliar US$ pada tahun 2014. Bagian besar dari keuntungan penjualan cokelat didapatkan
setelah biji cokelat dijual oleh eksportir dan diolah di negara-negara Utara. Namun, para petani dan pekerja
pertanian kakao rata-rata hanya mendapatkan kurang dari 1.25 US $ perhari atau sekitar Rp. 15.00021.

Hal lain yang sangat umum dijadikan objek eksploitasi dalam kapitalisme global adalah perempuan.
Kapitalisme memanfaatkan rasa “ketidakpuasan” perempuan terhadap tubuh dan penampilannya untuk
terus mengkonsumsi hal-hal yang mereka pikir dapat membuat mereka memiliki “perfect body”. Budaya
konsumen, kemudian, mewujudkan ilusi kepuasan melalui perilaku materialistik dan konsumtif. Satu-satunya
cara agar merasa puas adalah berbelanja untuk membeli barang atau mengeluarkan uang kepada hal-hal
yang akan membuat mereka merasa puas. Pembenaran atas hal ini dapat dilihat dari slogan sebuah brand
kecantikan dan perawatan kulit L’oreal yang terkenal; “because you’re worth it”. Padahal perfect body yang
diidam-idamkan perempuan adalah manifestasi dari bagaimana laki-laki ingin melihat wanita. Jika ditelaah
lebih jauh slogan because you’re worth it yang terkesan sebagai woman empowerment bermakna sebaliknya
karena justru perempuan malah menjadi objek. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan bedah
plastik. Menurut seorang dokter spesialis bedah plastik di Rumah Sakit Bedah Surabaya, dr. Agus Santoso
Budi saat ini prosedur bedah plastik dilakukan oleh perempuan berusia 24 hingga 30 tahun dan jenis
operasi plastik yang banyak dilakukan adalah mengubah bentuk hidung dan bentuk payudara22. Perempuan
telah menjadi objek “perfect body” yang dicitrakan dalam iklan.

III. MEMBANGUN PESERTA DIDIK SEBAGAI KONSUMEN CERDAS
Revolusi Industri ke-4, globalisasi, dan kapitalisme global yang eksploitatif seharusnya bisa

dihadapi dengan membangun masyarakat konsumen yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan
menjadikan konsumen yang cerdas23. Pembelajaran IPS dapat menjadi salah satu media agar masyarakat
menjadi konsumen yang cerdas dengan cara mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di abad
21 (twenty first century skills). Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh World Economic Forum ada sepuluh
keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang individu dalam menghadapi Revolusi Industri Keempat.
Kesepuluh hal itu adalah; 1) complex problem solving; 2) Critical Thinking; 3) Creativity; 4) People
Management; 5) Coordinating with others; 6) Emotional Intelligence; 7) Judgement and Decision Making;
8) Service Orientation; 9) Negotiation; 10) Cognitiver Flexibility

Dalam artikel penulis berjudul Confronting Consumerism as a New Imperialism: Students’ Naratives
in the Indonesian History Learning (2017a) dianalisis bahwa kosumerisme menggambarkan pertumbuhan
ekonomi di satu sisi tetapi di sisi yang lain merupakan eksploitasi. Dalam cara pandang postkolonial,
konsumerisme merupakan bentuk imperialisme yang mengindikasikan adanya relasi kuasa dari kapitalis
kepada konsumen. Konsumerisme juga merupakan eksploitasi dan juga hegemoni budaya. Pembelajaran
sejarah dan IPS harus mampu menyadarkan peserta didik tentang adanya ancaman tersebut. Untuk itu
diperlukan pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan konten berupa materi melainkan juga isu-isu yang
berkembang dalam perjalanan sejarah bangsa serta kompetensi yang diperlukan guna menghadapi hal itu.

Griffin (2012: 18-21) menawarkan empat kategori keterampilan yaitu ways of thinking, ways of
working, tools for working dan living in the word. Keempat kategori tersebut meliputi sepuluh keterampilan
yaitu creativity and innovation, critical thinking, problem solving, dan decision making; learning to learn
dan metacognition; communication, collaboration (team work) information literacy, ICT literacy, citizenship,
life and career, dan personal and social responsibility. Terlepas dari kritik bahwa keterampilan abad ke-
2124 ini digagas oleh negara-negara maju dan lebih banyak mengakomodasi kepentingan globalisasi,
keterampilan tersebut dapat dipilih dan disesuaikan dengan keterampilan berpikir kritis. Peserta didik
dapat difasilitasi dengan keterampilan-keterampilan tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
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Menghadapi konsumerisme, misalnya, peserta didik dalam pembelajaran IPS harus dibekali dengan
keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sesuai lokalitas mereka
(Supriatna, 2017b). Mengacu pada Enis (1996) dan Fisher (2009), berpikir kritis meliputi kemampuan
mengajukan berbagai pertanyaan, mengidentifikasi masalah, melakukan asumsi, menggunakan rasio atau
bernalar, dan skeptis. Guru dapat memfasilitasi peserta didik mengembangkan keterampilan bertanya seperti:
mengapa kita harus mengkonsumsi makanan impor ketika barang yang sama masih diproduksi di lingkungan
setempat? Bagaimana caranya kita sebagai konsumen bisa memberdayakan petani lokal yang menghasilkan
pangan lokal yang kaya serat dan bernutrisi?

Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu tidak hanya mendorong peserta didik berpikir kritis
melainkan juga bisa membangun kesadaran tentang diri dan lingkungannya. Dalam pandangan Gutierrez,
C (2000: 353), agar peserta didik bisa berpikir kritis, maka diperlukan kemampuan guru dalam memfasilitasi
mereka dalam menghubungkan antara materi pelajaran yang dipelajari dengan dunia nyata. Materi IPS
yang dipelajari ditempatkan dalam konteks lokal, nasional dan global peserta didik. Isu-isu dalam
masyarakat konsumen yang telah membedakan kelompok yang mampu dan tidak mampu serta
kecemburuan sosial diantara mereka memerlukan kemampuan berpikir kritis agar peserta didik bisa bertindak
secara bijak sebagai bagian dari metakognisi (Beyer, 2008). Menjadi konsumen hijau atau green consumer
merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan guna menghadapi isu konsumerisme.

Menjadi green consumer merupakan bagian dari tanggungjawab sosial dan personal (Goleman,
2009 dan 2012). Menjadi konsumen seperti itu juga menggambarkan keterampilan pengambilan
keputusan yang berangkat dari masalah-masalah semakin berkurangnya daya dukung lingkungan akibat
eksploitasi sumber daya alam. Peserta didik harus menyadari bahwa menjadi konsumen bisa merupakan
akibat dari proses relasi kuasa dari kekuatan kapitalistik yang menguasai produksi, distribusi dan pasar
(Sandlin and McLaren, 2010: 3-5). Pemahaman tentang konsep green bisa menggambarkan kecerdasan
dan kesadaran peserta didik secara ekologis bahwa mengkonsumsi barang tidak hanya untuk memuaskan
diri sendiri melainkan juga harus diikuti dengan tanggungjawab terhadap lingkungan. Dengan keterampilan
tersebut peserta didik ikut bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian bumi.
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ABSTRAK
Bergulirnya proses globalisasi dewasa ini memunculkan fenomena memudarnya aspek-aspek kehidupan
nasional, bahkan batas-batas wilayah nasional semakin buram (borderless) dan rentan terhadap pengaruh
proses globalisasi yang terus berlangsung, terutama dalam aspek ekonomi dan politik suatu negara.
Dalam perjalanan lebih lanjut kita dapat melihat bentuk-bentuk seperti kriminalitas, teror, gerakan separatis,
kekerasan dan lain sebagainya, dalam kehidupan keseharian dan seolah-olah semakin meningkat dalam
kuantitas dan kualitasnya, masih akan dapatkah kita menjaga integrasi nasional, sebagai syarat untuk
mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Inilah pertanyaan besar yang harus kita jawab dan kita sikapi
secara cermat dan bijaksana. Dalam hal ini tujuan dan keberadaan pendidikan IPS memiliki peranan
yang diandalkan sebagai wahana untuk membina budaya dan karakter manusia sehingga kelak mereka
menjadi warganegara yang berkarakter Indonesia di tengah tantangan global. Penulis menempatkan
pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai kajian yang strategis dalam upaya menyusun tatanan sosial
menuju sebuah konstruksi peradaban yang lebih baik.
Kata Kunci : ilmu pengetahuan sosial, tujuan dan keberadaannya.

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TUJUAN SERTA KEBERADAANNYA
Arief Hidayat dan Januar Barkah

ariefhidayat1610@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Salah satu pendukung keberhasilan dalam menciptakan generasi penerus bangsa Indonesia

adalah dengan terpeliharanya generasi muda bangsa kita dari berbagai pengaruh negatif yang bersumber
dari dalam maupun luar negara sehingga dapat memunculkan generasi handal yang memiliki
nasionalisme serta menjaga semangat multikultural yang ada. Bergulirnya proses globalisasi dewasa ini
memunculkan fenomena memudarnya aspek-aspek kehidupan nasional, bahkan batas-batas wilayah
nasional semakin buram (borderless) dan rentan terhadap pengaruh proses globalisasi yang terus
berlangsung, terutama dalam aspek ekonomi dan politik suatu negara.

Globalisasi yang orientasinya mengarah pada liberalisasi ekonomi dan perdagangan, kemudian
melebar pada aspek kehidupan politik dan sosial budaya pada hakekatnya merupakan suatu perubahan
gaya hidup yang mendasarkan pada persaingan bebas di berbagai aspek kehidupan bangsa-bangsa di
dunia merupakan sebuah keprihatihan yang perlu mendapat solusi tepat guna membangun jati diri
sebuah bangsa.  Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan
kesejahteraan suatu bangsa, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki
keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Pendidikan IPS Unindra Jakarta.
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Dalam dunia pendidikan nasional, menciptakan manusia Indonesia seutuhnya guna
mensukseskan pembangunan nasional merupakan sebuah usaha yang tidak mudah, berbagai persoalan
dan kendala pasti akan menjadi sebuah drama yang akan dilalui dalam menyelesaikan setiap episode-
episode perjalanannya. Permasalahan yang datang merupakan sebuah konsekuensi dan tidak lain
merupakan sebuah hukum perkembangan dalam perkembangan peradaban umat manusia. Indonesia
hari ini seperti yang dikatakan oleh Tillar sebagai sebuah masayarakat yang memasuki fase atau era
Reformasi dalam segala bidang, dan euforia tengah terjadi di dalamnya, kita dapat melihat dimana
berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep yang tidak jarang bertentangan satu dengan yang lain
muncul di permukaan, tetapi inilah yang disebut dengan masyarakat demokrasi ialah sebagai sebuah
masyarakat yang di dalamnya lahir berbagai jenis pendapat sebagai pernyataan harkat manusia untuk
memenuhi hak-hak asasinya untuk berekspresi (1999 : 3).

Pernyataan untuk mengekspresikan keberadaan dan wujud dari eksistensi yang dikemukakan
oleh Tillar inilah yang menjadi kata kunci dalam tulisan ini. Ekspresi dari akumulatif pemikiran dari hasil
perenungan dan kontemplasi atas refleksi perkembangan peradaban masyarakat Indonesia merupakan
satu hal yang patut untuk disikapi dan diakomodasi dengan arif dan bijaksana. Perkembangan peradaban
yang termanifestasikan dalam wujud bentuk-bentuk pola-pola yang tercermin dalam dinamika sosial
(sistem, nilai dan perilaku) sudah sepatutnya kerap kali dilakukan penyelidikan, pengidentifikasian, dan
ditransformasikan menjadi pembelajaran bagi masyarakat di dalamnya guna mencapai satu tingkat
peradaban yang lebih baik.

Era reformasi yang menunjukkan pembaharuan dalam aspek politik dan ekonomi, memberikan
konsekuensi logis berupa perkembangan dan perubahan dalam aspek sosial budaya dalam masyarakat
Indonesia. Slogan-slogan demokrasi dalam ekonomi dan politik secara otomatis pula memberikan
pengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat, kemunculan tentang wujud dari keberadaan diri sendiri,
lokalitas dan lokus-lokus yang termarjinalkan memunculkan dirinya dalam berbagai ruang dan
kesempatan. Kemunculan hal-hal yang lama terpendam oleh dominasi otoritas tunggal inilah yang
kemudian harus disikapi dengan bijaksana dan diakomodir karena suka tidak suka merupakan gejala
yang timbul dan bersumber dari masyarakat. Determinisme ekonomi-politis telah menempatkan aspek
sosial budaya menjadi satu dimensi yang dianggap pasif oleh sebagian kelompok dan golongan serta
pengamat dan pemerhati kehidupan sosial masyarakat. Maka tidak heran jika kemudian dalam
perkembangannya muncul paradigma siapa yang memegang kekuasaan akan mampu untuk membuat
dan menciptakan kehidupan sosial sesuai dengan yang diinginkannya.

Meskipun tidak semua setuju dengan pendapat tersebut, namun pendapat tersebut tidak dapat
dihilangkan begitu saja sebagai salah satu mainstream dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Disinilah
sebuah tantangan bagi semua pemerhati dan bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam
kehidupan sosial masyarakat, bahwa aspek kebudayaan sebagai salah satu dalam  dimensi kehidupan
masyarakat, memberikan peran yang cukup signifikan bagi perkembangan kehidupan masyarakat dalam
membentuk peradaban yang lebih baik, khususnya bagi bangsa Indonesia dalam upaya pencapaian
tujuan berbangsa dan bernegara.

Perjalanan dan perkembangan dari kehidupan sosial di masyarakat berjalan pararel dengan
aspek-aspek lainnya seperti sosial, ekonomi dan politik, sehingga amat memungkinkan untuk terjadinya
kontradiksi dan pergesekan dengan aspek-aspek lainnya serta amat mungkin memanifestasikan
keberadaan dalam bentuk konflik sosial dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang diungkapkan
oleh Puersen bahwa kehidupan sosial manusia akan selalu berlangsung dalam suatu ketegangan,
ketegangan antara lingkaran atau fakta-fakta dan keterbukaan yang dicapai oleh penilaian yang kritis di
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lain pihak, dinamakan juga ketegangan antara imanensi dan transendensi (Puersen, 1988 : 14-15). Apa
yang dijelaskan oleh Puersen, amat mungkin untuk terjadi dalam tatanan sosial masyarakat kita. Hal
tersebut dapat kita pahami jika kita relevansikan dengan pemahaman atau teori struktural-konflik, tentang
masyarakat sebagai struktur ketidaksetaraan, dimana distribusi kemudahan dan keberuntungan (aspek
sosial-ekonomi) yang tidak tersebar secara merata (Jones, 2009 : 13-15).

Berangkat dari penjelasan dan pemahaman yang diberikan oleh Puersen dan Jones, maka kita
dapat melihat bahwa dalam tatanan formasi sosial masyarakat terdapat beberapa kelompok yang muncul
dan saling memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Masyarakat terpecah menjadi kelompok-
kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam upaya mempertahankan keberadaannya
masing-masing. Tentu saja apa yang terjadi khususnya dalam wilayah tatanan sosial masyarakat akan
memberikan konsekuensi logis berupa kemungkinan terciptanya konflik-konflik sosial dan mengancam
terjadinya disintegrasi sosial dalam masyarakat kita. Dalam perjalanan lebih lanjut kita dapat melihat
bentuk-bentuk seperti kriminalitas, teror, gerakan separatis, kekerasan dan lain sebagainya,  dalam
kehidupan keseharian dan seolah-olah semakin meningkat dalam kuantitas dan kualitasnya, masih akan
dapatkah kita menjaga integrasi nasional, sebagai syarat untuk mencapai tujuan berbangsa dan
bernegara. Inilah pertanyaan besar yang harus kita jawab dan kita sikapi secara cermat dan bijaksana.

Kuntowijoyo secara singkat menerangkan bahwa integrasi adalah masalah sosial yang tidak
pernah selesai; ia akan selalu menghadapi kekuatan-kekuatan disintegrasi (1987 : 113). Integrasi menjadi
salah satu tujuan dalam misi menjalankan kerja-kerja pembangunan nasional, maka dari itu perlu
mendapat perhatian yang serius lagi oleh seluruh pihak terlebih dari para cendekiawan, akademisi
hingga birokrasi pemerintahan. Salah satu alternatif atau kerja strategis dalam kerangka menjaga integrasi
nasional dalam badai konflik sosial yang selalu menerjang ialah dengan pendidikan. Pendidikan dapat
dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif  karena pendidikan membangun generasi baru bangsa
yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan
kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab
berbagai masalah dalam kehidupan sosial di masyarakat, khususnya dalam menjaga dan menempatkan
kehidupan berbangga dan bernegara ini agar tetap berada di jalurnya.

Pendidikan seperti apakah yang dapat menjadi alternatif bagi kita? Inilah pertanyaan lanjutan
bagi kita semua, tentang jenis pendidikan yang dapat menjaga dan mengajarkan kita semua tentang
bangunan peradaban yang telah kita susun ini agar menjadi lebih baik lagi. Bukankah pemerintah telah
menetapkan dan menggariskan pokok-pokok dunia pendidikan dalam penyelanggaraan dunia pendidikan
nasional untuk menjaga keberlanjutan bangsa ini. Namun bagaimanakah perjalanan dan realisasinya
sehingga kemudian tetap memunculkan ancaman-ancaman bagi keberadaan bangsa ini dalam bentuk
kontradiksi dan konflik-konflik sosial dalam tatanan sosial masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Puersen
bahwa kita harus selalu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses perkembangan dimensi
kebudayaan yang telah berjalan.

Dalam hal ini Pendidikan IPS memiliki peranan yang diandalkan sebagai wahana untuk membina
budaya dan karakter manusia sehingga kelak mereka menjadi warganegara yang berkarakter Indonesia
di tengah tantangan global. Agar budaya dan karakter itu tercapai Pendidikan IPS bisa dikembangkan
dengan menarik dan mampu membina budaya dan karakter secara efektif dan efisien yang pada gilirannya
bisa diandalkan menjadi warga negara yang berbudaya dan berkarakter ke-Indonesiaan.

Pendidikan IPS memiliki sumber pembelajaran dari masyarakat yang meliputi pertumbuhan,
perkembangan, dan kemajuan kehidupan termasuk segala aspek dengan permasalahannya. Dengan
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demikian, pembelajaran IPS tidak akan kehabisan materi untuk dibahas dan dipermasalahkan. Materi
tersebut bukan hanya apa yang terjadi hari ini, melainkan juga yang telah terjadi pada masa lampau, dan
lebih jauh pada masa yang akan datang. Ditinjau dari lingkup wilayahnya, meliputi apa yang terjadi
setempat secara lokal, nasional, regional sampai ke tingkat global. Hal tersebut jadi perhatian dan lahan
garapan pengajaran IPS.

II. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode grounded research. Yaitu, suatu

metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisa perbandingan bertujuan
untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori dan
mengembangkan teori di mana pengumpulan data dan analisa data berjalan pada waktu yang bersamaan
(Nazir, 1988: 88). Juga menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan teori etnologi
pendidikan, dalam penelitian ini yaitu pendidikan IPS.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Ilmu Pengetahuan Sosial
Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an, sebagai hasil kesepakatan komunitas

akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975.
Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah,
Geografi dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 2009 : 7). Ilmu Pengetahuan
Sosial atau social studies merupakan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan
masyarakat. di Indonesia pelajaran ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan berbagai prespektif
sosial yang berkembang di masyarakat. Kajian tentang masyarakat dalam IPS dapat dilakukan dalam
lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan sekitar sekolah atau siswa dan siswi atau dalam lingkungan
yang luas, yaitu lingkungan negara lain, baik yang ada di masa sekarang maupun di masa lampau.
Dengan demikian siswa dan siswi yang mempelajari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan
dibekali pengetahuan tentang masa lampau umat manusia.

Untuk lebih memahami pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial, mari kita simak pengertian dari
beberapa ahli: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berasal dari Amerika dengan nama Social Studies. National
Council for Social (NCSS) dalam Supardi (2011: 182): “Sosial studies is the integrated study of the social
sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, disciplin as anthropology,
archaeology, psychology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology,
religion, and sociology, as well appropriate content from the humanities, mathematics, and the natural
sciences.” (Savege and Armstrong, 1996)

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa:
“IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan

menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi/geografi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain
sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahui, pemahaman, dan kemampuan
analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.”

IPS merupakan bagian dari kurikulum yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu siswa
dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi
dalam kehidupan masyarakat baik di tingkat lokal, nasioanl, maupun global (Enok Maryani dan Helius
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Syamsudin, 2009: 5). Djodjo Suradisastra, dkk (1991: 4) mengatakan bahwa: “pada dasarnya IPS
merupakan kajian tentang manusia dan dunia sekelilingnya”. Hal ini berarti yang menjadi pokok kajian
dari pelajaran IPS adalah hubungan antar manusia dan lingkungan di dalam kehidupan nyata manusia

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah ilmu yang
mempelajari, menelaah, menganalisis tentang berbagai fakta, konsep, dan generalisasi sosial yang ada
di masyarakat. Selain itu, IPS juga mempelajari hubungan manusia yang menyangkut tingkah laku manusia
didalam kehidupan bermasyarakat.

3.2 Tujuan Pembelajaran IPS
Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Dengan

adanya tujuan pembelajaran dapat dijadikan sebagai arah untuk mencapai tujuan yang diharapkan
dalam proses belajar mengajar.

Menurut Kenworthy dalam Depdiknas (2007:14) terdapat tiga karakteristik tujuan IPS, yaitu:
Pendidikan kemanusiaan, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan intelektual. Pertama, pendidikan
kemanusiaan memiliki arti bahwa IPS harus membantu anak memahami pengalamannya dan
menemukan arti atau makna dalam kehidupannya. Kedua, pendidikan kewarganegaraan mengandung
arti bahwa siswa harus dipersiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan
masyarakat. Ketiga, pendidikan intelektual mengandung arti bahwa anak membutuhkan bimbingan dan
arahan untuk memeroleh ide-ide yang analitis dan alat-alat untuk memecahkan masalah yang
dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial.

Menurut Solihatin & Raharjo (2007: 14) pembelajaran IPS bertujuan untuk mendidik dan memberi
bekal kemampuan dasar pada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan
dan lingkungannya, serta sebagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih
tinggi.

Sedangkan menurut Hasan (Supriatna, dkk., 2007: 5) tujuan pembelajaran IPS dapat
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa,
pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta
pengembangan diri siswa sebagai pribadi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS bertujuan
untuk mendidik dan membekali siswa agar dapat mengembangkan kemampuan diri yang dimiliki oleh
siswa sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupannya. Dalam pembelajaran IPS diharapkan pendidik
dapat mendidik dan memberi bekal kepada siswa dengan pengetahuan dan keterampilan agar dapat
bermanfaat bagi kehidupannya.

3.3 Analisis
3.3.1 Latar Belakang Sosial dan Pengejawantahan Pendidikan
Kemunculan ilmu pengetahuan sosial dalam dunia pendidikan nasional bukan semata-mata

untuk memenuhi dan memperbanyak bobot dari beban belajar para peserta didik. Ilmu Pengetahuan
Sosial yang diselenggarakan juga bukan pula perilaku “latah” dari bangsa ini yang mencoba untuk
mengikuti perkembangan kehidupan sosial dari bangsa-bangsa lain dalam pergaulan dunia internasional.
Akan tetapi kemunculan ilmu pengetahuan sosial merupakan satu manifestasi kesadaran akan
keberadaan bangsa ini yang memiliki latar belakang kehidupan yang penuh dan kaya dalam aspek
sosialnya, sebagai warisan dari kemegahan masa lalunya. Kesadaran akan kekayaan corak sosial masa
lalu yang diwariskan oleh nenek moyang inilah yang mengantarkan terlahirnya ilmu pengetahuan sosial.
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Kesadaran inilah yang kemudian tertuang dan dapat kita lihat dalam landasan yuridis formal seperti
dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 IPS dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahui,
pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Kemudian sebuah pertanyaan yang muncul dalam benak kita ialah mengapa sebuah bangsa
perlu untuk menyelidiki, memahami dan memberikan pengetahuan sosial bagi para warganya? Serta
apa yang diharapkan dari perkembangan pengetahuan sosial yang ada bagi perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara ini? Inilah serangkaian pertanyaan yang penulis nilai sebagai pertanyaan yang
prinsipil dan fundamen, guna menghindarkan bias dalam setiap penyelenggaraan ilmu pengetahuan
sosial di setiap tingkatan atau jenjang pendidikan nasional.

Seperti yang kerap kali muncul dalam setiap pernyataan dan argumentasi para pengamat dan
pelaku dalam bidang pendidikan, bahwa dalam setiap pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara,
pendidikan memegang kunci dan menjadi avantgarde dalam upaya pencapaian cita-cita mulia tersebut.
Akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa dalam setiap aksi dan aktivitas yang dilakukan dalam
mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara konsekuensi berupa persoalan serta berbagai
permasalahan pasti akan datang menghampiri. Kesadaran akan permasalahan dan persoalan sebagai
hukum perkembangan merupakan kesadaran yang hakiki dan mendasar bagi kita semua, sehingga kita
dituntut untuk mencari jalan keluar atas persoalan dan permasalahan yang datang, menggunakan akal
pikiran, pengetahuan dan budi pekerti yang kita miliki. Inilah yang menjadi hakikat dari manusia sebagai
mahluk mulia dan mahluk belajar.

Kondisi bangsa hari ini yang terancam oleh berbagai ketidakpastian atas derasnya gelombang
modernisasi mau tidak mau menjadi satu tantangan yang harus diselesaikan dan bukan dihindari. Seperti
yang dikatakan oleh Ulrich Beck mengenai lima proses simultan yang menimpa masyarakat dunia dewasa
ini, yaitu : 1) globalisasi, 2) individualisme, 3) revolusi gender, 4) pengangguran dan 5) resiko global
karena krisis ekonomi dan lingkungan (Tillar, 2004 : 16). Gejala-gejala inilah yang kemudian melanda
setiap denyut nadi kehidupan bangsa ini, dimana kita dapat melihat dengan jelas setiap hari selalu hadir
dalam wujud konflik sosial, dan kontradiksi sosial sebagai respon atas gejala tersebut. Konflik-konflik
sosial tersebut memberikan dampak berupa merenggangnya unsur-unsur pemersatu dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, dan kita pasti memahami dengan merenggangnya solidaritas dan persatuan
kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pelak akan menyulitkan dalam upaya
pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat Indonesia yang adil secara sosial,
sejahtera dalam ekonomi, partisipatif secara budaya dan berdaulat secara politik.

Isu-isu tentang terorisme, kekerasan dalam kehidupan beragama, diskriminasi  rasial dan gender,
serta tidak meratanya pembangunan nasional, menjadi isu-isu yang populis dan selalu menjadi headline
dalam setiap media cetak dan elektronik. Persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan tantangan
multikulturalisme menjadi satu topik hangat yang sedang menjadi bahan-bahan diskusi dan kajian para
pengamat, pelaku dan akademisi, khususnya pemerhati dan akademisi disiplin ilmu sosial dan humaniora.
Dalam keadaan inilah, maka sudah seharusnya para stakeholder dan kelompok akademisi dalam bidang
pendidikan corak sosial mengambil tempat dan posisi dalam kerangka meminimalisir kemunculan dan
perluasan dari konflik-konflik sosial yang dapat menggangu jalannya pencapaian cita-cita berbangsa
dan bernegara, selain itu menjadi momentum bagi pengetahuan sosial untuk berperan aktif dalam
partisipasi membangun masyarakat.

Beragam persoalan yang dapat mencederai persatuan dan kesatuan bangsa ini, membuka
peluang terhadap disintegrasi sosial dalam masyarakat kita. Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat
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Indonesia yang makmur adil dan sejahtera dengan pra-syarat persatuan dan kesatuan diantara seluruh
komponen sosial masyarakatnya seolah-olah semakin jauh untuk diraih. Pada titik inilah kita harus kembali
mempelajari khitah sebagai sebuah bangsa yang majemuk, yang memiliki beragam latar belakang dan
perbedaan baik dalam pola hidup, simtem nilai dan pengetahuan, namun memiliki kesamaan cita-cita
yang tercatat dalam fakta historis  sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Beragam peluang untuk merusak
integrasi nasional harus dilakukan langkah antisipasi dengan kembali mengenal, memahami dan
mendalami serta mengakomodasi apirasi-aspirasi dari seluruh kelompok sosial dan komponen sosial
dalam formasi masyarakat di Nusantara. Karena dengan kembali memahami dan mengerti serta
mengakomodasi berbagai aspirasi seluruh komponen sosial dalam masyarakat Nusantara berarti kita
telah menempatkan seluruh komponen masyarakat dalam posisi yang sejajar dan adil.

3.3.2 Pendidikan IPS Mempererat Persaudaraan
Tercapainya cita-cita berbangsa dan bernegara merupakan merupakan suatu keniscayaan,

namun bukan suatu yang mustahil untuk diraih. Guna meraihnya kita harus bekerja sama dengan seluruh
unit, personal, komponen mikro hingga makro yang berada dalam ekosistem masyarakat nusantara.
Karena dengan bekerja secara bersama maka, hal tersebut dapat diraih. Berangkat dari beragamnya
latar belakang dan perbedaan di antara kita semua dalam konteks ini ialah latar belakang corak sosial
yang tercermin dalam suku seperti Jawa, Sunda, Batak, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara,
Maluku dan lain-lainnya, yang notabene memiliki perbedaan dalam pola hidup dan kebiasaan serta
sistem nilai dan pengetahuan maka mau tidak mau mengharuskan kita untuk mempelajari, memahami
dan mengerti antara satu dengan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa gejala
keanekaragaman warna kebudayaan merupakan suatu realitas yang tak dapat diingkari, maka dari itu
daripada menipu diri sendiri dan menutup-nutupi realitas tersebut, sebaiknya kita terima dengan akal
sehat dan memupuk kesatuan bangsa kita dengan lebih dulu mengakui dan menghormati semua variasi
kebudayaan yang ada di negara kita, kemudian mencoba mencapai pengertian tentang sebanyak mungkin
aneka warna manusia dan kebudayaan di Indonesia (Koentjaraningrat, 2004 : 31).

Mengakui dan menghornati menjadi kata kunci dalam mewujudkan perasaan atau rasa
kepemilikan terhadap kebudayaan dan kesenian yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Nusantara.
Karena dengan kemunculan dari rasa kepemilikan maka dengan sendirinya akan muncul niat untuk
menjaga dan mengembangkan nilai-nilai serta wujud kebudayaan dan kesenian yang dimiliki dan tersebar
di seluruh Nusantara sebagai sebuah kebanggaan pada budaya nasional. Keberadaan kebudayaan dan
kesenian dari seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara harus selalu senantiasa disosialisasikan
kepada seluruh masyarakat, khususnya sosialisasi ditujukan kepada para generasi penerus bangsa
guna menghindari tercerabutnya generasi penerus bangsa dari kehidupan sosial-kultural bangsanya
sendiri.

Dengan membangun masyarakat yang yang memiliki corak sosial dan berkebudayaan maka
akan terbentuk sistem nilai, sistem pengatahuan, pola hidup dan kebiasaan dalam kehidupan sosial
masyarakat. Dalam masyarakat yang berkebudayaan pula maka kita dapat menciptakan manusia-manusia
Indonesia yang memiliki kepribadian. Seperti penjelasan Gilin yang dituliskan oleh Tillar “Kepribadian
mempunyai keterarahan dalam perkembangannya untuk mencapai suatu misi tertentu. Keterarahan
perkembangan tersebut tentunya tidak terjadi dalam ruang kosong tetapi di dalam suatu masyarakat
manusia yang berbudaya (Tillar, 1999 : 52).

Pada titik inilah pentingnya memahami dan mempelajari kebudayaan dan kesenian untuk
mencapai pengertian yang sedalam-dalamnya tentang saudara-saudara kita di Nusantara. Karena di
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dalam kebudayaan dan kesenian yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Nusantara ini terdapat
kepribadian-kepribadian yang bersumber dari kearifan lokal masing-masing. Kearifan-kearifan lokal inilah
yang kemudian menjadi pilar-pilar penyangga sebagai pondasi penting bagi pembangunan dan terciptanya
kebudayaan dan kesenian nasional sebagai mercusuar yang akan menerangi dan memandu kapal
masyarakat kita dalam berpetualang dan melangkah di lautan yang penuh badai masa depan dengan
cerdas dan bijaksana, disebuah masa dimana kepastian dan risiko seperti yang di katakan oleh Ulrich
Beck menjadi badai ganas yang siap menerjang dan mengkaramkan kapal bangsa ini.

Penjelasan di atas telah memberikan penjelasan secara umum tentang kenapa sebuah bangsa
seperti Indonesia harus menyelenggarakan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial bagi masyarakatnya.
Karena di dalam pengetahuan sosial, pembentukan kepribadian dari masing-masing individu manusia
Indonesia yang berangkat dari kearifan lokal atau local wisdom, sesuai dengan watak dan karakter akar
rumput dapat dipertahankan sesuai dengan kepentingan dalam menjaga keutuhan nasional.

Menjadi bangsa yang sehat dan kuat dalam mengarungi samudera kehidupan ini, tidak hanya
memiliki kekuatan dalam aspek politik dan kekuatan ekonomi serta kekuatan militer yang tiada
tandingannya. Apalah artinya kemudian jika bangsa ini berdiri di atas nilai-nilai yang tidak menghargai
antara satu dengan yang lain dan memandang bahwa satu dengan yang berbeda dalam taraf derajat dan
kesempurnaannya. Premis-premis ini selayaknya menjadi pemandu bagi kita dalam membuka pintu
bagi masuknya angin perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa ini, karena seperti yang dikatakan
oleh Koentjaraningrat tentang perbedaan yang menjadi fakta bagi masyarakat kita, yang tidak dapat
dinaikkan. Latar belakang yang beragam inilah yang kemudian seharusnya menjadi satu modal sosial
bagi pengembangan masyarakat kita, bukan menjadi pemantik bagi perpecahan didalamnya. Seorang
founding fathers pernah menjelaskan bahwa apa yang diperjuangkan oleh bangsa ini tidak lain dan tidak
bukan ialah memperjuangkan kemerdekaan dan kedewasaan manusia, yaitu bebas dari penindasan
dan penghisapan serta penghinaan oleh manusia terhadap manusia yang berpegangan kepada
menjunjung tinggi dasar dan azas persamaan derajat manusia (Sjahrir, 1982 : 84-91).

Melalui yang dikatakan oleh Sjahrir menjadi sebuah alternatif pelita dalam upaya pencarian
jalan yang akan ditempuh dalam mencari pengharapan atas tersusunnya kehidupan sosial dalam bangsa
ini. Persatuan dan kesatuan sebagai langkah strategis dalam mencapai cita-cita serta tujuan berbangsa
dan bernegara menjadi satu pencapaian yang menjadi keniscayaan jika masing-masing dari individu
manusia Indonesia memiliki kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dan azas persamaan
derajat manusia dan golongan atau kelompok lainnya dan menerapkannya dalam kehidupan keseharian.

Dengan menempatkan pengetahuan sosial sebagai langkah strategis dalam mengenalkan aspek
sosial budaya baik dalam wujud nilai-nilai dan materill kepada para generasi penerus bangsa, bukan
suatu hal sia-sia dalam upaya membangun sebuah bangsa yang berasaskan kepada watak dan
karakteristik Indonesia centris. Dalam transformasi ilmu pengetahuan sosial harapan akan terjadinya
integrasi vertikal dan horizontal diantara masyarakat kita menjadi pencapaian minimal yang harus diraih
sebelum merengkuh cita-cita persatuan nasional, karena dalam persatuan sebuah pra-syarat yang harus
didahulukan ialah terjadinya sebuah proses integrasi yang bersifat horizontal dan vertikal sebelum berlanjut
kepada pembentukan konsensus-konsensus nasional sebagai legitimasi bagi akar sosio-cultural bangsa
Indonesia. Dengan mengenalkan corak sosial dari masing-masing kelompok, suku-suku di Indonesia
kepada kelompok serta suku-suku lainnya yang berada di dalam payung NKRI, dapat menjadi satu
wadah untuk saling mengenal, bertukar pikiran serta menjadi momentum bagi upaya untuk menerima,
menghargai dan menghormati sebagai bagian dari yang lainnya. Harapan di lapangan agar kelak corak
sosial yang dimiliki oleh orang-orang di pedalaman Kalimantan sebagai corak sosial yang juga dimiliki
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oleh orang-orang yang berasal dari tanah Jawa, corak sosial yang ada di Sumatera juga menjadi miliki
orang-orang di Papua, dan lain sebagainya menjadi satu mimpi yang akan kita wujudkan dengan
mentransformasikan pengetahuan tentang corak sosial kepada para generasi penerus bangsa.

Berangkat dari penjelasan analisis di atas setidaknya telah memberikan gambaran bahwa,
setiap lembaga pendidikan dan kebudayaan yang memiliki kepentingan dalam konteks corak sosial,
khususnya dalam hal ini pembelajaran  Pendidikan IPS dapat mengambil intisari berupa tugas yang
maha berat dan suci tentang membentuk pendidik IPS yang profesional. Penjelasan mengenai mewujudkan
masyarakat yang tertib dan damai dapat kita kutip dari penjelasan Ki Hajar Dewantara tentang asas-asas
Taman Siswa yakni Pancadharma dimana diantaranya ialah kodrat alam, kemerdekaan, kebangsaan,
kebudayaan dan kemanusiaan.

Kodrat alam mengandung arti manusia bagian dari alam semesta, dimana jika manusia dengan
mesra menyatu dengan alam maka manusia telah meresapi hukum kemajuan dalam dirinya. Asas
kemerdekaan mengandung arti kehidupan yang sarat dengan ketertiban dan kedamaian, dengan demikian
kemerdekaan berarti swadisiplin yaitu mengembangkan pribadi yang kuat dan sadar dalam suasana
perimbangan dan keselarasan dengan masyarakatnya. Asas kebudayaan berarti perlunya memelihara
nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Asas kebangsaan berarti seseorang harus merasa
satu dengan bangsanya sendiri dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan
asas yang kelima yakni kemanusiaan yang berarti tidak boleh ada rasa permusuhan terhadap bangsa-
bangsa lain, tetapi melalui keluhuran akal budi dan menimbulkan rasa cinta kasih terhadap sesama
manusia (Tillar, 1999 : 132).

Pancadharma sebagai filosofis pendidikan yang ditelurkan oleh Ki Hajar Dewantara, dapat
mewakili hasil pemikiran dan refleksi atas kelahiran dan perkembangan dunia pendidikan nasional,
sebagai manifestasi dari sebuah bangsa yang terjajah. Pancadharma juga dapat kita maknai sebagai
upaya untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang berwatak dan berkarakter tanpa meninggalkan
kepribadian sebagai bangsa Indonesia yang memegang teguh prinsip-prinsip persatuan, saling
menghargai dan berkebudayaan. Sekiranya pula pancadharma bila kita maknai dengan visi, misi
Pendidikan IPS tidak berbenturan dan bertolak belakang.

Berangkat dari beragam latar belakang etnis di Indonesia dan filosofis dunia pendidikan nasional
yang menekankan kepada pembentukan pribadi-pribadi manusia Indonesia yang berbudi luhur, sudah
sewajarnya jika komponen-komponen dalam dunia pendidikan seperti perguruan tinggi yang mengambil
tempat dalam membentuk dimensi sosial-kultural para generasi penerus mengkaji lebih jauh dan
mengadopsi serta memodifikasi blueprint arahan pendidikannya kepada sebuah model pendidikan yang
berlandaskan nilai-nilai multikuturalisme. Sebuah model atau gaya pendidikan yang menurut Tillar
menekankan kepada perspektif pluralitas bangsa Indonesia sebagai sebuah akibat perubahan-perubahan
di dalam struktur sosial (seperti penguatan nilai-nilai demokrasi), paham nasionalisme baru, migrasi
penduduk dunia dan kini ditopang oleh era globalisasi (Tillar, 2004 : 125). Gerakan pendidikan
multikulturalisme yang ditopang oleh perspektif dan filosofis pendidikan nusantara (seperti hasil pemikiran
Ki Hajar Deawantara) dapat menjadi satu acuan yang mencerahkan bagi model pendidikan nasional kita
yang cenderung western sentris, sehingga kerap kali kita mengekor pada pemikiran, pola serta gaya
hidup masyarakat barat dimana acap kali pemikiran, pola serta gaya hidup tersebut secara terang-
terangan bertolak belakang dengan falsafah atau weltanschung (pandangan hidup) kita sebagai
masyarakat timur.
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IV. SIMPULAN
Jalan terjal guna mencapai cita-cita serta tujuan berbangsa dan bernegara merupakan takdir

historis bagi kita semua yang berada dalam semangat zaman masyarakat Indonesia. Dengan tetap
bersandar kepada prinsip-prinsip serta nilai-nilai kemanusian yang berasaskan Pancasila maka sudah
menjadi kewajiban bagi kita untuk membentuk satu masyarakat yang berbudaya melalui pendidikan
(dalam konteks tulisan ini ialah ilmu pengetahuan sosial) guna mencapai suatu masyarakat yang memiliki
peradaban yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah menjadi konsensus
dasar bangsa ini.

Integrasi nasional yang mulai retak dalam kerangka dasar pembentuk bangsa ini, menjadi satu
tugas berat yang harus kita perbaiki kembali dalam sebuah bentuk model pendidikan alternatif. Model
pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang menekankan pada proses menyelamatkan identitas nasional
dalam format pendidikan multikultural menjadi satu arahan yang dapat kita jadikan sebagai mainstream
dalam format pendidikan kita saat ini dalam seluruh jenjang pendidikan di Indonesia baik, formal, in-
formal dan non-formal. Dalam konteks inilah Ilmu Pengetahuan Sosial memainkan peran yang begitu
strategis dalam mencapai harapan tertinggi dari keberhasilan pendidikan multikuluralisme.
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ABSTRAK
Pendidikan nasional Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan. Capaian hasil pendidikan
masih belum memenuhi hasil yang diharapkan. Pembelajaran di sekolah belum mampu membentuk
secara utuh pribadi lulusan yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa. Proses pendidikan masih
menitikberatkan dan memfokuskan capaiannya secara kognitif. Sementara, aspek afektif pada diri peserta
didik yang merupakan bekal kuat untuk hidup di masyarakat belum dikembangkan secara optimal. Karena
itu, pendidikan karakter dan budaya bangsa merupakan suatu keniscayaan untuk dikembangkan di sekolah.
Sekolah sebagai pusat perubahan perlu mengupayakan secara sungguh-sungguh pendidikan yang
berbasis karakter dan budaya bangsa. Karakter dan budaya bangsa yang dikembangkan di sekolah harus
diselaraskan dengan karakter dan budaya lokal, regional, dan nasional. Untuk itu, pendidikan karakter
dan budaya bangsa perlu dikembangkan berdasarkan kemandirian siswa.
Kata Kunci: kemandirian, siswa dan pendidikan karakter

MEMBANGUN KEMANDIRIAN SISWA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER
(Building Student Independence Through Character Education)

Eka Susanti
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I. PENDAHULUAN
Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dengan adanya perubahan zaman menjadi salah satu

tolak ukur diperlukannya kualitas pendidikan yang baik agar terciptanya sumber daya manusia yang
cerdas. Karena bagaimanapun pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam kemajuan
bangsa, untuk itu jika bangsa ini ingin maju maka pendidikan justru harus dimajukan terlebih dahulu.
Sehinggga memunculkan usaha pembangunan kemandirian siswa dalam ranah pendidikan. Pada
prinsipnya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan proses yang diperlukan dalam kehidupan.
(Undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003).

Lebih lanjut mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 : 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.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
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Fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas merupakan usaha membentuk individu yang
mandiri, utamanya membangun kemandirian siswa dalam belajar. Kemandirian belajar telah menjadi
salah satu aspek sikap dalam pendidikan karakter. Lebih khusus mengenai sikap kemandirian belajar,
pemerintah dalam Peraturan Menteri nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa sikap kemandirian
belajar suatu sikap yang dimiliki individu untuk belajar dengan inisiatif sendiri dalam upaya
menginternalisasi pengetahuan tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.
Lebih lanjut mengenai sikap kemandirian belajar. Listyani (2008) menjelaskan bahwa terdapat enam
buah indikator sikap kemandirian belajar, yaitu : (1) Ketidaktergantungan terhadap orang lain, (2) Memiliki
kepercayaan diri, (3) Berperilaku disiplin, (4) Memiliki rasa tanggung jawab, (5) Berperilaku berdasarkan
inisiatif sendiri, dan (6) Melakukan kontrol diri.

II. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kemandirian
Kata mandiri berasal dari kata dasar diri yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an yang

kemudian membentuk suatu kata keadaan atau benda. Dalam konsep Carl Rogers kemandirian disebut
dengan self oleh Brammer dan Shostrom (1982) karena kemandirian tidak dapat dilepaskan dari kata diri
itu sendiri karena self itu merupakan inti dari kemandirian (dalam Ali 2006 : 109). Kemandirian juga dapat
diartikan sebagai “independence” yang diartikan sebagai suatu kondisi tidak bergantung terhadap orang
lain dalam menentukan keputuan dan adanya sikap percaya diri.

Kemandirian (Self reliance) merupakan kemapuan untuk mengelola semua yang dimilikinya
sendiri yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai
dengan kemampuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Dengan kemandirian
tidak ada kebutuhan untuk mendapat persetujuan orang lain ketika hendak melangkah menentukan
sesuatu. Kemandirian sangat berhubungan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri
sendiri dengan memiliki kepercayaan diri yang mampu membuat seseorang sebagai individu yang mampu
melakukan segala hal dengan sendiri (Parker, 2006 : 226-227).

Menurut Gea (2002, hal: 146) mandiri adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan
keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri. Parker juga berpendapat bahwa kemandirian
juga berarti adanya kepercayaan terhadap ide-ide diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan
menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas. Kemandirian berkenaan dengan hal yang dimilikinya tingkat
kompetensi fisikal tertentu sehingga hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi ditengah
upaya seseorang mencapai sasaran. Kemandirian berarti tidak adanya keragu-raguan dalam menetapkan
tujuan dan tidak dibatasi oleh kekuatan dan kegagalan (Parker, 2006 : 266).

Para ahli yang lain menyebutkan bahwa kemandirian adalah merupakan jiwa wiraswasta yang
tumbuh dan berkembang seiring dengan pemahaman dan konsep hidup, yang mengarah pada
kemampuan, kemauan, keuletan, ketekunan dalam menekuni bidang yang digeluti. Sehingga seorang
wiraswastawan yang berhasil berarti memiliki jiwa mandiri (makarya). Pada dunia ekonomi jiwa mandiri
(kemandirian) sudah dikenal sejak tahun 1755 oleh Cantillon dimana dikenal dengan istilah entrepreneur,
dan dikembangkan lagi setengah abad kemudian oleh Schumpeter tahun 1911 dan oleh Sombart tahun
1929, dan pada pertengahan abad itulah entrepreneur menjadi cikal bakal bagi perkembangannya di
dunia ekonomi modern (Daoed Yusuf, 1976 : 88). Pada dunia Pembangunan masyarakat kemandirian
sudah dikenal sejak PBB memberikan batasan tentang pengertian dari Pembangunan masyarakat
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(Community Development). Pada definisi tersebut disebutkan bahwa : ...the participation of the people
themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their own initiative,
and the provision of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help and mutual
help and make these more effective (UN, 1956).

Kemandirian belajar merupakan tuntutan utama siswa dalam belajar supaya siswa dapat
menyelesaikan tugas, percaya dengan kemampuan sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Menurut
Sumarmo (2010) bahwa karakteristik yang termuat pada kemandirian belajar, adalah (1) Individu
merancang belajarnya sendiri sesuai dengan keperluan atau tujuan individu yang bersangkutan, (2)
Individu memilih strategi dan melaksanakan rancangan belajarnya, (3) Individu memantau kemajuan
belajarnya sendiri, mengevaluasi hasil belajarnya dan dibandingkan dengan standar tertentu,

Karakteristik tersebut menggambarkan keadaan personaliti individu yang tinggi dan memuat proses
metakognitif dimana individu secara sadar merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi belajarnya dan
dirinya sendiri secara cermat. Kebiasaan kegiatan belajar seperti diatas secara kumulatif akan menumbuhkan
disposisi belajar atau keinginan yang kuat dalam belajar pada individu yang bersangkutan. Pada
perkembangan selanjutnya, pemilikan disposisi belajar yang tinggi pada individu, akan membentuk individu
yang tangguh, ulet, bertanggung jawab, memiliki motif berprestasi yang tinggi, serta membantu individu
mencapai hasil terbaiknya. Selain itu, gaya belajar juga berpengaruh pada belajar siswa.

Kompetensi dalam membangun kemandirian nilai-nilai kemandirian yang dimiliki individu akan
menjadi sempurna apabila didukung oleh sifat-sifat kemandirian meliputi: mandiri psikososial, kultural
dan ekonomi, disiplin prakarsa dan wirausaha, kepemimpinan dan orientasi prestasi dalam persaingan.
Pada konteks dunia kerja mandiri atau kemandirian muncul seiring dengan berkembangnya orientasi
kerja, yang mengarah pada sikap wirausaha/wiraswasta. Perilaku mandiri merupakan fundamen dasar
bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas kerja (pekerjaannya). Suharsono Sagir menyatakan: Mandiri,
menciptakan kerja untuk diri sendiri, maupun berkembang menjadi wiraswasta yang mampu menciptakan
lapangan kerja bagi orang lain ataupun mampu menjadi cendikiawan, manusia yang berkreasi, inovatif,
melalui ide-idenya atau hasil penemuannya, menjadikan masyarakat lebih baik; baik dalam bentuk inovasi
teknologi, ataupun inovasi ilmu yang mampu mengembangkan ilmu lebih maju, sebagai upaya preventive
maupun repressif untuk kelangsungan hidup sumberdaya manusia (Suharsono Sagir, 1986 : 15).

Jiwa mandiri tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya konsep wiraswasta, atau
dikenal istilah lain yakni wirausaha dan kewirausahaan, juga istilah lain yang disebut dengan makarya.
Seorang wiraswastawan harus memiliki jiwa mandiri atau kemandirian. Wasty Soemanto menyebutkan
dalam tulisannya bahwa, Wiraswasta adalah keberanian, keutamaan serta kepercayaan dalam memenuhi
kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan ketekunan yang ada dalam diri sendiri. Jiwa
entrepreneurship (mandiri) ditentukan oleh tiga komponen utama yang ada dalam diri seseorang yakni
kemauan, ketekunan dan keuletan (Wasty Soemanto, 1976: 42-43). Geoffrey G. Meredith (1989),
Kemandirian sebagai kepribadian atau sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap orang yang di dalamnya
terkandung unsur-unsur dengan watak-watak yang ada di dalamnya perlu dikembangkan agar tumbuh
menyatu dalam setiap gerak kehidupan manusia. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian
dapat menentukan sikap dan perilaku seseorang menuju ke arah wiraswastawan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan suatu keadaan
seseorang dimana seseorang berusaha berdiri sendiri dalam arti tidak bergantung pada orang lain
dalam mengambil keputusan dan mampu melaksanakan tugas hidup dengan penuh tanggung jawab.
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2.2 Ciri-ciri Kemandirian
Gea (200 : 142) menyebutkan kemandirian tersebut memiliki ciri seperti percaya diri, mampu

bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan, menghargai waktu dan bertanggung jawab.
Kemandirian mempunyai ciri-ciri tertentu yang telah digambarkan oleh Parker sebagai berikut:

a) Tanggungjawab berarti memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu dan diminta hasil
pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

b) Independensi adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung kepada otoritas dan
tidak membutuhkan arahan. Independensi juga mencakup ide adanya kemampuan mengurus
diri sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri.

c) Otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri,berarti mampu mengendalikan
atau mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri.

d) Keterampilan memecahkan masalah dengan dukungan dan arahan yang memadai, individu
akan terdorong untuk mencapai jalan keluar bagi persoalan-persoalan praktis relasional
mereka sendiri (Parker, 2006 : 234-237).

Menurut Mahmud ciri-ciri kemandirian itu sebagai berikut:
a) Kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri.
b) Kemampuan-kemampuan menjalankan peranan baru yaitu perubahan-perubahan dalam

peranan dan aktivitas sosial.
c) Kemampuan memikul tanggung jawab
d) Memiliki rasa percaya diri sendiri
e) Memiliki kejelasan pribadi yaitu berupa kemampuan benar dan salah.
2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian
Kemandirian tidak bisa terbentuk begitu saja melainkan dengan adanya proses dan

perkembangan karena adanya pengaruh dari beberapa faktor seperti dipaparkan pakar berikut:
Menuruk Hurlock (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah:
a. Pola asuh Orang tua

Orang tua dengan pola asuh demokratis sangat merangsang kemandirian anak, dimana
orang tua merupakan madrasah pertamanya anak2 dan ayah sebagai kepala madrasah
pertama bagi anak-anak. Untuk itu orang tua memiliki peran sebagai pembimbing yang
memperhatikan setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama yang berhubungan dengan
studi dan pergaulannya baik dilingkungan keluarga dan sekolah. Diana Baumrit (dalam
desmaita  2008 : 144-145) merekomendasikan 3 pengasuhan yang dikaitkan dengan aspek-
aspek yang berbeda dalam tingkah laku sosial anak. Yakni:

1) Pengasuhan otoratif (Authoritative parenting) merupakan suatu gaya pengasuhan yang
memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi mereka
juga bersikap responsive, menghargai dan menghormati pemikiran, perasaan, serta mengikut
sertakan anak dalam pengambilan keputusan. Anak-anak sekolah yang dari otoritatif cenderung
lebih percaya pada diri sendiri, pengawasan diri sendiri dan mampu bergaul baik dengan
teman-teman sebayanya. Pengasuhan otoritatif juga diasosiasikan dengan rasa harga diri
yang tinggi (high self esteem), memiliki moral standar, kematangan psikososial, kemandirian,
sukses dalam belajar,dan bertanggungjawab secara sosial.
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2) Pengasuhan otoriter (Otoriter parenting) yakni merupakan suatu gaya pengasuhan yang
membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Orang tua yang
otoriter menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang yang besar bagi
anak-anak untuk mengemukakan pendapat. Orang tua otoriter juga cenderung bersikap
sewenang-wenang dan tidak demokratis dalam membuat keputusan, memaksakan peran-
peran atau pandangan-pandangan kepada anak atas dasar kemampuan dan kekuasaan
sendiri serta kurang menghargai pemikiran-pemikiran dan perasaan mereka. Anak dari orang
tua yang otoriter cenderung bersifat curiga pada orang lain dan merasa tidak bahagia dengan
dirinya sendiri, merasa canggung berteman dengan sebaya, canggung menyesuaikan diri
pada awal masuk sekolah dan memiliki prestasi belajar yang rendah dibandingkan anak-
anak yang lain.

3) Pengasuh permisif (permissive parenting) gaya pengasuhan permisif dibedakan dalam dua
bentuk,yakni:

-  Permissive-indulgent yakni suatu gaya pengasuhan yang mana orang tua sangat terlibat dalam
kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali atas mereka. Pengasuhan
Permissive-indulgent diasosiasikan dengan kurangya kemampuan pengendalian diri anak,
karena orang tua yang Permissive-indulgent, cenderung membiarkan anak-anak melakukan
apa saja yang mereka inginkan, dan akibatnya anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan
perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan agar semua kemauannya dituruti.

-  Permissive-indifferent yakni suatu gaya pengasuhan dimana orang tua sangat tidak terlibat
dalam hidup anak. Anak-anak yang dibesarkan orang tua yang Permissive-indifferent cenderung
kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk dan rasa harga diri yang rendah.

b. Jenis Kelamin
Anak yang berkembang dengan tingkah laku maskulin lebih mandiri dibandingkan anak

yang mengembangkan pola tingkah laku yang feminimisme. Karena hal tersebut laki-laki
memiliki sifat yang agresif dari pada anak perempuan yang sifatnya lemah lembut dan pasif.

c. Urutan Posisi anak
Anak pertama sangat diharapkan untuk menjadi contoh dan menjaga adiknya lebih

berpeluang untuk mandiri dibandingkan dengan anak bungsu yang mendapat perhatian
berlebihan dari orang tua dan saudara-saudaranyaberpeluang kecil untuk mandiri.

d. Urutan posisi anak
Anak pertama sangat diharapkan untuk menjadi contoh dan menjaga adiknya lebih

berpeluang mandiri dibandingkan anak bungsu yang mendapatkan perhatian berlebihan dari
orang tua dan saudara-saudaranya berpeluang kecil untuk mandiri. Selanjutnya menurut
Benjamin Spok (Nayla 2007 : 17) mengatakan bahwa ada beberapa yang mempengaruhi
kemandirian anak antara lain:

1) Rasa percaya diri anak
Rasa percaya diri anak dibentuk ketika anak diberikan kepercayaan untuk melakukan suatu
hal yang mampu ia mampu kerjakan sendiri. Rasa percaya diri dapat dibentuk sejak anak
masih bayi.



44 Eka Susanti

2) Kebiasaan
Salah satu peranan orang tua dalam kehidupan sehari-hari adalah membentuk kebiasaan.
Jika anak terlalu dibiasakan dengan kemanjaan dan selalu dilayani maka anak tersebut akan
selalu bergantung kepada orang tuanya dan tidak bisa mandiri.

3) Disiplin
Kemandirian berkaitan erat dengan sekali dengan yang namanya disiplin, sebelum anaknya
dapat mendisiplinkan dirinya sendiri ia terlebih dahulu harus di disiplinkan oleh orang tuanya.

Dari pemaparan pembahasan tentang kemandirian di atas bahwa penulis dapat menyimpulkan
kemandirian sebagai suatu hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

2.4 Pengertian Pendidikan
Berbicara tentang pendidikan bahwa makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan

sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat
dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di
dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan
telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia
melestarikan hidupnya.

Sedangkan Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah “pedagogik” yaitu ilmu menuntun
anak, orang Romawi memandang pendidikan sebagai “educare”, yaitu mengeluarkan dan menuntun,
tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat
pendidikan sebagai “Erzichung” yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam
atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti panggulawentah
(pengolahan), mengolah, mengubah, kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, mengubah
kepribadian sang anak. Sedangkan menurut Herbart pendidikan merupakan pembentukan peserta didik
kepada yang diinginkan sipendidik yang diistilahkan dengan Educere (M.R. Kurniadi,STh;1). Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar “didik” (mendidik), yaitu memelihara
dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan dan tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan,
proses perluasan, dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk
memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan
menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

2.5 Hakikat Pendidikan untuk Membangun Karakter
Menurut ajaran Islam pada hakikatnya pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai Ilahiah

pada manusia (fitrah) dengan bimbingan Alqur’an dan assunnah (hadis) sehingga menjadi manusia
yang berakhlak mulia (insan kamil). Pada dasarnya hakikat pendidikan merupakan upaya dalam
membentuk karakter bangsa. Hal tersebut sangat ditentukan oleh semangat motivasi nilai-nilai dan tujuan
dari pendidikan. Apabila dirumuskan hakikat pendidikan yang mampu membentuk karakter bangsa
(berkeadaban) adalah:

a. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi
bagi pembentukan manusia seutuhnya.

b. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara
kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.
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c. Pendidikan pada prinsipnya berlangsung seumur hidup.
d. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang

mengalami perubahan semakin besar.
e. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat.
Sementara orang Yunani memberikan pengertian hakikat pendidikan sebagai usaha membantu

manusia menjadi manusia. Adapun tujuan pendidikan sesungguhnya adalah memanusiakan manusisa.
Maksud memanusiakan manusia adalah menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya yaitu:

1. Memiliki kemampuan mengendalikan diri
2. Berpengetahuan
3. Cinta tanah air
6. Pengertian Karakter
Pengertian karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah tabiat, perangai,

dan sifat-sifat karakter seseorang. Dalam arti karakter diartikan sebagai kepribadian sendiri. Kepribadian
diartikan dengan sifat yang khas dan hakiki seseorang yang membeda-bedakan seseorang dengan
orang lainnya. (Badudu & Zain, 1967 : 617). Sebagai suatu konsep akademis karakter memiliki makna
substantif dan proses psikologis yang sangat mendasar. Dalam arti sesuai dengan rumusan dari kementrian
Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi menjelaskan secara umum arti karakter
adalah sebuah nilai personal yang ideal (baik dan penting) untuk eksistensi diri dan berhubungan dengan
orang lain.

Secara khusus karakter adalah nilai-nilai yang khas baik dan berdampak baik terhadap lingkungan
dan terwujud dalam prilaku seseorang. Untuk itu disimpulkan bahwa karakter merupakan ciri khas
seseorang atau kelompok yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral dan ketegaran dalam
menghadapi kesulitan dan tantangan.

Adapun hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan bahwa pendidikan karakter dapat
dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang
bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara
kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Adapun
tujuan pedidikan karakter yang dihubungkan dengan falsafah Negara Republik Indonesia adalah
mengembangkan karakter peserta didik agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu 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, & (18) Tanggung Jawab (Puskurbuk, 2011 : 3).

Fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan potensi dasar agar “berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik”.
2. Perbaikan prilaku yang kurang baik dan penguatan prilaku yang sudah baik.
3. Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila.
Kemudian ruang lingkup atau sasaran dari pendidikan karakter adalah:
1. Satuan pendidikan



46 Eka Susanti

2. Keluarga
3. Masyarakat.
2.6 Pengembangan dan Pembentukan Karakter terhadap Siswa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam
mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan “Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan 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”.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada
Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang (1) beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa; (2) berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (3) berilmu, cakap, kritis, kreatif,
dan inovatif; (4) sehat, mandiri, dan percaya diri; (5) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung
jawab.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang, sangat berkaitan
dengan pembentukan karakter peserta didik. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan
mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh
karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan Karakter.

Karakter seseorang dalam proses perkembangan dan pembentukannya dipengaruhi oleh dua
faktor, yaitu faktor lingkungan (nurture) dan faktor bawaan (nature). Tinjauan teoretis perilaku berkarakter
secara psikologis merupakan perwujudan dari potensi Intellegence Quotient (IQ), Emotional Quentient
(EQ), Spritual Quotient (SQ) dan Adverse Quotient (AQ) yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan seseorang
yang berkarakter menurut pandangan agama pada dirinya terkandung potensi-potensi, yaitu: Siddiq,
Amanah, Tablig dan Fathonah. Berkarakter menurut teori pendidikan apabila seseorang memiliki potensi
kognitif, afektif, dan psikomotor yang teraktualisasi dalam kehidupannya. Adapun menurut teori sosial,
seseorang yang berkarakter mempunyai logika dan rasa dalam menjalin hubungan intra personal, dan
hubungan interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat.

Perilaku seseorang yang berkarakter pada hakekatnya merupakan perwujudan fungsi totalitas
psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik)
dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan
masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.
Brooks & Brooks, menjelaskan tentang 1993:103) Langkah-langkah agar siswa memiliki kemandirian
belajar adalah sebagai berikut :

1. Mengambil Tindakan
Siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan langsung dapat memahami dan peduli tentang

informasi baru. Souders & Prescott mendefinisikan bahwa belajar aktif yang disebut belajar langsung
adalah belajar yang membuat pelajaran melekat. Mencari dan menggabungkan informasi secara aktif di
tempat kerja, masyarakat, maupun ruang kelas, lalu menggunakannya untuk alasan tertentu akan
menyematkan informasi tersebut dalam ingatan. Pembelajaran mandiri yang menekankan pada tindakan,
memberikan kesempatan pada otak untuk merasakan dunia luar dengan cara-cara yang tak terhitung.
Sizer, juga menyatakan bahwa tindakan fisik langsung memperkuat ingatan dalam belajar.
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2. Mengajukan Pertanyaan
Brooks & Brooks, menjelaskan bahwa untuk menjadi mandiri, baik belajar dan bekerja sendiri

maupun dalam kelompok, peserta didik harus bisa mengajukan pertanyaan- pertanyaan menarik, membuat
pilihan yang bertanggung jawab, berpikir kritis dan kreatif. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan
yang tajam dapat menyempurnakan keyakinan dan menjelaskan berbagai kejadian. Untuk bisa mengerti,
siswa harus mencari makna. Untuk mencari sebuah makna, siswa harus mempunyai kesempatan untuk
membentuk dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

3. Membuat Pilihan
Lewin & Tsucida menjelaskan bahwa selain mengajukan pertanyaan, siswa dengan

pembelajaran mandirinya membuat pilihan-pilihan cerdas mandiri tidak hanya memilih rancangan kerja,
tetapi juga memutuskan bagaimana mereka harus berperan serta. Siswa memilih berpartisipasi dalam
rencana kerja yang paling sesuai dengan minat pribadi dan bakat mereka. Mereka juga memilih gaya
belajar yang paling tepat sambil mencari keterkaitan antara tugas sekolah dan kehidupan keseharian
mereka. Dengan pembelajaran mandirinya dapat memilih cara mendapatkan informasi, misalnya dengan
mengamati, mendengarkan, membaca, atau berdiskusi. Mereka mungkin melakukan riset dengan cara
menonton video, mendengarkan kaset, membaca buku, atau melakukan interview. Pembelanjaran mandiri
membebaskan peserta memilih cara belajar terbaik yang paling sesuai dan pola ini menyesuaikan minat
dan bakat mereka. Pola belajar harus dapat membantu siswa untuk mencapai keunggulan. Siswa dapat
memilih belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna.

4. Membangun Kesadaran Diri
Pilihan yang bijaksana dan tindakan yang cerdas dibentuk oleh pengetahuan tentang diri atau

kesadaran diri. Kesadaran diri dapat ditemukan oleh siswa di ruang kelas ketika mereka menemukan
manfaat dari memahami kecerdasan emosional. Salah satu dari keuntungannya adalah belajar
mengendalikan emosi. Orang dapat mengendalikan emosi dengan mengarahkan pemikiran mereka ke
objek lain atau mencoba bersikap adil pada orang yang tingkah lakunya mengesalkan mereka.
Pengendalian emosi berasumsi bahwa menyadari perasaan saat-saat tertentu, yaitu pada saat seseorang
mengalami perasaan tersebut. Kesadaran diri yaitu kemampuan untuk merasakan perasaan saat
perasaan tersebut muncul. Kemampuan ini membuat kendali diri menjadi sesuatu yang mungkin.
Kemampuan ini juga dapat mengilhami tindakan yang akan diambil. Kesadaran diri juga meliputi
pengetahuan tentang keterbatasan kekuatan kita dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan
orang lain terhadap kita.

Rasulullah menganjurkan agar memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan
bakat, minat, kecenderungan, kecerdasan, dan latar siswa, sebagaimana dalam sabdanya:“Ajarilah
anakmu sesuai dengan kadar kesanggupan akalnya” Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi menganjurkan
agar peserta didik diberikan peluang sebesar-besarnya untuk menggali dan mengembangkan
pengetahuan dan keterampilannya yang berguna bagi kehidupannya sesuai dengan potensi-potensi
atau fitrah yang dimilikinya. Untuk itu untuk membangun kemandirian siswa melalui pendidikan karakter
dapat disimpulkan yang menjadi tolak ukur untuk membangun kemandirian siswa melalui penerapan
kebiasaan dan penanaman pada materi ajar dalam pembelajaran. Karena pada 18 karakter permendikbud
karakter kemandirian tercantum dan sudah diatur oleh undang-undang maka pendidikan karakter tidak
dapat dipisah dari pendidikan yang sifatnya kognitif dan akademik.



48 Eka Susanti

III. SIMPULAN
Kemandirian (Self reliance) merupakan kemapuan untuk mengelola semua yang dimilikinya

sendiri yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai
dengan kemampuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah.
Pada hakikatnya pendidikan yang mampu membentuk karakter bangsa (berkeadaban) adalah:

1. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan
tekhnologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.

2. Merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek
didik dengan kewibawaan pendidik.

3. Pendidikan pada prinsipnya berlangsung seumur hidup.
4. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang

mengalami perubahan semakin besar.
5. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat.
Pembangunan kemandirian siswa melalui pendidikan karakter dilakukan dengan proses

perkembangan dan pembentukannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan (nurture) dan faktor bawaan
(nature). Tinjauan teoretis perilaku berkarakter secara psikologis merupakan perwujudan dari potensi
Intellegence Quotient (IQ), Emotional Quentient (EQ), Spritual Quotient (SQ) dan Adverse Quotient (AQ)
yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang berkarakter menurut pandangan agama pada dirinya
terkandung potensi-potensi, yaitu: Siddiq, Amanah, Tablig dan Fathonah. Berkarakter menurut teori
pendidikan apabila seseorang memiliki potensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang teraktualisasi dalam
kehidupannya. Adapun menurut teori sosial, seseorang yang berkarakter mempunyai logika dan rasa
dalam menjalin hubungan intra personal, dan hubungan interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat.
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ABSTRAK
Karya ini dimaksudkan untuk didesiminasikan dengan harapan mendapatkan masukan sebagai upaya
untuk memperkuat posisi isi dan struktur kurikulum Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Berbagai
pemikiran yang berkembang di Prodi Pendidikan IPS dan dalam konstelasi penyusunan dan
pengembangan kurikulum PIPS, yang disponsori Islamic Development Bank (IDB), tampak memberi
peluang untuk melakukan inovasi dan atau improvisasi dalam pengembangan kurikulum PIPS. Memang,
kurikulum PIPS sekarang pun belum mendapatkan penguatan dan atau penyeragaman pada tingkat
dasar, namun tampaknya berbagai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat telah mendesak
untuk diformulasikan. Kurikulum PIPS yang telah disusun telah mendasarkan pada berbagai aturan dan
ketentuan hukum termasuk KKNI. Tampaknya KKNI saja tidak cukup dan kini layak untuk dikembangkan
kapabilitas mahasiswa agar mampu mengantisipasi perkembangan teknologi sekaligus intervensi disrupsi
menjadi hal yang layak dipertimbangkan.
Kata kunci: gagasan, inovasi, improvisasi pengembangan kurikulum PIPS

MENGGAGAS DAN MENGIMPROVISASI
KURIKULUM PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Sukamto dan Nurul Ratnawati
sukamto.fis@um.ac.id

I. PENDAHULUAN
Menindaklanjuti Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SNPT), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dan Naskah
Akademik Paradigma Belajar Berbasis Kehidupan (BBK) atau Life Based Learning (LBL) Universitas
Negeri Malang Tahun 2016, maka Program Studi Pendidikan IPS tahun 2017 mengembangkan kurikulum
Berbasis Kehidupan atau kurikulum Life Based Learning dengan prinsip pengembangan kapabilitas;
bersifat postdisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner;  serta berorientasi pilihan dan bekal hidup.

Selain mengacu pada dasar hukum tersebut, rekonstruksi kurikulum juga berdasar pada evaluasi
pelaksanaan kurikulum yang berlaku sebelumnya yaitu kurikulum tahun 2016/2017 antara lain: terdapat
beberapa deskripsi isi pembelajaran matakuliah yang saling tumpang tindih; terdapat beberapa urutan
penyajian atau sequences matakuliah yang terbalik; jumlah SKS dan JS yang tidak sesuai dengan
kedalaman dan keluasan deskripsi isi pembelajaran matakuliah; pengelolaan pembelajaran masih
mencari model pembelajaran yang sesuai; dan ketercapaian matakuliah yang belum sesuai dengan
harapan.  Rekonstruksi kurikulum ini, tentunya dilakukan sebagai ikhtiar untuk menyambut berbagai
perubahan dan tantangan revolusi industri keempat saat ini. Revolusi industri keempat memangkas dan

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Program Studi Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Malang.
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mengguncang berbagai hal/hal-hal mapan dan pasti pada masa lalu melalui tangan-tangan tersembunyi.
Hal ini dapat dilihat dari fenomena revolusi industri keempat yaitu lapangan pekerjaan akan hilang akibat
otomatasi; dunia memasuki abad kreatif; dunia berubah sangat cepat sehingga ruang dan waktu terasa
makin ringkas; dunia telah terintegrasi akibat internasionalisasi, globalisasi, teknologi transportasi, dan
teknologi komunikasi; dan dunia padat pengetahuan sehingga pengetahuan penentu kemajuan.

Konsekuensi logis dari tantangan dan fenomena di atas adalah perlu pergantian cara berpikir, cara
memandang, dan bertindak secara mendasar dan mendalam tentang sistem pembelajaran. Modal kompetensi
saja dirasa tidak cukup membekali lulusan Program Studi Pendidikan IPS untuk menjawab tantangan masa
depan tersebut. Oleh sebab itu, perlu ditambah dengan modal kapabilitas yang berwujud pola pikir inspiratif,
reflektif, adaptif, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, dan jiwa entrepreneur untuk membekali lulusan. Hal tersebut
sangat penting dalam menentukan keberadaan dan kelangsungan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasar pada narasi di atas, rasional pengembangan kurikulum life based learning adalah
sebagai berikut: 1) Pengembangan kapabilitas dan talenta lulusan dengan mengakui dan menerima
pengembangan profesional dan pelatihan keterampilan; 2). Pembentukan diri lulusan sebagai pribadi
utuh yang memiliki kapabilitas dan talenta yang berkembang secara berkelanjutan; 3). Pembentukan dan
pengembangan lulusan menjadi pribadi yang utuh yang senantiasa siap dan sanggup memasuki profesi
dan atau pekerjaan yang menjadi pilihan hidup dan minat serta passionnya; 4). Pembentukan,
pemberdayaan, penguatan, dan pengembang an diri lulusan sebagai pebelajar yang senantiasa belajar
dimanapun berada dan dalam situasi kehidupan apapun.

II. METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu sebuah

penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui
pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Prosedur
pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu melalui 1) Focus Group Discussion (FGD),
2) wawancara mendalam, dan 3) telaah dokumen. Analisa data dalam penelitian ini disusun dengan
mengadopsi teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu analisa
model interaktif (interactive model of analysis). Analisis ini menggunakan tiga tahap, yaitu: (a) penggalian
data (b) reduksi data, (c) penyajian data, (d) penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Orientasi Pendidikan Tinggi dari Kompetensi Ke Kapabilitas
Ada tiga model pendidikan dalam pendidikan tinggi yang terkenal, yaitu (1) training model, (2)

professional development model, dan (3) capability development model. Model pertama dan kedua merupakan
model pendidikan ala industrial, yang “mengeksploitasi” sumber daya manusia untuk tujuan reproduksi ekonomi
melalui pendidikan. Artinya, kurikulum pendidikan didesain berbasis kompetensi dengan rujukan utama
kebutuhan pekerjaan atau peran sosial atau profesi tertentu. Sedangkan, model ketiga tidak menggunakan
pekerjaan atau profesi tertentu sebagai rujukan utama pendidikan, akan tetapi menggunakan kekuatan potensial
individu sebagai rujukan utama pendidikan. Orientasi pendidikan model ketiga adalah pengembangan
kapabilitas yang melampaui kompetensi. Dalam hal ini bukan berarti kompetensi tidak penting, namun justru
kompetensi merupakan unsur penting dalam kapabilitas. Jadi dapat digarisbawahi bahwa model pendidikan
pertama dan kedua lebih mengarah pada “penyiapan” calon pekerja, namun pada model pendidikan ketiga
lebih mengarah pada “penciptaan” profesi yang berpusat pada keunggulan personalnya.
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Model pendidikan tinggi saat ini kebanyakan adalah lekat dengan model pendidikan pertama
dan kedua, yaitu training dan pengembangan profesional. Nyaris tidak ada perguruan tinggi, fakultas,
program studi, dan jurusan yang tidak  menjanjikan dan menawarkan pekerjaan atau profesi atau peran
tertentu kepada mahasiswa bahwa setelah lulus mereka akan memasuki pekerjaan atau profesi atau
peran sosial tertentu. Mahasiswa diasumsikan sebagai penerima transfer kecakapan spesifik, karena
mahasiswa adalah calon pekerja. Sebagai contoh adalah prodi kami, yaitu Program Studi Pendidikan
IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang dengan jelas menyebutkan dalam kurikulum
berbasis KKNI (2017) bahwa profil lulusan adalah sebagai pendidik, peneliti, dan praktisi.

Model seperti di atas, dulu cocok karena hubungan antara pendidikan dan lapangan kerja
konsisten dalam satu paket pengembangan sumber daya manusia. Tetapi, saat ini telah terjadi perubahan
yang dahsyat disemua sisi kehidupan, dimana pekerjaan atau profesi atau peran sosial tertentu semakin
tidak menentu. Definisi profesi mengalami perubahan akibat generasi-generasi yang unik, mandiri, dan
kreatif dimana mereka tidak mudah untuk menerima peran tertentu. Mobilitas pasar kerja yang makin
tinggi. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Khasali (2017) tentang Disruption. Dia menjabarkan
bahwa revolusi saat ini menghadang jutaan pembangunan merek dan pemilik reputasi yang dulu tidak
tergoyahkan, ambil saja contoh taksi  Blue Bird. Saat ini Blue Bird harus menghadapi gempuran mobil-
mobil yang tidak terlihat bermerek taksi, tidak berpelat kuning, dan tidak tampak beroperasi sebagai taksi.
Tahu-tahu revolusi tersebut sudah sangat besar dan mengoreksi kesejahteraan masyarakat. Disinilah,
Khasali mencoba menyadarkan semua pihak tanpa kecuali lembaga pendidikan untuk bersiap-siap
mengikuti arus perubahan dan bukan melawannya.

Barnet Berry, dalam monografnya berjudul The Teachers of 2030: Creating a Student-Centered
Profession for the 21st Century, juga menggambarkan perubahan yang dramatik peran pendidik dalam
praksis pendidikan di abad ini. Cara pandang bahwa misi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik
untuk memasuki profesi tertentu pada jenis peran sosial yang sudah terstruktur di masyarakat akan
segera usang. Tugas pendidikan akan berbalik menjadi lebih utama memenuhi kebutuhan pengembangan
diri peserta didik dalam menciptakan profesinya (Berry, 2013).

Berkaca pada fenomena di atas, mempertahankan desain kurikulum penddikan tinggi  dengan
mindset pendidikan tinggi sebagai lembaga training dan professional sama halnya bergerak menuju
kemunduran. Saatnya kita ubah mindset kita, bahwa pendidikan tinggi adalah lembaga pengembang
kapabilitas sumber daya manusia yang didasarkan atas kekuatan dan keunggulan potensial individual
mahasiswa. Dengan model mental yang baru ini, watak pendidikan tinggi akan berubah menjadi lembaga
penggerak inovasi, bukan penjaja pekerjaan yang belum tentu memenuhi selera generasi sekarang.

Oleh sebab itu sudah saatnya melakukan redesain (menggagas dan mengimprovisasi) kurikulum
mulai tataran universitas, fakultas, prodi, dan jurusan. Dengan karakteristik kurikulum sebagai berikut: 1)
kurikulum dengan model training dan pengembangan professional diubah kemodel pengembangan
kapabilitas; 2) kurikulum dengan orientasi pekerjaan diperluas keorientasi kehidupan; 3) paradigma
“pengajaran” diubah menjadi paradigma “belajar”; 4) pendekatan expert centered leraning (work based
learning) bergeser ke pendekatan life based learning.

Kurikulum Life Based Learning (Redesain Kurikulum Pendidikan IPS): Suatu Gagasan
Baru dan Improvisasi
Pergeseran orientasi pendidikan tinggi seperti yang telah diuraikan pada sub bab pertama,

memerlukan pemutakhiran platform kurikulum pendidikan tinggi, tanpa terkecuali kurikulum Prodi
Pendidikan IPS.
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Prodi Pendidikan IPS terus melakukan improvisasi kurikulum dalam menggapai pergeseran-
pergesaran paradigma pendidikan tinggi. Pada tahun 2017, Prodi Pendidikan IPS telah melakukan
perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis KKNI menjadi kurikulum KKNI plus. Plus yang dimaksudkan
di sini adalah plus kapabilitas, artinya pencapaian kompetensi diperluas maknanya menjadi
pengembangan kapabalitas seperti yang terlihat pada  gambar 1.1 berikut. Kurikulum KKNI plus ini
disebut dengan kurikulum Life Based Learning.

Gambar 1 Pergeseran Kurikulum Pendidikan Tinggi (Adaptasi dari Staron, 2006)

Berikut adalah gambaran singkat mengenai desain kurikulum Life Based Learning. Prodi
Pendidkan IPS yang telah berhasil dikembangkan. Pada hakikatnya proses pengembangan kurikulum ini
dimulai dari analisis kebutuhan dan arah pengembangan kurikulum universitas yang akan diturunkan ke
fakultas, jurusan dan prodi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan profil lulusan dan Standar Capaian
Lulusan (SCPL); pemetaan bahan kajin; penetapan nama, deskripsi matakuliah dan learning material.
Setelah itu, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen struktur kurikulum dan sebaran matakuliah. Dan
langkah terakhir adalah finalisasi kurikulum. Secara garis besar, pengembangan kurikulum Prodi
Pendidikan IPS ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2 Pengembangan Kurikulum Prodi Pendidikan IPS (Dokumentasi Naskah Kurikulum Prodi PIPS , 2017)

Langkah terpenting dan merupakan langkah yang sangat menentukan struktur kurikulum terletak
pada tahap penentuan profil dan SCPL. Pada tahap inilah sebenarnya roh kurikulum tersebut mau diarahkan
kemana. Oleh sebab itu, dalam penentuan profil lulusan dan SCPL perlu menengok kembali bahwa
pengembangan kapabilitaslah yang menjadi sasaran utama.
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Seyogyanya, profil lulusan prodi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan
yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional sebagai penciri umum prodi. Profil lulusan
merupakan sosok pribadi lulusan yang utuh dan mandiri dengan atribut multidimensional, multi-kecakapan,
dan multi modal bidang keahlian tertentu. Profil lulusan memuat gambaran kapabilitas dan talenta yang
diperlukan dalam menjalani profesi atau menjalani kehidupan yang lain sesuai dengan bidang keahliannya.

Sebelum merumuskan profil, perlu diuraikan deskripsi poin-poin penting dari hasil analisis
kebutuhan pemangku kepentingan atau pengguna lulusan, SWOT, hasil tracer study, perkembangan
IPTEK, visi dan misi universitas, dan standar kualifikasi nasional dan internasional. Setelah profil lulusan
ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan SCPL.

SCPL adalah multikemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah
menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan)
yang membentuk keutuhan kapabilitas personal. SCPL merupakan penjabaran kemampuan yang
dipersyaratkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dari profil lulusan. Berikut adalah profil
lulusan Prodi Pendidikan IPS dan SCPL dalam kurikulum Life Based Learning.

Profil lulusan Prodi Pendidikan IPS yaitu sarjana pendidikan IPS yang inspiratif, reflektif, adaptif,
sesuai dengan peluang dan tantangan perkembangan terkini, memiliki kepekaan kritis, kepedulian terhadap
masalah pendidikan, sosial melalui pengembangan diri berkelanjutan, berjiwa enterpreneur yang mampu
menghasilkan solusi tepat guna dan karya inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga
mampu bersanding dan bersaing untuk memaksimalkan peluang kerja melalui manajemen yang tepat.

Sedangkan SCPL Prodi Pendidikan IPS yaitu: 1) Menguasai konsep esensial Ilmu Pengetahuan
Sosial guna merancang perangkat pembelajaran yang kontekstual secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan
sesuai dengan perkembangan teknologi sesuai dengan kode etik profesi. 2) Menghasilkan calon pendidik
yang sadar literasi dan menguasai dasar-dasar konsep pendidikan secara komprehensif dan mampu
mengimplementasikan dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memaksimalkan potensi
teknologi informasi sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan karakter bangsa. 3) Bertanggung
jawab terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan melakukan evaluasi secara transparan sehingga
mampu menggambarkan secara konkret ketercapaian tujuan pembelajaran. 4) Menguasai konsep, teknik,
dan metode untuk melakukan penelitian bidang pendidikan guna menghasilkan karya inovatif dalam rangka
mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai dengan kode etik. 5) Menguasai konsep, teknik, dan metode
untuk melakukan penelitian bidang sosial humaniora untuk menghasilkan solusi tepat guna dalam masyarakat
yang dinamis untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai dengan kode etik. 6) Menjadikan calon
enterpreneur yang inovatif sehingga mampu bersanding dan bersaing untuk memaksimalkan peluang kerja
melalui manajemen yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga berkontribusi pada
peningkatan kualitas diri. 7) Menjadikan seseorang yang memiliki multikecakapan dan multiliterasi yang
diperlukan dalam menjalani profesi atau pilihan hidup tertentu. Rumusan profil dan SCPL itulah yang akan
mewarnai struktur kurikulum (baik nama, deskripsi, learning material termasuk kedalam dan keluasan materi).

Perubahan yang telah dilakukan ini tentu saja bukan sekedar perubahan instrumen (kurikulum)
dan perubahan digitalisasi pendidikan seperti dari face to face ke blended learning atau pembelajaran
daring. Lebih dari itu, perubahan yang diinginkan adalah inovasi aktivitas pembelajaran yang hakiki yang
menyentuh dataran proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa yang dapat digambarkan dalam
beberapa aktivitas berikut: 1) Pembelajaran bersifat menantang, merentang kemampuan berpikir dan
keterampilan sosial, otentik, menyatu dengan pengalaman sehari-hari, integratif, interdisipliner, dan
transdisipliner; 2) Pembelajaran juga lebih fleksibel, dinamis dan responsif, melayani keragaman peserta didik,
memperluas wahana belajar; 3) Asesmen terpadu dengan pembelajaran, mengukur kinerja (performance)
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dan berfokus pada kemajuan belajar; 4) mahasiswa dipandang sebagai organisme dan sumber pengetahuan,
penghasil pengetahuan, dan mampu terlibat aktif secara emosional di dalam belajar autentik dan kolaboratif;
dan 5) dosen sebagai pendidik dan fasilitator sebagai penata lingkungan belajar, sebagai pembimbing yang
mampu melakukan mediasi dan modeling, dan sebagai kolaborator atau partner belajar yang mampu bekerja
bersama-sama mahasiswa menyelesaikan masalah. Sehingga pada akhirnya harapan Prodi Pendidikan IPS
yaitu menciptakan generasi yang kapabel. Generasi yang kapabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) generasi
yang memiliki kemampuan metakompetensi, multiskill, multitasking, yang dapat berbuat secara efektif (serba
bisa) dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan baru (dalam konteks yang tidak diketahui); 2)
generasi yang tahu bagaimana belajar; 3) generasi yang kreatif dan memiliki tingkat self efficacy yang tinggi; 4)
generasi yang dapat menerapkan kompetensi dalam situasi baru.

IV. SIMPULAN
Rekonstruksi kurikulum Prodi Pendidikan IPS tentunya dilakukan sebagai ikhtiar untuk menyambut

berbagai perubahan dan tantangan revolusi industri ke-empat saat ini. Tentunya, perlu kajian mendalam
dalam setiap perubahan kurikulum. Pendekatan pengembangan kapabilitas saat ini dipandang sebagai
pendekatan yang tepat untuk menyempurkan kurikulum Prodi Pendidikan IPS, yang selama ini telah
dikembangkan berdasarkan KKNI.
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ABSTRACT
One of the educational problems faced by the Indonesian nation is the low quality of education at every
level and unit of education, especially primary and secondary education, one of them is caused by the
passive attitude of the teacher toward the learning process. So also happens in SMA Plus Al Fatimah,
therefore it is necessary to supervise academics to teachers in this high school in order to become a
creative teacher. This is the reason why the school action research in SMA Plus Al Fatimah is done. The
purpose of this School Action Research is to apply the academic supervision of the Cooperative Professional
Development (CPD) Model to improve teachers 'creativity in the learning process in the hope that improving
teachers' creativity can also improve student learning outcomes. Before doing research the attitude of
teacher showed very low attitude scale that is: 52,4% with mean of fulfillment of planning and
implementation of learning get average value 42,50% while level of achievement average 51,5%. While in
cycle I Likert scale reached 71.90% with the average fulfillment of planning and implementation of learning
to get an average value of 63.50% while the average level of achievement 70.50%. In Cycle II, the attitude
scores obtained a score of 78.30% with the average fulfillment of planning and implementation of learning
obtained an average score of 79.0% while the average achievement rate of 84.0%. It can be concluded
that there has been a change of passive attitude into a creative attitude of teachers to be able to improve
their ability in planning and implementing higher quality learning.
Keywords : academic supervision, cooperative professional development, creativity

PENERAPAN SUPERVISI AKADEMIK MODEL COOPERATIVE  PROFESSIONAL
DEVELOPMENT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS

Agus Huda
hudagoes22@gmail.com
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I. PENDAHULUAN
Sebagai indikator-indikator penting mengenai kondisi pendidikan saat ini satu diantaranya adalah

masih rendahnya kualitas guru untuk semua jenjang pendidikan (Tilaar,1991). Sementara itu Zamroni
(2000), mengatakan bahwa rendahnya kualitas pendidikan akan senantiasa berkaitan dengan rendahnya
mutu guru. Secara  gregatif, kondisi pendidikan kita berada pada tingkat mediokratis dan konservatif
terhadap perubahan.

Pandangan McCrae dan Costa (1997)  berpendapat bahwa keterbukaan adalah kecenderungan
untuk menjadi imajinatif, orisinil, berbeda, dan independen. Individu yang terbuka cenderung mencari
pengalaman baru dan bervariasi pada saat mereka bekerja. Sebaliknya, individu yang tertutup pada saat
bekerja cenderung lebih konvensional, konservatif, dan tidak nyaman dengan hal-hal yang rumit. Mereka
tidak tertarik dengan hal-hal yang imajinatif dan kreatif. Individu yang tertutup cenderung melakukan
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pekerjaan yang biasa-biasa saja. Maka dari itu McCrae dan Costa (1997) menjelaskan ciri-ciri bagaimana
individu yang terbuka itu dalam bekerja, yaitu; divergen, fleksibel, rasa ingin tahu, dan imajinatif.

Gejala dan fenomena yang terjadi di SMA Plus Al Fatimah saat ini adalah rendahnya hasil belajar
siswa yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan profesional guru yang sering dihadapkan pada
berbagai permasalahan yang dapat menghambat perwujudannya antara lain sikap konservatif guru yang
lebih mengarah pada upaya guru mempertahankan cara yang biasa dilakukan dari waktu ke waktu
dalam melaksanakan tugas, atau ingin mempertahankan cara lama (konservatif), mengingat cara yang
dipandang baru pada umumnya menuntut berbagai perubahan dalam pola-pola kerja. Guru-guru yang
masih memiliki sikap konservatif, memandang bahwa tuntutan semacam itu merupakan tambahan beban
kerja bagi dirinya. Guru-guru semacam ini biasanya mengaitkan tuntutan itu dengan kepentingan diri
sendiri semata-mata, tanpa memperdulikan tuntutan yang sebenarnya dari hasil pelaksanaan tugasnya.
Di bawah ini disajikan Pencapaian Hasil Ujian Nasional SMA Plus Al Fatimah selama lima tahun terkahir,
sebagai berikut :

Tumbuhnya sikap konservatif di kalangan guru, diantaranya dikarenakan oleh adanya pandangan
yang dimiliki guru yang bersangkutan tentang mengajar. Guru yang berpandangan bahwa mengajar
berarti menyampaikan materi pembelajaran, cenderung untuk bersikap konservatif atau cenderung
mempertahankan cara mengajar dengan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran.
Sebaliknya, guru yang berpandangan bahwa mengajar adalah upaya memberi kemudahan belajar, selalu
mempertanyakan apakah tugas mengajar yang dilaksanakan sudah berupaya memberi kemudahan
bagi peserta didik untuk belajar. Supervisi Model Cooperative Professional Development bersifat
nonhierarkis yang dapat dibedakan dengan supervisi konvensional. Dalam menerapkan model Supervisi
ini  hendaknya  dapat menyediakan setting dimana guru secara informal dapat membicarakan persoalan-
persoalan yang mereka hadapi, saling menukar gagasan, saling membantu dalam mempersiapkan
pembelajaran, petukaran berbagai petunjuk dan saling memberi dukungan. Kepala Sekolah memilih
sendiri bentuk kerjasama pengembangan profesi, sesuai dengan karakter dan budaya sekolah setempat.

Glatthorn (1987), mengingatkan bahwa program Supervisi Model Cooperative Professional
Development dapat berjalan sukses. Untuk mengubah perilaku guru dari sikap konservatif ke sikap progresi
futuristik diantaranya dapat dilakukan dengan menumbuhkan kreativitas guru di lapangan yang menjadi
“ujung tombak” dalam penyelenggaraan pendidikan. Kreativitas secara umum dipengaruhi kemunculannya
oleh adanya berbagai kemampuan yang dimiliki, sikap dan minat yang positif tinggi pada bidang pekerjaan
yang ditekuni, serta kecakapan melaksanakan tugas-tugas. Kreativitas guru, bisanya diartikan sebagai
kemampuan menciptakan sesuatu dalam sistem pendidikan atau proses pembelajaran yang benar-
benar baru dan orisinil (asli ciptaan sendiri), atau dapat saja merupakan modifikasi dari berbagai proses
pembelajaran yang ada sehingga menghasilkan bentuk baru.

No Tahun Pelajaran Terendah Tertinggi Rata-rata 
1 2013/2014 50,45 56,36 53,405 
2 2014/2015 49,5 58,56 54,03 
3 2015/2016 45,78 55,8 50,79 

Tabel 1 Pencapaian Hasil Ujian Nasional

Sumber Data : Arsip SMA Plus AL Fatimah
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Upaya salah satu yang dilakukan oleh penulis untuk mengubah sikap konservatif guru adalah
melakukan supervisi akademik model Cooperative Profesional Development. Supervisi akademik adalah
serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses
pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.  Esensi supervisi akademik sama sekali bukan
menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, tetapi lebih mengedepankan usaha
untuk membantu guru dalam mengembangkan  profesionalismenya.

Melalui penerapan supervisi akademik model Cooperative Profesional Development tadi
diharapkan para guru dapat merubah sikap konservatif dengan menumbuhkan sikap guru kreatif karena
model ini dapat menumbuhkan ide yang kreatif para guru yang dapat menjadi sumber berharga bagi
upaya peningkatan mutu pendidikan. Guru kreatif selalu mencari cara bagaimana agar proses belajar
mencapai hasil sesuai dengan tujuan, serta berupaya menyesuaikan pola-pola tingkah lakunya dalam
mengajar sesuai dengan tuntutan pencapaian tujuan, dengan mempertimbangkan faktor situasi kondisi
belajar peserta didik. Kreativitas yang demikian, memungkinkan guru yang bersangkutan menemukan
bentuk-bentuk mengajar yang sesuai, terutama dalam memberi bimbingan, rangsangan dorongan, dan
arahan agar peserta didik dapat belajar secara efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul, “Penerapan
Supervisi Akademik Model Cooperative Profesional Development Sebagai Upaya Meningkatkan Kreativitas
Guru Di SMA Plus Al Fatimah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016”.

II. METODE
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan yang berlangsung selama 2 siklus.

Masing-masing siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Metode
penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan melaksanakan supervisi akademik model Cooperatif
Profesional Development (CPD). Penelitian ini dilaksanakan di SMA Plus Al Fatimah Bojonegoro Jawa
Timur yang melibatkan delapan Guru. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi guru melalui
Alat Penilaian Keterampilan Guru APKG 1 dan APKG 2. Hasil observasi melalui instrument APKG kemudian
dideskripsikan dan di analisis secara kuantitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
Hasil Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan yang berlangsung selama 2

siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan melaksanakan supervisI akademik model
Cooperatif Profesional Development yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Perencanaan Awal
Langkah awal yang direncanakan pada penelitian tindakan sekolah ini terdiri dari beberapa
kegiatan, yakni:
1) Identifikasi Masalah Kemampuan Awal Guru
2) Pengajuan Proposal
3) Menyusun program Pengembangan Profesional Berkelanjutan
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4) Melakukan sosialisasi rencana penelitian tindakan sekolah
5) Mempersiapkan instrumen
3.1.2 Perencanaan Siklus

Dalam setiap siklus, akan ada tindakan-tindakan sebagai berikut:
1) Perencanaan
Pada tahap ini, peneliti menggunakan supervisi akademik model Cooperative Profesional

Development dengan merencanakan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Menyusun Rencana Tindakan Sekolah yang berkaitan dengan program Supervisi Akademik

model Cooperative Profesional Development.
b) Melakukan penilaian awal terhadap guru dan menentukan beberapa guru yang memiliki

kemampuan kurang dibandingan dengan guru lainnya.
c) Menetapkan jadwal kegiatan pertemuan rutin setiap hari Sabtu dengan JJadwal yang di susun

oleh TIM Cooperatif Profesional Development.
d) Melakukan kegiatan Professional Dialogue  yaitu kegiatan pengembangan profesi dimana

guru-guru yang tergabung dalam kelompok kecil (small group) secara berkala melakukan
diskusi terbimbing, dengan tujuan memfasilitasi para guru merefleksi  pembelajaran yang
telah dilakukannya, membantu guru agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.

e) Melakukan Supervisi Akademik dalam kegiatan Peer Supervision. Peer Supervision adalah
sebuah proses  dimana para guru membentuk tim kecil (small team) memanfaatkan komponen-
komponen esensial dari supervisi klinis  untuk kepentingan pertumbuhan profesionalismenya.
Proses ini berbasis data hasil observasi di kelas. Setiap anggota (participant) mengidentikasi
perilaku guru dan siswa di kelas dengan fokus pada hasil belajar siswa. Proses obsevasi dan
post-conference berlangsung secara siklik  dan bersifat rahasia.

f) Melaksanakan kegiatan Peer Coaching. Peer Coaching pada dasarnya mirip dengan proses
peer supervision, adanya observasi sejawat dan post-conference, tetapi lebih menekankan
pengembangan staff, dimana guru belajar tentang dasar-dasar teoritis  suatu  keterampilan
mengajar tertentu, dan pengamatan terfokus pada keterampilan yang sedang dipelajarinya
dan mendapatkan umpan balik dari apa yang telah dipraktikannya.

2) Pelaksanaan
Pada tahap ini peneliti melaksanakan rencana tindakan supervisi individual/kelompok untuk

menilai pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Pelaksanaan supervisi ini termasuk
dalam kegiatan Pra Observasi yang dilakukan dengan pertemuan individual office-conference. Hal ini
dilakukan terutama kepada guru yang tidak mengumpulkan perangkat pembelajaran, untuk mengetahui
penyebab/masalahnya.

Pada tahap pelaksanaan ini dilaksanakan pra observasi, melakukan analisis dan menetapkan
strategi tentang cara mengatasi kendala yang dihadapi guru utamanya dalam penyusunan RPP. Supervisor
dan guru-guru melakukan analisis dokumen RPP mereka dengan menggunakan Alat Penilaian
Keterampilan Guru (APKG 1). Peneliti menilai RPP dengan menggunakan. APKG 1. Guru mencatat
bagian-bagian/komponen RPP yang tidak sesuai dengan APKG 1. Guru mencermati butir-butir APKG 1,
selanjutnya melaksanakan diskusi menyusun RPP yang mengacu kepada APKG 1 dan Standar Proses
untuk menentukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peran supervisor membimbing keproses
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pemecahan masalah. Tahap ini peneliti rencanakan berlangsung selama 3 minggu dan membuat
kesepakatan akan adanya observasi di kelas lagi.

3) Observasi
Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan observasi kelas kepada para guru dalam kegiatan

pembelajaran yang dilakukan di kelas masing-masing. Observasi dilakukan terhadap seluruhkejadian
yang terjadi selama tahap pelaksanaan dan mengobservasi hasil awal yang dicapai pada pelaksanaan
tindakan siklus 1. Selain itu peneliti juga mengidentifikasi masalah-masalah lanjutan yang timbul dari
pelaksanaan tindakan di siklus 1. Adapun instrumen yang digunakan adalah Instrumen Supervisi Akademik.

4) Refleksi
Pada tahap refleksi, peneliti melakukan evaluasi terhadap tindakan dan data-data yang diperoleh.

Kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan supervisi akademik fase Post Observation. Pada tahap ini
supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi
keberhasilan dan kelemahan guru, serta mengidentifikasi keterampilan-keterampilan mengajar yang
perlu ditingkatkan, gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan
bersama melalui kegiatan kelompok kerja guru untuk membahas hasil evaluasi dan penyusunan langkah-
langkah untuk siklus kedua.

3.2 Tindakan
 Berdasarkan pengamatan, wawancara dan pelaksanaan supervisi sebelumnya di SMA Plus AL

Fatimah Bojonegoro, diperoleh data bahwa dari 17 guru yang telah disupervisi oleh kepala sekolah
hanya 2 orang guru atau 20% yang menunjukkan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran dan melaksanakan Proses Pembelajaran yang cukup memuaskan. Di bawah ini disajikan
tabel data kreativitas yang dilakukan kepada 10 orang guru yang berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai
guru di SMA Plus AL Fatimah.

Pada kondisi awal diatas, maka pada tahapan siklus 1 dan siklus 2 sebagaimana rancangan di
metodologi, kemudian pada tahapan  evaluasi dan refleksi, supervisor melakukan analisis dari kegiatan
supervisi yang telah dilakukan dengan mengikutsertakan semua guru kelas, dengan maksud sebagai
pembinaan khusus. Guru yang dijadikan subyek penelitian dalam kegiatan tindakan balikan memaparkan
pengalamannya dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Tabel 2  Kondisi Awal Kreativitas Guru SMA Plus AL Fatimah
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Tahapan evaluasi dan refleksi yang pertama dilakukan secara individual melalui kegiatan pasca
observasi sehingga diperoleh identifikasi kesulitan dan masalah yang dihadapi guru setelah melaksanakan
kegiatan pembelajaran. Disini peran asesor sebagai fasilitator dan pendengar untuk dapat menumbuhkan
motivasi dan keinginan guru memperbaiki proses kegiatan belajar mengajarnya di kelas pada saat supervisi
berikutnya.

Kegiatan yang dilakukan supervisor berikutnya adalah melakukan pembinaan melalui kegiatan
Diskusi Akhir Pekan dan TIM CD di SMA Plus AL Fatimah yang disesuaikan dengan hasil analisis dan
rekomendasi. Materi Kegiatan difokuskan kepada analisis kebutuhan guru terutama yang berkaitan dengan
pelaksanaan Kegiatan Inti dalam proses pembelajaran antara lain penggunaan pendekatan, metode,
model-model pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Adapun
model pelatihan di TIM CD para guru belajar sesama guru dengan model peer teaching sebelum
diterapkan dalam pembelajaran sesungguhnya di kelas.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat katakan bahwa hanya 2 orang guru yang memperoleh nilai
rata-rata diatas 75% atau hanya sebanyak 25% yang memiliki kreativitas tinggi. Karena keduanya memiliki
kemampuan profesional yang memadai, sedangkan sisanya 6 orang atau 75% masih memiliki kreativitas
rendah. Hal ini diperoleh dari penghitungan Skala Sikap (Skala Likert) tentang kreativitas guru. Adapun
grafik kreativitas guru kondisi awal sebagai berikut.

Setelah kedua siklus dilaksanakan dengan benar maka, dari kreativitas guru sebagaimana tabel
2  di atas diperoleh hasil supervisi pembelajaran yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian tindakan
sebagai berikut.

Tabel 3 Tabel Hasil Pelaksanaan Supervisi Akademik Pra Siklus

Gambar 1 Grafik Kreativitas Guru SMA Plus AL Fatimah Kondisi Awal
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Berdasarkan Tabel 3  di atas bahwa Pemenuhan indikator hanya 42,50% sedangkan ketercapaian
sesuai standar 51,50% dengan kategori kurang. Setelah dilakukan identifikasi penyebab rendahnya
kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, diperoleh hasil bahwa guru tidak melaksanakan
pembelajaran sesuai skenario rencana pembelajaran,  kurang mengarahkan belajar siswa sesuai dengan
prinsip belajar yang  mendidik, tidak memfasilitasi pengembangan potensi seluruh siswa menguasi
materi.

3.3 Pembahasan
Berdasarkan data hasil tindakan siklus 1 dan siklus 2 terhadap kreativitas guru di SMA Plus AL

Fatimah maka dapat dilihat peningkatan melalui tabel perbandingan data kreativitas dari kondisi awal,
data kreativitas siklus dan data kreativitas  siklus 2 pada tabel 4. berikut.

Berdasarkan tabel 4  dan gambar 2 diatas diketahui bahwa terdapat peningkatan yang signifikan
kreativitas guru sehingga terjadi perubahan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pokok seperti
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran melalui supervisi akademik model Cooperative
Profesional Development. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penerapan Model Supervisi
Cooperative Profesional Development mampu meningkatkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran.
Peningkatan kreativitas guru tersebut berdampak pada kinerja guru yang makin meningkat sehingga
hasil belajar siswa pun meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata UN mengalami peningkatan
yang signifikan.

Tabel 4 Data Perbandingan Kreativitas Guru Kondisi Awal, Siklus 1 Dan Siklus 2

Gambar 2 Grafik Perbandingan Kreativitas Guru Kondisi Awal, Siklus Dan Siklus 2
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Hasil temuan penelitian ini diperkuat dengan hasil temuan penelitian terdahulu menunjukkan
adanya pengaruh positif model CPD terhadap profesionalitas kinerja guru. Temuan Glatthorn (1990)
mengemukakan bahwa dalam banyak kasus, hubungan kerjasama yang baik antara guru dalam
melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas akan mampu memecahkan berbagai
pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran. Pengembangan profesional kooperatif diusulkan
sebagai tambahan atau pengganti konsultasi. Pengembangan profesional kooperatif melibatkan tim
kecil dari pendidikan khusus dan guru kelas dan menggunakan berbagai pendekatan untuk meningkatkan
pertumbuhan profesional bersama mereka.

Glatthon (1987) mengemukakan tentang jenis-jenis pengembangan kerjasama guru mempunyai
berbagai macam pengaruh, seperti untuk kepentingan penelitian tindakan pengembangan kerjasama
(cooperative professional development) berperan sebagai pemecahan masalah pembelajaran dikelas.
Untuk  peer coaching  CPD berperan sebagai pengembangan penguasaan dalam keterampilan mengajar
dengan kemampuan menerapkan berbagai model-model pembelajaran. Untuk pengembangan
kurikulum CPD berperan memproduksi bahan pengembangan kurikulum berbasis kolaboratif yang
menggunakan proses alami.

Gambar 3 Jenis-Jenis Cooperative Development

Hasil penelitian Ferguson-Partrick (2011) mengemukakan bahwa model CPD sangat membantu
secara signifikan terhadap peningkatan karir guru. Ferguson-Patrick (2011) melakukan observasi kelas
dan wawancara guru untuk dianalisis dengan mengeksplorasi penerapan strategi pembelajaran kooperatif
guru, pemahaman mereka tentang praktik dan dampaknya terhadap sikap mereka terhadap pembelajaran.
Dalam hasil risetnya berpendapat bahwa fokus pada pedagogi secara signifikan dalam meningkatkan
pencapaian profesional guru awal karir ini, serta mempertahankan antusiasme mereka di tahun-tahun
awal pengajaran dengan implikasi untuk mempertahankan kualitas guru dalam profesi. Temuan
Avadhanam dan Chand (2016) lebih menegaskan bahwa CPD paling baik dilakukan melalui jaringan
guru yang digerakkan oleh rekan terdesentralisasi yang berusaha untuk menyoroti (mensupervisi) kerja
guru inovatif sebagai pemicu motivasi untuk komunitas pengajaran yang lebih luas.

(sumber: Glatthon, 1987)
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IV. SIMPULAN
Melalui penerapan supervisi akademik model Cooperatif Profesional Development mampu

mengubah sikap konservatif guru menjadi guru yang progresif futuristik. Perubahan sikap konservatif
menjadi sikap yang progresif futuristik mampu meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan
dan melaksanakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan hasil pelaksanaan
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMA Plus Al fatimah Kabupaten Bojonegoro. Sebelum
dilakukan penelitian kreativitas guru menunjukkan skala yang sangat rendah yaitu: 52,4% dengan rata-
rata pemenuhan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran memperoleh nilai rata-rata 42,50%
sedangkan tingkat ketercapaian  rata-rata 51,5%. Sedangkan Pada Siklus I Skala Likert mencapai 71,90%
dengan rata-rata pemenuhan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran memperoleh nilai rata-rata
63,50% sedangkan tingkat ketercapaian  rata-rata 70,50%. Pada Siklus II Skala sikap memperoleh nilai
78,30% dengan rata-rata pemenuhan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran memperoleh nilai
rata-rata 79,0% sedangkan tingkat ketercapaian rata-rata 84,0%.
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ABSTRAK
Pemahaman terhadap realitas dan masalah sosial bisa ditempuh melalui proses pembelajaran yang
dilakukan di lembaga pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Tinggi. Jurusan Pendidikan IPS
yang secara lembaga relevan dengan bidang kajian ilmu sosial, hendaknya menyusun kebijakan program
yang mendukung terhadap peningkatan kompetensi bagi mahasiswanya. Untuk mencapai visi tersebut,
maka pembelajaran tidak cukup dilakukan hanya di dalam kelas saja, perlu suatu upaya atau terobosan
oleh lembaga secara terencana dan  terstruktur. Hal ini bisa dilakukan yang salah satunya dengan melalui
praktikum IPS Terpadu, karena dengan cara ini mahasiswa dihadapkan dengan masalah-masalah sosial
yang terjadi di lapangan dan dituntut dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di dalamnya
dengan menggunakan kaidah studi sosial (social studies). Kaidah dalam studi sosial (social studies)
yakni melihat masalah sosial dengan menggunakan keterpaduan antar berbagai konsep yang memiliki
hubungan kedekatan satu sama lainnya. Dalam hal ini masalah sosial bisa dikaji dan dipecahkan dari
berbagai aspek, misalnyanya aspek geografi, aspek  ekonomi, aspek sosiologi, dan aspek sejarah.
Kata Kunci : praktikum, IPS terpadu, studi sosial.

PEMAHAMAN KAJIAN SOCIAL STUDIES MELALUI PRAKTIKUM IPS TERPADU
(Model Kajian IPS Terpadu di Jurusan Pendidikan IPS

FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Andri Noor Ardiansyah
andri.noor@uinjkt.ac.id

I. PENDAHULUAN
Manusia sebagai mahkluk sosial tentunya tidak terlepas dan akan senantiasa selalu dihadapkan

oleh permasalahan sosial (social problem) di lingkungan sekitarnya. Permasalahan  sosial  yang dihadapi
kian beragam dan semakin kompleks, sehingga menuntut manusia untuk berpikir kritis yang membutuhkan
pengetahuan didalamya dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut. Pengetahuan ini bisa digali
dan dikembangkan melalui pemahaman terhadap studi sosial (social studies) yang diberikan pada tiap
jenjang pendidikan, terutama pada jenjang perguruan tinggi, khususnya pada prodi/jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS).

Secara institusi jurusan Pendidikan IPS di Indonesia adalah menyiapkan lulusan yang memiliki
kompetensi yang salah satunya dituntut dalam memahami fenomena sosial dan masalah sosial yang
terjadi serta bagaimana pula untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut dari sudut padang ilmu
sosial.  Selain itu secara legal formal lembaga jurusan Pendidian IPS menyiapkan  peserta didiknya untuk
menjadi guru profesional dalam bidang studi IPS di tingkat SMP/M.Ts dan SMA/MA/SMK. Dengan demikian
akan menjadi peluang dan tantangan bagi lembaga dalam hal ini jurusan Pendidikan IPS untuk mendesain

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
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struktur kurikulum salah satunya secara  jelas dan tepat  agar output mahasiswanya menjadi lulusan yang
memiliki syarat kompetensi, kreativitas, dan inovasi, sehingga impaknya mempunyai lulusan yang berdaya
saing tinggi.

Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan visi : “Menjadi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial yang unggul, kompetitif, profesional, serta berwawasan ke-Islaman, kemanusiaan, dan ke-
Indonesiaan”. Salah satu konsekuensi dari visi ini adalah bahwa Jurusan Pendidikan IPS harus dapat (1)
menyelenggarakan program pendidikan yang didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan lulusan
yang memiliki daya kompetitif yang tinggi serta mampu mengembangkan profesionalitas dalam bidang
Pendidikan IPS, (2) menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan guru-guru Pendidikan
IPS yang profesional untuk jenjang SMP/MTs dan SMK serta guru-guru yang profesional dalam bidang
ilmu-ilmu sosial lainnya untuk jenjang SMA/MA dan yang sederajat, serta (3) menyelenggarakan kegiatan
penelitian dalam rangka memperkuat epistemologi dan struktur keilmuan (body of knowledge).

Dalam mendukung visi Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN Jakarta diatas perlu adanya suatu
inovasi dalam meningkatkan kualitas mutu akademik mahasiswa. Salah satu bentuk kegiatan yang
mendukung visi jurusan diatas tentunya tidak cukup jika hanya mengandalkan pembelajaran konsep dan
teori di kelas, perlu suatu metode lain untuk meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa. Salah
satunya dengan menggunakan metode praktikum lapangan yang dinamakan Praktikum IPS Terpadu.
Dengan praktikum ini mahasiswa dapat mengaktualisasikan  konsep dan teori yang selama ini didapatkan
di kelas, untuk kemudian melatih kreativitas mahasiswa untuk bagaimana masalah sosial yang sedang
terjadi dengan penalaran konsep dan teori yang selama ini diberikan. Oleh karenanya melalui praktikum
IPS Terpadu ini mahasiswa diharapkan bisa mengasah kemampuan dan keterampilan olah pikirannya
untuk memadukan antara konsep dan teori di kelas dengan situasi nyata di lapangan. Untuk mencapai ini
maka Jurusan Pendididkan IPS FITK UIN Jakarta melakukan terobosan baru  dengan melalui pengadaan
nomenklatur Praktikum IPS Terpadu. Praktikum ini didesain untuk mengakomodasi pemahaman secara
integratif dari berbagai ilmu sosial yang menjadi objek studinya, seperti; Geografi, Ekonomi, Sosiologi
dan Sejarah. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap
kajian sosial dan terampil menyelesaikan masalah sosial (problem sosial) yang ditinjau dari sudut pandang
keempat bidang ilmu tersebut.

II. STUDI SOSIAL (SOCIAL STUDIES) DAN IPS
Secara esensi  memang tidak ada tidak ada perbedaan yang sangat mutlak antara studi sosial

(social studies). Banyak sekali pengertian social studies dan Pendidikan IPS yang dikemukakan  para
ahli. Perbedaan dengan ilmu sosial, studi sosial (social studies) bukan merupakan suatu bidang keilmuan
atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah
sosial. Tentang Studi Sosial ini, Lebih lanjut  Paul Mathias  (1973),mengatakan “The study of man in
society in the past,present and future.Social studies emerges as a subject of prime importance for study in
school”. Artinya, studi sosial ialah suatu mata pelajaran manusia dalam masyarakat pada masa lalu,masa
kini, dan masa yang akan datang (tekadnya pada masalah hubungan manusia. Jadi studi sosial lebih
banyak menekankan hubungan  antara manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dalam
masyarakat, disamping hubungan manusia dengan lingkungan fisiknya.

Harus diakui bahwa ide IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di
Amerika Serikat adalah “Social Studies”. Istilah tersebut pertama kali dipergunakan sebagai nama sebuah
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komite yaitu “Committee of Social Studies” yang didirikan pada tahun 1913. Tujuan dari pendirian lembaga
itu adalah sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum Ilmu-ilmu Sosial di
tingkat sekolah dan ahli-ahli Ilmu-ilmu Sosial yang mempunyai minat sama.

Sapriya (2007:3) menyatakan bahwa “social studies” adalah ilmu ilmu sosial yang disederhanakan
untuk tujuan pendidikan yang berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi,
sikologi, geografi, filsafat yang dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Pendapat
lain dikemukakan Sardjiyo (2009:1.26) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah bidang studi yang
mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari
berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan.

Pendidikan IPS juga sering disebut studi sosial yang merupakan bidang kajian yang menelaah
gejala dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dalam masyarakat. “The social studies program
is focused on the interaction of people with each other and with their human and natural environment”
(Michaelis; 1975). Ada juga yang mengatakan, ilmu pengetahuan sosial merupakan bidang dari ilmu
sosial yang digunakan siswa untuk membahas masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. “The social
studies are those of portions of social science that are selected for use in teaching in elementary and
secondary schools.” Ilmu sosial yang banyak mewarnai dan sering digunakan dalam Pendidikan IPS
adalah geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, ilmu politik, dan sosiologi (Hamid Hasan; 1996).

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, dapat kita simpulkan bahwa Ilmu Studi Sosial (social
studies) adalah bidang ilmu yang mempelajari gejala atau masalah sosial ditinjau dari perpaduan berbagai
disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi, psikologi, dan ilmu
sosial lainnya yang dikemas dalam sebuah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

III. PRAKTIKUM IPS TERPADU JURUSAN PIPS FITK UIN JAKARTA
Terdapat alasan mengapa Praktikum IPS Terpadu yang dilaksanakan di Jurusan Pendidikan

Ilmu Soial FITK UIN Jakarta yang  bisa jadi tidak terdapat di kampus lain yang memiliki Jurusan Pendidikan
IPS, hal ini tentunya tergantung dari filosofi yang dijadikan dasar pijakan pada masing-masing institusi.
Agak sedikit berbeda struktur kurikulum yang diterapkan oleh Jurusan Pendidikan IPS UIN Jakarta, dimana
di dalam strukturnya terdapat sebaran mata kuliah yang dipersiapkan untuk materi ajar di tingkat SMP/
MTs, yang berarti semua mahasiswa mendapatkan mata kuliah tersebut. Selain itu terdapat mata kuliah
yang bersifat konsentrasi, seperti; Konsentrasi Geografi, Konsentrasi Ekonomi, dan Konsentrasi Sosiologi
yang didesain untuk keperluan mengajar di tingkat SMA/MA.

Praktikum atau studi lapangan yang sudah berjalan sebelumnya ialah praktikum pada  masing-
masing konsentrasi (Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi) yang disesuaikan dengan mata kuliah yang
sedang dijalankan. Hal ini tidak lain sebagai  bentuk dalam mengintegrasikan pemahaman antar teori/
konsep yang diajarkan di kelas dengan kenyataan di lapangan, sehingga mahasiswa mempunyai
pengalaman empiris dari mata kuliah yang diambilnya. Setelah berkali-kali melakukan praktikum / studi
lapangan yang berbasis mata kuliahnya masing-masing, barulah munculnya ide untuk melakukan
Praktikum IPS Terpadu yang merupakan praktikum integrasi untuk mengkaji permasalahan yang sama.
Walapaun Praktikum IPS Terpadu merupakan aktivitas akademis non sks, namun kegiatan ini merupakan
terobosan baru yang dilakukan institusi yang mendapat sambutan luar biasa oleh civitas akademikan
Jurusan Pendidikan IPS. Pemahaman Studi Sosial (Social Studies) atau IPS yang merupakan core formal
dari suatu institusi bisa dilakukan dengan model Praktikum IPS Terpadu ini.
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Mahasiswa yang mengikuti praktikum IPS Terpadu adalah mahasiswa semester enam (6) semua
konsentrasi, karena dianggap sudah memenuhi porsi mata kuliah sebagai persyaratan kajian untuk
memahami konten Praktikum IPS Terpadu. Penyelenggaraan Praktikum IPS Terpadu yang dilakukan
oleh Jurusan Pendidikan IPS setidaknya pernah dilakukan sebanyak tiga (3) kali : di Kabupaten Cirebon
dan Indramayu (2015), Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo (2016), dan Desa Nglanggeran
Gunung Kidul DIY (2017), dengan topik bahasan yang berbeda pada tiap wilayah kajian tentunya.

Model praktikum ini menghendaki adanya integrasi dari berbagai bidang keilmuan, yakni :
Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Sejarah untuk mengkaji fenomena dan permasalahan sosial yang
terjadi. Dengan kata lain praktikum jenis ini menggunakan pendekatan interdisiplin dengan memusatkan
perhatian pada masalah-masalah sosial yang dapat didekati dari berbagai disiplin keilmuan sosial. Hal
yang menjadi titik tolak pembelajaran konsep atau generalisasi yang berdimensi jamak atau masalah
sosial yang menyangkut atau menuntut pemecahan masalah dari berbagai bidang keilmuan sosial

IV. TAHAPAN PRAKTIKUM IPS TERPADU
Untuk mencapai hasil maksimal dari suatu penyelenggaraan Praktikum IPS Terpadu tentunya

memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :
1. Survey/Studi Pendahuluan
Tahapan survey yang merupakan studi pendahuluan atau  pra penelitian praktikum IPS Terpadu

ini  dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi pada wilayah yang dituju. Kegiatan ini
merupakan studi pendahuluan untuk mencari akar permasalahan baik masalah utama (the primer of
problem) ataupun masalah turunan (the second of problem) yang didapatkan dari berbagai sumber,
seperti; data sekunder, pengamatan langsung, dan ataupun  wawancara dengan pihak terkait.
Permasalahan yang sudah didapatkan  akan dirumuskan dan disarikan apakah masalah yang timbul
merupakan gejala satu  bidang kajian keilmuan atau merupakan gejala yang bisa ditinjau dari berbagai
bidang. Segala data awal yang menyangkut permasalahan hendaknya direkam secara baik untuk dijadikan
acuan dalam pembuatan instrumen. Survey dilakukan sekurang-kurangnya lima bulan sebelum
pelaksanaan praktikum.

2. Perancangan Instrumen
Setelah berhasil mengsarikan  identifikasi masalah dari kegiatan survey maka langkah selanjutnya

ialah membuat rancangan instrumen untuk pelaksanaan praktikum. Penyusunan instrumen hendaknya
diperhatikan kesesuaian dengan target yang ingin dicapai, yakni mengatasi masalah sosial yang berada
pada wilayah kajian. Dalam hal ini ada dua model rancangan instrumen yang dikembangkan, yakni
sebagai berikut :

a) Model Instrumen Monodisiplin
Pada model tahapan ini instrumen dirancang  berdasarkan falsafah epistemologis dari masing-
masing kajian keilmuan, yakni ; Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Sejarah dengan ditujukan
kepada masalah sosial yang sama. Dalam model rancangan instrumen ini dilakukan oleh
konsorsium maising-masing konsentrasi bidang studi (Geografi, Ekonomi dan Sosiologi).
Perancangan instrumen model ini menggunakan asumsi asupan mata kuliah yang telah
dikontrak oleh mahasiswa dan berhubungan dengan objek kajian.

 b) Model Instrumen Interdisiplin
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Pada model tahapan ini merupakan kelanjutan dari model sebelumnya yakni penyeleksian/
penyaringan dari instrumen tiap kajian bidang studi untuk diambil kesamaan visi dalam
memecahkan sosial. Penyusunan model instrumen ini dilakukan dengan melibatkan semua
dosen dari semua konsentrasi bidang kajian (Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi). Model inilah
yang dinamakan dengan pendekatan interdispliner, yakni pendekatan dalam menyelesaikan
masalah dari ilmu-ilmu serumpun yang memiiki banyak kesamaan konsep. Dari sinilah kita
dapat menemukan titik temu dari setiap bidang kajian karena berlandaskan konsep yang
sama, sehingga memudahkan dalam menemukan target apa yang seharusnya dilakukan
untuk memecahkan masalah.

3. Sosialisasi Penggunaan Instrumen
Setelah tahapan kedua yang dimana model penyusunan instrument dinyatakan sesuai dan

disetujui oleh semua konsursium dosen konsentrasi (Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi), maka langkah
selanjutnya ialah sosialisasi penggunaan instrumen kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakam
program kegaiatan. Tahapan ini penting dilakukan agar mahasiswa mengetahui target apa yang menjadi
sasaran dalam Praktikum IPS Terpadu yang akan dilaksanakan. Pada kesempatan ini pula terjadi diskusi
antara dosen pembimbing dengan mahasiswa baik secara akademis dan teknis sebagai suatu usaha
pematangan sebelum pelaksanaan

4. Pelaksanaan Praktikum
Pada pelaksanaan praktikum ini mahasiswa yang merupakan gabungan dari semua konsentrasi

(Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi) melebur satu sama lainnya. Secara teknis pada pelaksanaannya
dibagi ke dalam sepuluh (10) kelompok mahasiswa, dan setiap kelompok berisikan kombinasi antara
ketiga konsentrasi tersebut. Kesepuluh (10) kelompok tersebut disebar secara proporsional menuju
lokasi objek penelitian yang dituju. Dari sana mahasiswa melakukan pengamatan (observasi) dan
wawancara dari instrumen yang telah dibuat untuk mengambil data-data yang relevan terkait masalah/
problem sosial yang terjadi. Praktikum IPS Terpadu ini dilaksanakan selama dua (2) hari, yang mana
setelah pelaksanaan hari pertama, malam harinya mengadakan evaluasi terhadap apa yang telah
dikerjakan dan membuat rencana kerja untuk pelaksanaan di hari keduanya.

5. Pelaporan dan Ekspose
Tahapan pelaporan dan ekspose adalah tahapan yang penting dilakukan setelah mahasiswa

melaksanakan praktikum di lapangan. Pada tahap pelaporan ini mahasiswa yang didampingi dosen
pembimbing melakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Analisis yang
dilakukan yakni mendiskripsikan fenomena sosial dan  memecahkan problem sosial didalamya
berdasarkan pandangan masing-masing bidang kajian ilmu, yakni: analisis geografi, analisis ekonomi,
dan analisis sosiologi. Setelah berhasil melakukan analisis dari masing-masing kajian ilmu tersebut lalu
selanjutnya  melakukan pendekatan interdisipliner yakni menemukan sistesis dari masing-masing analisis
kajian ilmu,  dengan kata lain menggunakan pendekatan terpadu. Karena pada dasarnya  pendekatan
interdisiplin menunjukkan bahwa beberapa konsep yang terpakai oleh disiplin-disiplin ilmu sosial adalah
sama, sehingga efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial.

Setelah pelaporan tuntas dilaksanakan, tahap selanjutnya ialah melakukan ekspose pemaparan
hasil praktikum IPS Terpadu (makalah, liflet dan video) dengan melibatkan seluruh mahasiswa baik yang
terlibat dalam pelaksanaan maupun yang belum melaksanakan, dan tentunya dihadapan dosen jurusan.
Setelah pemaparan selesai dilakukan dilanjutkan dengan diskusi. Kegiatan ini mampu melatih dan
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan hasil karya ilmiahnya.
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V. SIMPULAN
Pemahaman studi sosial (social studies) bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan

di Jurusan Pendidikan IPS adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan. Kemampuan mahasiswa
ataupun lulusannya akan dipertaruhkan untuk sejauh mana bisa terampil dalam mengolah dan/atau
menyelesaikan masalah sosial yang ditinjau dari sudut pandang keilmuan yang ditekuninya. Semakin
terampil dalam menyelesaikan masalah sosial, maka semakin tinggi pula kompetensi keilmuan yang
dimiliki oleh mahasiswa atau lulusannya. Oleh karenanya diperlukan pembelajaran yang tidak hanya
tekstual, melainkan pembelajaran yang bersifat kontekstual, yakni dengan melihat kondisi dan situasi
yang real terjadi di lapangan. Dengan demikian perlu upaya formal dan legal yang dilakukan institusi
untuk senantiasa mengembangkan program yang menjadi basic keilmuan pada institusi tersebut, yang
salah satunya melalui mekanisme Praktikum IPS Terpadu.
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ABSTRACT
Portfolio Based Social Science Learning Model is an alternative that can be done by educators ie lecturers/
teachers social sciences in implementing a learning process that is centered to learners. This model
provides students with the freedom to discover knowledge, attitudes, and skills independently. The basis of
the development of learning is the theory of constructivism learning, that learners form or build knowledge
through interaction with the environment. Thus they can build their own knowledge that they have acquired,
because they are brought closer to the object they learn in the classroom. With the attitudes of learning
independence he has, the better the learning achievement will be achieved. The diversity of learning resources
coloring this model, thus providing the flexibility to choose the source of learning in accordance with the
willingness and ability. This is in accordance with the principles of social science learning in the Curriculum
2013. Scientific approach is a learning approach based on scientific methods, namely methods that are
based on real evidence in the life of society to the object learned by following scientific procedures. Through
the process the learners are accustomed to scientific thinking and will be entrenched in themselves so as to
enhance the creativity of thinking, because they do a real research on the objects studied in the community
and nature. The development of a scientific approach rests on constructivism learning theory by applying
problem-based learning model and research. The learning process is focused on the learners who will build
their own knowledge, attitude, and skills. Thus this approach strongly supports the principle of learning in
Curriculum 2013. Based on the above description, it can be concluded that the social science learning
model of based portfolio is very relevant as a strengthening of scientific approach because it is implemented
through scientific procedures that can improve learning achievement. Such models and approaches are
very appropriate to be used in social sciences learning which aims to assist learners in mastering,
understanding, developing attitudes, and skills related to social disciplines, so as to think rationally and
critically in responding to social issues, making decisions, and formulate an action based on the decision.
Keywords: portofolio based social science learning model, scientific approach, curriculum 2013

PENGUATAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN IPS BERBASIS PORTOFOLIO

Arnie Fajar
 arniefajar@gmail.com

I. PENDAHULLUAN
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniti, merupakan

gambaran dari disiplin ilmu ekonomi, geografi, sejarah, hukum, politik, antropologi, sosiologi, filosofi,
psikologi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang diorganisasikan secara ilmiah. Tujuannya untuk
membantu peserta didik dalam menguasai, memahami, mengembangkan sikap, dan keterampilan yang
berkaitan dengan disiplin ilmu sosial.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan, Cimahi
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Melalui pemahaman tersebut diharapkan peserta didik dapat berpikir secara rasional dan kritis
dalam menanggapi isu-isu sosial dan akhirnya dapat membuat keputusan berdasarkan pengolahan
informasi yang pada gilirannya dapat merumuskan suatu tindakan berdasarkan keputusan tersebut.
Dengan demikian peserta didik dapat berpartisipasi sebagai warga negara sesuai kemampuan yang
dimilikinya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu proses pembelajaran yang dapat
membangkitkan motivasi peserta didik agar senantiasa bersemangat menerima dan melaksanakan
proses pembelajaran IPS. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidik dalam hal ini dosen atau guru IPS
hendaknya memiliki kemampuan memilih dan memilah model, metode, dan teknik dalam merencanakan
proses pembelajaran. Penentuan penggunaan model, metode, dan teknik pembelajaran IPS yang tepat
sangat penting karena IPS di berbagai kalangan disebut sebagai ilmu hafalan/soft science sehingga
membutuhkan kepiawaian pendidik agar peserta didik tertantang untuk belajar IPS melalui pembelajaran
penuh makna (meaningful learning) sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara optimal.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan kepada proses pembelajaran yang
terpusat pada peserta didik (student centered). Oleh karena itu, pendidik bukan menjadi satu-satunya
sumber belajar di kelas, karena peserta didik dapat mencari dan menemukan sumber belajarnya secara
mandiri di lingkungan sekolah/kampus, keluarga, masyarakat, alam, buku, media massa cetak maupun
elektronik. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran Kurikulum 2013 yang berbasis aneka sumber
belajar (Permendikbud No. 22/2016). Sesuai Permendikbud tersebut, implementasi proses
pembelajarannya menerapkan pendekatan saitifik (scientific approach) yakni suatu pendekatan
berdasarkan kepada prosedur/langkah-langkah ilmiah dengan menggunakan berbagai model/metode
yang pada prinsipnya berbasis pemecahan masalah dan penelitian/inkuiri (inquiry).

Salah satu model pembelajaran berbasis pengungkapan masalah atau penelitian adalah model
pembelajaran berbasis portofolio. Model pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran yang
mendekatkan konsep/teori yang dipelajari kepada objek sesungguhnya. Peserta didik dilatih mencari
informasi berkaitan dengan materi yang dipelajarinya dengan mencari jawabannya di lingkungan sekolah/
kampus, keluarga, masyarakat, alam, media cetak dan elektronik. Dengan demikian peserta didik
dihadapkan kepada objek yang dipelajari secara nyata/faktual dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu dikaji tentang model pembelajaran IPS berbasis
portofolio sebagai alternatif  dalam menerapkan pendekatan saintifik pada proses pembelajaran. Selain
itu juga memberikan penekanan bahwa model pembelajaran berbasis portofolio sangat relevan dan
memberikan penguatan terhadap pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013.

II. MODEL PEMBELAJARAN IPS BERBASIS PORTOFOLIO (PORTFOLIO BASED SOCIAL SCIENCE
LEARNING MODEL)

Model secara umum artinya suatu pola, rancangan, skenario, miniatur dari sesuatu, seperti pola
pakaian, rancangan suatu program atau kegiatan, skenario suatu kegiatan, miniature benda (rumah, candi,
pohon dan lain-lain). Model diartikan sebagai 1) pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu
yang akan dibuat atau dihasilkan: 2) orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis (difoto): 3) orang yang
(pekerjaannya) memperagakan contoh pakaian yang akan dipasarkan, dan 4) barang tiruan yang kecil
dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru (https://kbbi.web.id/model). Dengan demikian, model dapat
diartikan sebagai pola atau tiruan dari suatu objek yang sesungguhnya, merupakan suatu kerangka konseptual
yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pembelajaran adalah suatu proses
belajar yakni suatu proses yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik tentang suatu hal yang dipelajari.
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Dalam hal ini pembelajaran diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan pendidik untuk
membantu peserta didik memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu ilmu, pembinaan sikap
baik sosial maupun religi, serta keterampilan dalam menerapkan ilmu yang sudah dipelajari.

Dengan demikian model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang berisi tata cara
atau prosedur yang tersusun secara sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai atau
mengevaluasi proses belajar.  Dengan kata lain model pembelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh
antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, dijadikan sebagai panduan bagi pendidik
dalam melaksanakan aktivitas belajar.

Model Pembelajaran IPS berbasis portofolio merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh
pendidik (dosen/guru) IPS dalam melaksanakan proses belajar dengan prinsip semua aktif. Artinya melalui
model pembelajaran ini pendidik dan peserta didik bersama-sama melaksanakan proses belajar
berdasarkan sejumlah kegiatan sesuai panduan yang telah ditetapkan. Melalui model ini peserta didik
dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu ilmu dengan caranya sendiri,
menemukan dan mengembangkan sikap sosial dan religinya, serta menerapkan keterampilan yang
diperoleh dari hasil belajarnya. Pada prinsipnya model pembelajaran IPS berbasis portofolio memberikan
kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara
mandiri melalui belajar secara langsung terhadap obyek yang dipelajari.

Dasar pengembangan pembelajaran IPS berbasis portofolio adalah teori belajar konstruktivisme,
yang pada prinsipnya menggambarkan bahwa peserta didik membentuk atau membangun
pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya (Fajar, Arnie, 2009: 43). Artinya peserta didik
dalam proses pembelajarannya tidak hanya belajar di dalam kelas, mereka belajar dari lingkungannya
seperti lingkungan sekolah atau kampus, masyarakat tempat tinggalnya, masyarakat secara luas, media
massa baik cetak maupun elektronik. Melalui lingkungan belajar tersebut, peserta didik dapat membangun
sendiri pengetahuan yang telah diperolehnya, karena peserta didik didekatkan kepada obyek yang dibahas
atau dipelajari di dalam kelas. Dengan perkataan lain melalui pembelajaran ini peserta didik dihadapkan
secara langsung kepada objek yang dipelajari melalui pencarian informasi sehingga peserta didik dapat
menghubungkan konsep yang dipelajari dengan cara  mengolah informasi, menganalisis informasi sampai
kepada pengambilan keputusan. Proses pengalaman belajar tersebut akan melekat dalam pikirannya
karena peserta didik terlibat langsung dengan suatu objek yang dipelajarinya.

Selain itu, melalui pencarian dan pengolahan informasi yang dilakukan peserta didik dengan
membaca, bertanya, berdiskusi dengan orang lain baik dengan sesama temannya maupun kepada pihak
lain yang dianggap memiliki kompetensi terhadap masalah yang sedang dipelajari dengan sendirinya
akan terjadi interaksi. Proses interaksi tersebut dalam pandangan konstruktivisme sosial merupakan suatu
hal yang penting, karena seseorang dapat mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan yang telah
dimiliki sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teori konstruksivisme sosial Vygotsky (1978), dalam Fajar,
Arnie, (2009:44), yang memandang bahwa dengan mengadakan diskusi atau mendengar pendapat orang
lain seseorang membentuk pengetahuan atau mengubah pengetahuan yang sebelumnya telah dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa keragaman sumber belajar mewarnai
model pembelajaran IPS  berbasis portofolio, sehingga memberikan keleluasaan kepada peserta didik
untuk memilih sumber belajar yang sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Selain itu proses
pembelajaran terpusat kepada peserta didik sebagai pembangun pengetahuan, sikap, dan
keterampilannya. Hal ini sesuai prinsip pembelajaran pada Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 22/2016),
yaitu:
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1. Peserta didik mencari tahu
2. Belajar berbasis aneka sumber
3. Pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah
4. Pembelajaran berbasis kompetensi
5. Pembelajaran terpadu
6. Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi
7. Pembelajaran keterampilan aplikatif
8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan

mental (softskills)
9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan  dan pemberdayaan siswa sebagai

pembelajar sepanjang hayat
10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung

tulodo),  membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas
siswa dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani)

11. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat
12. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa,

dan di mana saja adalah kelas.
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pembelajaran
14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
Empat belas prinsip tersebut di atas, sangat sesuai dengan model pembelajaran IPS berbasis

portofolio dengan uraian penjelasan sebagai berikut. Peserta didik mencari tahu, pada pembelajaran
berbasis portofolio peserta didik dilatih untuk mencari tahu dengan melakukan pencarian informasi dari
berbagai sumber, seperti dari temannya atau para pihak yang berkompeten sesuai materi yang dipelajari,
dari media massa baik cetak maupun elektronik, bahkan dari pengamatan langsung di lingkungan
masyarakat dan alam sekitarnya. Belajar berbasis aneka sumber, seperti yang telah dikemukakan bahwa
dalam pembelajaran ini peserta didik belajar dari macam-macam sumber belajar baik sosok manusia,
benda, maupun lingkungan masyarakat dan alam. Pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan
pendekatan ilmiah, bahwa dalam pembelajaran ini peserta didik melakukan proses belajar secara
langsung dihadapkan kepada objek yang dipelajari (melakukan penelitian) dan dilakukan secara runtut
dari munculnya isu atau masalah, mencari informasi tentang masalah tersebut, mengolah informasi,
mencari solusi untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengomunikasikan hasil
penelitiannya. Pembelajaran berbasis kompetensi, bahwa peserta didik melakukan proses belajar sesuai
dengan kompetensi yang dimilikinya dengan mengembangkan konsep yang dipelajarinya di dalam kelas.
Pembelajaran terpadu, bahwa peserta didik melakukan pembelajaran secara komprehensif, artinya materi
yang dipelajari ditinjau dari berbagai sudut pandang, bukan pembelajaran yang bersifat parsial. Sangat
dimungkinkan terjadinya kolaborasi dari beberapa mata pelajaran. Pembelajaran dengan jawaban yang
kebenarannya multi dimensi, bahwa peserta didik akan menemukan jawabannya sendiri berdasarkan
hasil penelitiannya, bukan hanya jawaban tunggal yang biasa terdapat dalam buku teks secara konsep.
Pembelajaran keterampilan aplikatif, bahwa peserta didik dalam proses pembelajarannya menerapkan
keterampilannya secara nyata karena mereka langsung dihadapkan kepada objek yang dipelajari, jadi
pembelajarannya konkrit tidak bersifat verbal.
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Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental
(softskills), bahwa peserta didik menerapkan keterampilan fisikal dengan melakukan sendiri pencarian
informasi, dan menerapkan keterampilan mental ketika berhadapan dengan sosok yang dihadapi dalam
pencarian informasi, misalnya melakukan wawancara atau dialog dengan ahli, tokoh masyarakat, tokoh
agama, dan pejabat pemerintah yang membutuhkan prosedur.

Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan  dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar
sepanjang hayat, bahwa peserta didik dalam proses belajarnya menerapkan budaya, seperti ketika mereka
berhadapan dengan pihak yang dijadikan narasumber, mereka akan menerapkan budaya sopan santun
dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam proses tersebut dengan sendirinya akan
memberdayakan dirinya dengan memunculkan sikap keberaniannya dalam melakukan wawancara atau
dialog maupun melakukan penyebaran kuesioner dalam rangka penelitian. Pembelajaran yang
menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ( ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan
(ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran (tut wuri
handayani), bahwa dalam proses pembelajaran ini peserta didik akan mengambil nilai-nilai positif dari
serangkaian kegiatan yang dilakukannya sesuai keinginannya dan mengembangkan kreatifitas sesuai
potensi yang ada dalam dirinya. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat,
bahwa dalam melakukan aktivitas belajarnya peserta didik akan menghubungkan konsep yang dipelajarinya
di sekolah dengan fakta yang terdapat dapat di rumah dan di lingkungan masyarakat.

Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan
di mana saja adalah kelas, bahwa dalam pembelajaran ini, peserta didik dapat berfungsi sebagai pemberi
informasi, pencari informasi, dan belajar dari manapun yang tidak terkungkung oleh kelas. Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, bahwa
dalam melaksanakan aktivitas belajarnya, peserta didik akan mencari informasi melalui media elektronik
baik internet, televisi, maupun radio yang dapat dilakukan secara cepat sehingga dapat meningkatkan
efektivitas pembelajaran. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik,
bahwa dalam proses pembelajaran ini peserta didik akan melakukan aktifitas belajar sesuai keinginan
dan kemampuan yang ada dalam dirinya yang dilandasi budaya yang terdapat dalam dirinya. Dengan
demikian memungkinkan terjadinya perbedaan diantara peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran IPS berbasis portofolio sangat sesuai dengan
prinsip-prinsip pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang berlaku saat ini. Adapun prosedur atau langkah-
langkah pembelajaran berbasis portofolio dapat dilihat pada bagan di bawah ini (Fajar, 2009 : 48).

Bagan di atas dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi masalah,
peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat di lingkungannya seperti di sekolah/kampus
dan masyarakat baik lingkungan masyarakat sekitar rumah maupun masyarakat pada umumnya, bahkan
dimungkinkan lingkungan masyarakat secara nasional dan internasional.
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Hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah adalah masalah-masalah  tersebut
merupakan masalah yang sangat penting dan sedang hangat dibicarakan serta harus segera mendapat
solusi. Contohnya masalah kedisiplinan atau kebersihan di sekolah/kampus, masalah keamanan, masalah
sampah, dan masalah banjir di sekitar rumah, masalah kenakalan remaja di kalangan masyarakat,
masalah korupsi di Indonesia, dan masalah narkoba secara internasional.

Kedua, memilih masalah kajian di kelas, pada tahap ini peserta didik dengan bimbingan pendidik
memilih satu masalah secara demokratis di kelas berdasarkan hasil identifikasi masalah. Hal yang perlu
diperhatikan dalam memilih kajian adalah masalah tersebut sangat penting dan harus segera mendapat
penanganan, dan tidak menyulitkan dalam mencari sumber-sumber informasi. Setelah terpilih satu
masalah, kemudian menentukan sumber-sumber informasi seperti buku, media cetak dan elektronik,
orang seperti pendidik/pakar/tokoh masyarakat/tokoh agama, dan kantor/institusi/lembaga, dan alam.

Ketiga, mengumpulkan informasi, peserta didik mencari dan mengumpulkan informasi yang
terkait dengan masalah yang dikaji di kelas dari beragam sumber belajar seperti yang dikemukakan pada
tahap kedua. Pencarian dan pengumpulan informasi ini membutuhkan waktu yang relatif lama, karena
peserta didik harus benar-benar melakukan pengamatan/observasi/penelitian. Peserta didik juga perlu
mencari dan membaca berbagai buku, koran, majalah, menyaksikan berita di TV, dan mendengarkan
radio, melakukan wawancara dengan pihak-pihak atau narasumber, membuat angket/kuesioner dan
mendistribusikan kepada kelompok yang dijadikan objek serta menganalisa hasil angket.

Keempat, membuat dan mengembangkan portofolio kelas, pada tahap ini peserta didik dalam
satu kelas dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yang terdiri atas, kelompok 1 (satu) bertugas mengidentifikasi
masalah; kelompok 2 (dua) bertugas mengusulkan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah;
kelompok 3 (tiga) bertugas mengusulkan satu kebijakan untuk mengatasi masalah; dan kelompok 4
(empat) bertugas membuat rencana tindakan berdasarkan usulan kebijakan dari kelompok tiga. Walaupun
kelas dibagi dalam empat kelompok dengan tugas yang berbeda, namun sesungguhnya keempat
kelompok tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian berpikir yang runtut. Peserta didik  belajar dalam
kelompok masing-masing dan secara bersama-sama mengerjakan tugas sesuai kelompoknya. Namun
demikian walaupun sudah terbagi dalam empat kelompok, setiap kelompok harus tetap saling komunikasi
seperti saling menukar informasi dan berdiskusi. Selanjutnya peserta didik mulai membuat portofolio
tayangan dan dokumentasi. Portofolio tayangan berupa lembaran poster terbuat dari papan/karton/
sterofom atau bahan lainnya yang dapat berdiri tanpa penyangga, berisi berbagai informasi sesuai tugas
kelompoknya, dapat berupa guntingan koran/majalah, foto copy halaman tertentu dari buku yang dibaca,
gambar/photo, uraian singkat hasil wawancara, grafik hasil angket, dan lain-lain dari hasil penelitiannya.
Sedangkan portofolio dokumentasi berisi kumpulan dokumen hasil pencarian informasi dan penelitian
yang disusun secara sistematis dalam map masing-masing kelompok.

Kelima, menyajikan portofolio (show case), peserta didik menyajikan/mengomunikasikan hasil
penelitiannya di dalam kelas atau dapat juga di ruang pertemuan sekolah/kampus. Show case dapat
dilaksanakan dalam satu kelas, antar kelas, dan antar sekolah/fakultas/kampus. Dilaksanakan pada
akhir semester atau waktu lain yang dianggap tepat. Hal yang perlu dipersiapkan pada tahap ini adalah
moderator, juri, dan pengatur waktu. Pelaksanaan show case diawali penyajian dari juru bicara masing-
masing kelompok selama 5 (lima) menit dilanjutkan tanya jawab dengan juri selama 10 (sepuluh) menit,
dimulai dari kelompok satu dan seterusnya. Pada awal atau akhir penyajian setiap kelompok dapat
menyajikan yel-yel sebagai penyemangat. Pada akhir show case juri mengumumkan pemenangnya.
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Keenam, merefleksi pengalaman belajar, pada tahap ini peserta didik dengan bimbingan pendidik
melakukan refleksi pengalaman belajar sebagai bentuk evaluasi terhadap proses pembelajaran yang
telah dilakukan. Demikianlah seluruh rangkaian proses pembelajaran IPS berbasis portofolio dari awal
sampai akhir.

Melalui keseluruhan proses pembelajaran tersebut peserta didik akan berlatih memadukan antara
konsep yang dipelajari di dalam kelas dengan kondisi faktual dalam kehidupan sehari-hari, memilih dan
memilah sumber informasi yang sesuai dengan materi/topik/masalah yang dipelajari, membuat analisa
berdasarkan kumpulan informasi yang diperoleh, membuat alternatif untuk mengatasi topik/masalah
yang dipelajari, membuat keputusan berdasarkan perpaduan antara konsep yang dipelajari di kelas dengan
hasil penelitiannya (pencarian informasi), dan merumuskan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi
masalah yang dipelajari agar tidak terjadi lagi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPS berbasis portofolio dapat
meningkatkan sikap kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses belajarnya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Trianto, (2010:282) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis portofolio dapat
memberikan konstribusi yang baik dalam upaya pembentukan sikap kemandirian belajar pada diri siswa.
Sikap kemandirian belajar yang dapat dibentuk diantaranya ketidakbergantungan pada orang lain, tanggung
jawab, kemampuan mengevaluasi diri sendiri, serta berprilaku atas inisiatif sendiri dalam belajar. Demikian
halnya dengan hasil penelitian A Saefullah, P Siahaan, I M Sari, (2013:34), yang menyimpulkan bahwa
terdapat hubungan positif (searah) yang berarti antara sikap kemandirian belajar dan prestasi belajar
siswa, semakin baik sikap kemandirian belajar yang dimiliki siswa, maka akan semakin baik pula prestasi
belajar yang akan diraihnya. Oleh karena penggunaan model pembelajaran IPS berbasis portofolio sangat
disarankan bagi pendidik untuk meningkatkan sikap kemandirian belajar dan prestasi belajarnya.

III. PENDEKATAN ILMIAH/SAINTIFIK (SCIENTIFIC APPROACH)
Pendekatan saintifik merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran berdasarkan

metode ilmiah, yakni suatu metode yang dilakukan berdasarkan bukti nyata dalam kehidupan masyarakat
terhadap objek yang dipelajari dengan mengikuti prosedur ilmiah yang telah ditentukan, seperti mencari
informasi, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa dan mengambil kesimpulan dari proses
tersebut. Pemahaman tersebut senada dengan pendapat Alfred De Vito, 1989 (Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 ppt 2), yang menyatakan bahwa  pembelajaran saintifik merupakan
pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode
ilmiah. Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan
berpikir sains, terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran melalui pendekatan saintifik, peserta didik akan
melakukan proses belajar secara ilmiah untuk membangun pengetahuannya.

Seperti halnya pembelajaran berbasis portofolio, pengembangan pendekatan saintifik juga
berdasarkan kepada teori belajar konstruktivisme, yang pada prinsipnya peserta didik dalam proses belajarnya
membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan kepada interaksi dengan lingkungannya melalui langkah-
langkah ilmiah. Oleh karena itu pada tataran implementasinya sangat tepat dengan menerapkan model
pembelajaran berbasis pemecahan masalah dengan teknik penelitian. Maksudnya dalam proses
pembelajarannya diawali dengan munculnya masalah, dan masalah tersebut membutuhkan solusi.
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Untuk memecahkan masalah tersebut, peserta didik akan melakukan serangkaian kegiatan
seperti mengamati masalah atau mengidentifikasi masalah tersebut secara langsung di lingkungan
masyarakat, mencari informasi dengan bertanya kepada teman, pakar, tokoh dan lain-lain atau dengan
membaca media cetak atau elektronik, mengolah informasi, menganalisa/menalar, dan membuat
keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka pada pendekatan ini proses pembelajarannya
menggunakan berbagai sumber belajar seperti halnya dalam pembelajaran berbasis portofolio, demikian
halnya proses pembelajaran juga terpusat kepada peserta didik yang akan membangun pengetahuan,
sikap, dan keterampilannya sendiri. Dengan demikian pendekatan inipun sangat mendukung prinsip
pembelajaran pada Kurikulum 2013 seperti yang telah diuraikan di atas. Adapun langkah-langkah
pendekatan saintifik dapat diamati pada bagan berikut. (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017 ppt 7)

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada bagan di atas, diuraikan
sebagai berikut. Pertama, mengamati, peserta didik belajar dengan cara mengamati yakni membaca,
mendengar, menyimak, melihat, dan menyaksikan objek yang dipelajari secara langsung sehingga mereka
merasa senang dan tertantang untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal yang dipelajarinya. Selain
itu peserta didik juga akan menemukan kenyataan bahwa terdapat hubungan antara objek yang diamati
dengan konsep materi pembelajaran di kelas. Pada tahap ini melatih peserta didik untuk bersungguh-
sungguh dalam belajar dengan teliti, sabar, berpikir analitis, kritis dan komprehensif. Dengan demikian
akan terjadi proses pembelajaran yang penuh makna (meaningfull learning). Pada pembelajaran berbasis
portofolio, tahap ini disebut sebagai tahap identifikasi masalah yakni mengamati masalah-masalah di
lingkungan sekolah/kampus, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan materi yang dipelajari/dibahas.

Kedua, menanya,  peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dari hasil
pengamatannya. Melalui kegiatan bertanya peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya, rasa
ingin tahunya, dan merumuskan pertanyaan untuk mencari informasi. Tahap ini dalam pembelajaran
portofolio termasuk dalam tahap mencari informasi.

Ketiga, mengumpulkan informasi/data, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber
seperti  membaca buku, media cetak  dan media elektronik, melakukan wawancara kepada teman, guru/
dosen, para ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mengamati suatu peristiwa di alam. Melalui
pencarian informasi ini melatih peserta didik untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan,  menghargai
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, dan mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar
secara terus menerus. Tahap ini merupakan langkah yang sama dalam proses pembelajaran berbasis
portofolio yaitu mencari informasi.

Keempat, mengasosiasi/menalar/mengolah informasi, peserta didik mengolah informasi yang
telah dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dari yang bersifat menambah keluasan
dan kedalaman materi/masalah yang dibahas sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari
solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.
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Bahkan dimungkinkan terdapat beberapa solusi yang dapat mereka temukan. Melalui proses pembelajaran
ini peserta didik dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, menerapkan
prosedur penelitian/ilmiah, serta menyimpulkan hasil penelitiannya. Tahap ini dalam pembelajaran
berbasis portofolio disebut sebagai tahap membuat dan mengembangkan portofolio kelas.

Kelima, mengkomunikasikan, peserta didik menyajikan/mempresentasikan hasil pengamatan yang
telah dilakukannya melalui penelitian secara lisan berdasarkan karya tulisan di depan kelas. Melalui presentasi
tersebut dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, berpikir sistematis, mengemukakan pendapat
dengan singkat dan jelas, dan berbahasa dengan baik dan benar.  Tahap ini dalam pembelajaran berbasis
portofolio disebut dengan istilah menyajikan portofolio atau show case, yang kemudian dilanjutkan dengan
refleksi pengalaman belajar. Melalui serangkaian langkah-langkah tersebut, melatih peserta didik untuk
bersungguh-sungguh dalam belajar dengan teliti, sabar, berpikir sistematis dan analitis, kritis, komprehensif,
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, sikap jujur, sopan, disiplin, taat aturan, kerja keras, toleransi,
kemampuan berkomunikasi dengan singkat dan jelas dengan bahasa yang baik dan benar, kebiasaan
belajar dan belajar secara terus menerus, menghargai pendapat orang lain, merumuskan pertanyaan untuk
mencari informasi, menerapkan prosedur penelitian/ilmiah, dan menyimpulkan hasil penelitiannya.

Berdasarkan uraian tentang pendekatan saintifik di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat
kesesuaian teori belajar dan prosedur/langkah-langkah antara model pembelajaran IPS berbasis portofolio
dengan pendekatan saintifik. Dengan perkataan lain bahwa model pembelajaran IPS berbasis portofolio
dilaksanakan melalui prosedur ilmiah. Dengan demikian model pembelajaran IPS berbasis portofolio
sangat relevan sebagai penguatan pendekatan saintifik dan sebaliknya pendekatan saintifik sangat relevan
diterapkan melalui model pembelajaran IPS berbasis portofolio.

IV. SIMPULAN
a. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniti, bertujuan

membantu peserta didik dalam menguasai, memahami, mengembangkan sikap, dan
keterampilan yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial, sehingga dapat berpikir secara rasional
dan kritis dalam menanggapi isu-isu sosial, membuat keputusan, dan merumuskan suatu
tindakan berdasarkan keputusan tersebut. Dengan demikian peserta didik dapat berpartisipasi
sebagai warga negara sesuai kemampuan yang dimilikinya.

b. Model Pembelajaran IPS Berbasis Portofolio merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh
pendidik yaitu dosen/guru IPS dalam melaksanakan proses belajar yang terpusat kepada peserta
didik. Model ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan ilmu
pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara mandiri. Dasar pengembangan pembelajarannya
adalah teori belajar konstruktivisme, bahwa peserta didik membentuk atau membangun
pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian mereka dapat
membangun sendiri pengetahuannya, karena didekatkan kepada obyek yang dipelajarinya.
Dengan sikap kemandirian belajarnya akan semakin baik prestasi belajarnya. Keragaman
sumber belajar mewarnai model ini yang memberi keleluasaan untuk memilih sesuai kemauan
dan kemampuannya. Hal ini sesuai prinsip pembelajaran IPS pada Kurikulum 2013.

c. Pendekatan saintifik merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran berdasarkan
metode ilmiah, yakni metode yang dilakukan berdasarkan bukti nyata dalam kehidupan
masyarakat terhadap objek yang dipelajari dengan mengikuti prosedur ilmiah yang telah
ditentukan, seperti mencari informasi, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa dan



82 Arnie Fahar

mengambil kesimpulan dari proses tersebut. Dengan demikian, peserta didik akan melakukan
proses belajar secara ilmiah untuk membangun pengetahuannya. Dengan demikian, peserta
didik akan terbiasa berpikir ilmiah yakni dengan melakukan penelitian secara nyata pada
objek yang dipelajari di lingkungan masyarakat dan alam sehingga kecakapan berpikir ilmiah
akan membudaya dalam dirinya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kreativitas
berpikirnya. Pengembangannya bersandar kepada teori belajar konstruktivisme.
Oleh karena itu sangat tepat dengan menerapkan model pembelajaran berbasis pemecahan
masalah dengan teknik penelitian yakni melakukan serangkaian kegiatan seperti mengamati
masalah atau mengidentifikasi masalah tersebut secara langsung di lingkungan masyarakat,
mencari informasi dengan bertanya kepada teman, pakar, tokoh dan lain-lain atau dengan
membaca media cetak atau elektronik, mengolah informasi, menganalisa/menalar, dan
membuat keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Proses pembelajarannya
menggunakan berbagai sumber belajar dan terpusat kepada peserta didik yang akan
membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilannya sendiri. Dengan demikian pendekatan
ini sangat mendukung prinsip pembelajaran pada Kurikulum 2013.

d. Model pembelajaran IPS berbasis portofolio sangat relevan sebagai penguatan pendekatan
saintifik pada Kurikulum 2013, karena dilaksanakan melalui prosedur ilmiah dan dapat
meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Model dan pendekatan tersebut sangat tepat
digunakan dalam pembelajaran IPS yang bertujuan membantu peserta didik dalam menguasai,
memahami, mengembangkan sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan disiplin ilmu
sosial, sehingga dapat berpikir secara rasional dan kritis dalam menanggapi isu-isu sosial,
membuat keputusan, dan merumuskan suatu tindakan berdasarkan keputusan tersebut.
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ABSTRAK
Kemajemukan merupakan realitas Indonesia yang tidak bisa dibantah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
(berbeda-beda namun tetap satu) secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah satu dalam
keragaman. Dengan menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam jenis
budaya dan agama, maka pengembangan sikap toleransi harus dimiliki masyarakat Indonesia untuk
menghindari timbulnya potensi konflik. Lingkungan pendidikan harus dapat terus menerus menampilkan
budaya demokratis dalam pengelolaan pendidikannya. Sikap toleransi harus diupayakan lebih kuat,
lebih melekat untuk mendukung kehidupan sosial yang demokratis. Program Pendidikan IPS yang di
dalamnya ada pendidik, peserta didik, dan pegawai harus mengutamakan sikap toleransi dan menghargai
setiap perbedaan. Program Pendidikan IPS (di Perguruan tinggi dan sekolah) selayaknya terus
mengembangkan sikap toleransi, karena pada realitasnya merupakan tempat tumbuh suburnya perbedaan
yang diakibatkan adanya mahasiswa, siswa, dosen, guru, dan lainnya yang datang dari berbagai suku,
agama, adat, budaya, dan menjadikan kampus dan sekolah sebagai komunitas yang bersifat heterogen.
Kata kunci : bhinneka tunggal ika, toleransi, pendidikan IPS

URGENSI PENGEMBANGAN SIKAP TOLERANSI PADA PEMBELAJARAN IPS:
REFLEKSI DARI KEHIDUPAN MASYARAKAT PARIGI MOUTONG DAN POSO

Asep Mahpudz dan Muhamad Ali Jennah
asepmahpudz@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.508 pulau dan

1.128 suku bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnis, dan
bahasa yang beragam. Kemajemukan ini merupakan realitas yang dapat menjadi modal sosial
pembangunan bangsa, dan di sisi lain menjadi potensi laten konflik sosial. Beragam suku, budaya,
agama, bahasa, adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal masing masing daerah memberikan nuansa
kedinamisan kehidupan bangsa Indonesia (Ghazali, 2016; Fadillah, 2017). Kemajemukan merupakan
realitas Indonesia yang tidak bisa dibantah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda namun
tetap satu) secara jelas menyatakan bahwa keragaman Indonesia tidak bisa dihomogenisasi. Indonesia
adalah satu dalam keragaman. (Suparlan, 2000; Arifin, 2016). Semboyan Bhnineka Tunggal Ika, sampai
saat ini masih menjadi pegangan yang baik dalam memelihara realitas keragaman Indonesia.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Tadulako.
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Dengan menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam jenis budaya
dan agama, maka pengembangan sikap toleransi harus dimiliki masyarakat Indonesia untuk menghindari
timbulnya potensi konflik. Adanya ragam budaya dari suku yang berbeda-beda jika tidak didasari sikap
toleransi yang tinggi dapat menimbulkan konflik antar budaya.

Konflik ini akan terus berlangsung jika masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pencerahan
yang komprehensif mengenai budaya masing-masing serta pentingnya toleransi dan saling menghormati
dalam kehidupan sosial.

Kini dan masa depan, program pendidikan IPS harus mampu mengantisipasi dinamika dari
realitas masyarakat yang berkembang dengan pesat. Perkembangan kehidupan masyarakat sangat
dinamis, sangat cepat berubah sejalan dengan kemajuan revolusioner dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menegaskan
bahwa tujuan pendidikan nasional, yaitu “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal ini menegaskan bahwa lingkungan pendidikan
merupakan tonggak dasar penanaman budaya demokrasi. Melalui pendidikan para peserta didik bertemu
dengan berbagai macam pikiran-pikiran, watak, karakter, budaya dan agama. Dalam perspektif ini, sekolah
sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam menumbuhkan budaya yang beradab
dikalangan pelajar.

Dengan demikian lingkungan pendidikan harus dapat terus menerus menampilkan budaya
demokratis dalam pengelolaan pendidikannya. Sikap toleransi harus diupayakan lebih kuat, lebih melekat
untuk mendukung kehidupan sosial yang demokratis. Pendidikan IPS yang di dalamnya ada pendidik,
siswa, dan pegawai harus mengutamakan sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan. Program
pendidikan IPS (di Perguruan tinggi dan sekolah) selayaknya terus dikembangkan sikap toleransi karena
pada realitasnya merupakan tempat tumbuh suburnya perbedaan yang diakibatkan adanya mahasiswa,
siswa, dosen, guru, dan lainnya yang datang dari berbagai suku, agama, adat, budaya, dan menjadikan
kampus dan sekolah sebagai komunitas yang bersifat heterogen.

Tulisan ini merupakan ihtiar dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk memberikan
pemahaman mengenai pengembangan sikap toleransi dalam lingkungan pendidikan, khususnya untuk
program pendidikan IPS. Metode  penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka
(library research) (Sugiyono, 2010; Miles dan Huberman, 2007), yang bersumber baik dari jurnal maupun
buku yang terkait mengenai gagasan menanamkan nilai-nilai dan sikap toleransi dalam masyarakat
maupun di lingkungan pendidikan.

II. KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TOLERAN DI POSO DAN PARIGI MOUTONG
Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964

terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala,
Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Tolitoli. Selanjutnya Pemerintah Pusat
menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah.
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Dengan perkembangan sistem pemerintahan dan tututan masyarakat dalam era reformasi yang
menginginkan adanya pemekaran wilayah menjadi kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan
kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian
melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi 2 Kabupaten baru
di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una.

Kabupaten Parigi Moutong mengalami beberapa kali pemekaran kecamatan dan desa.
Kemudian sejak tahun 2013, Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas 23 kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan
Sausu 2. Kecamatamn Torue 3. Kecamatan Balinggi 4. Kecamatan Parigi 5. Kecamatan Parigi Selatan
6. Kecamatan Parigi Barat 7. Kecamatan Parigi Utara 8. Kecamatan Parigi Tengah 9. Kecamatan Ampibabo
10. Kecamatan Kasimbar 11. Kecamatan Toribulu 12. Kecamatan Siniu 13. Kecamatan Tinombo 14.
Kecamatan Tinombo Selatan 15. Kecamatan Sidoan 16. Kecamatan Tomini 17. Kecamatan Mepanga
18. Kecamatan Palasa 19. Kecamatan Moutong 20. Kecamatan Bolano Lambunu 21. Kecamatan Taopa
22. Kecamatan Bolano 23. Kecamatan Ongka Malino. (BPS Kabupaten Parigi Moutong, 2017).

Kabupaten Poso merupakan salah satu kabupaten awal saat pembentukan Provinsi Sulawesi
Tengah tahun 1964. Secara administratif Kabupaten Poso terbagi dalam 19 kecamatan yang meliputi
142 Desa dan 28 Kelurahan. Kecamatan tersebut yakni ; (1) Pamona Selatan, (2) Pamona Barat, (3)
Pamona Tenggara,  (4) Pamona Utara, (5) Pamona Puselemba, (6) Pamona Timur, (7) Lore Selatan, (8)
Lore Utara, (9) Lore Tengah, (10) Lore Barat, (11) Lore Peore,(12) Lore Timur, (13) Poso Pesisir, (14) Poso
Pesisir selatan, (15) Poso Pesisir Utara, (16) Poso Kota,  (17) Poso Kota Utara, (18) Poso Kota Selatan,
dan  (19) Lage (BPS Kabupaten Poso, 2017).

Kabupaten Parigi Moutong dan Poso merupakan dua kabupaten dengan masyarakat heterogen,
beragam etnis (multietnis) sehingga menyuguhkan keberagaman budaya (multikultural) dengan ciri
khasnya masing-masing. Di Kabupaten Parigi Moutong dan Poso sampai saat ini sudah semakin membaik
integrasi sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Perbedaan antar etnis yang ada di Parigi
Moutong dan Poso membawa dampak positif sebagai kekayaan budaya etnis yang dapat dijadikan
modal dasar dalam pembangunan dengan syarat seluruh elemen memahami perbedaan antar etnis
dengan menempatkan toleransi sebagai perekat integritas sosial.

Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Parigi Moutong dan Poso menjadi daerah
kabupaten ini semakin majemuk, karena keberagaman suku bangsanya, sehingga persoalan toleransi
menjadi sesuatu yang penting diperhatikan karena hal ini menjadi dasar dalam memahami ke-Indonesia-
an. Pengembangan sikap toleransi kehidupan sosial didua kabupaten ini perlu terus diperkuat, karena
masih ada kemungkinan ditingkat lokal masih hidup pandangan sempit putera daerah dan bukan putera
daerah, atau warga pendatang dan warga asli.

Daftar lengkap nama kabupaten/ kota, nama ibu kota, serta jumlah kecamatan, dan desa/
kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini terlihat pada tabel 1.
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Dalam perspektif kependudukan, penduduk Sulawesi Tengah terdiri dari penduduk asli yang
telah lama mendiami wilayah Sulawesi Tengah, dan penduduk yang berasal dari luar wilayah Sulawesi
Tengah, baik melalui program transmigrasi atau migrasi secara mandiri.  Penduduk asli Sulawesi Tengah
terdiri atas 19 kelompok etnis atau suku, yaitu:

Etnis Kaili berdiam di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Sigi dan kota Palu
Etnis Kulawi berdiam di Kabupaten Sigi
Etnis Lore berdiam di Kabupaten Poso
Etnis Pamona berdiam di Kabupaten Poso
Etnis Mori berdiam di Kabupaten Morowali
Etnis Bungku berdiam di Kabupaten Morowali
Etnis Saluan atau Loinang berdiam di Kabupaten Banggai
Etnis Balantak berdiam di Kabupaten Banggai
Etnis Mamasa berdiam di Kabupaten Banggai
Etnis Taa berdiam di Kabupaten Banggai
Etnis Bare'e berdiam di Kabupaten Poso,Kabupaten Tojo Una-Una
Etnis Banggai berdiam di Banggai Kepulauan
Etnis Buol mendiami Kabupaten Buol
Etnis Tolitoli berdiam di Kabupaten Tolitoli
Etnis Tomini mendiami Kabupaten Parigi Moutong
Etnis Dampal berdiam di Dampal, Kabupaten Tolitoli
Etnis Dondo berdiam di Dondo, Kabupaten Tolitoli
Etnis Pendau berdiam di Kabupaten Tolitoli
Etnis Dampelas berdiam di Kabupaten Donggala

Sumber : Wikipedia, (diakses 1 april 2018)

Kabupaten/Kota Ibu Kota Kecamatan Kelurahan / Desa 
Kabupaten Banggai  Luwuk 23 337 
Kabupaten Banggai Kepulauan Salakan 12 144 
Kabupaten Banggai Laut Banggai 7 66 
Kabupaten Buol Buol 11 115 
Kabupaten Donggala Donggala 16 167 
Kabupaten Morowali Bungku 9 133 
Kabupaten Morowali Utara Kolonedale 10 125 
Kabupaten Parigi Moutong Parigi 23 283 
Kabupaten Poso Poso 19 166 
Kabupaten Sigi  Sigi Biromaru 15 176 
Kabupaten Tojo Una-Una Ampana 12 146 
Kabupaten Tolitoli  Tolitoli 10 106 
Kota Palu Palu 8 45 

Tabel 1. Nama Kabupaten/Kota, Ibukota dan Kecamatan/Kelurahan/Desa di Provinsi
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Selain kelompok etnis tersebut, ada beberapa suku hidup di daerah pegunungan seperti suku
Da'a di Donggala dan Sigi, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan suku Taa di Banggai dan suku Daya
di Buol Tolitoli. Masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa yang saling berbeda antara
suku yang satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain
menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar sehari-hari. Selain
penduduk asli, Provinsi Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Bali, Jawa, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Suku pendatang yang juga banyak mendiami wilayah Sulawesi
Tengah adalah Mandar, Bugis, Makasar dan Toraja serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke
19 dan sudah membaur.

Transmigran asal Bali, Jawa, Nusa Tenggara, Sunda, menempati berbagai wilayah kabupaten
di Sulawesi Tengah seperti Parigi Moutong, Donggala, Luwuk, Toli-toli, dan Poso. Keberhasilan
transmigran yang telah lama bermukim di Parigi Moutong dan Poso tidak lepas dari etos kerja dan
budaya gotong royong warga transmigran baik dari Bali, Jawa, Sunda Nusa Tenggara, maupun Bugis
dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa desa di Kecamatan Kasimbar, Torue, Sausu, Balinggi, di
Kabupaten Parigi Moutong, maupun di tambarana trans, Poso Pesisir Utara, Lore Utara, di Kabupaten
Poso Sulawesi Tengah, tak ubahnya seperti desa-desa di Pulau Bali. Pura dengan beragam ukiran dan
warna, serta pagar dan gapura di halaman depan rumah warga kental bernuansa Bali. Selain itu, budaya
gotong royong juga sangat kental, diantaranya memperbaiki saluran irigasi dan jalan. Ada sanksi bagi
anggota kelompok tani yang enggan bergotong royong. Sanksi itu mulai dari membayar denda hingga
dikucilkan dari komunitas.

Secara umum kondisi keberagamaan agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Parigi
Moutong dan Poso terdiri dari masyarakat penganut Agama Islam, penganut Agama Kristen Protestan,
penganut Agama Kristen Katolik,  penganut Agama Hindu. Kabupaten Parigi Moutong dan Poso memiliki
kekayaan budaya yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi yang menyangkut aspek kehidupan di
dua kabupaten ini masih dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kepercayaan lama sebagai
warisan budaya masih tetap terpelihara dan dilakukan dalam beberapa bentuk dengan berbagai pengaruh
modern serta pengaruh agama. Adanya keragaman kelompok etnis yang mendiami dua kabupaten ini,
maka terdapat pula banyak perbedaan di antara etnis tersebut yang merupakan kekhasan yang harmonis
dalam masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.

Di Kabupaten Parigi Moutong, misalnya terdapat masyarakat Lauje.  Masyarakat  Lauje adalah
perkumpulan penduduk yang dikenal bermukim di daerah pegunungan yang berkabut di daerah Kabupaten
Parigi Moutong. Masyarakat yang bermukim di daerah tersebut menyebut dirinya Tope Lauje, yakni orang
yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Lauje. Lauje bermakna kata sangkal, yang secara
harafiah artinya “tidak”. Selain suku Lauje, di Parigi Moutong terdapat pula Suku Tomini yang berdiam di
sebelah barat laut Kabupaten Parigi Moutong. Mereka menggunakan bahasa Tomini, namun berbagai
sub-suku Tomini ini memakai bahasa yang berbeda-beda, akibat interaksi dengan berbagai suku. Pada
zaman dahulu, Tomini diperintah oleh Kesultanan, yang berarti setiap suku dikepalai oleh seorang
pemimpin secara turun temurun beserta dengan para pembantunya. Pada waktu itu ada 4 kelas dalam
masyarakat: kelompok raja, kaum bangsawan, orang awam, dan budak. Suku Tomini di pesisir bercocok
tanam menghasilkan cengkeh dan kopra. Beberapa di antara mereka mencari nafkah sebagai pedagang,
penebangan kayu atau pelaut. Orang Tomini di pegunungan bertanam padi dan jagung. Mereka juga
mengumpulkan rotan untuk dijual di daerah pesisir. Perkampungan Tomini terdiri dari rumah-rumah
kecil yang dibangun di atas tiang-tiang (rumah panggung), yang berlokasi di sepanjang garis pantai
sebelah utara Parigi Moutong.
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Di Kabupaten Poso, suku Pamona merupakan suku yang banyak bermukim di wilayah Poso.
Suku Pamona mendiami hampir seluruh wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Morowali,
bahkan Provinsi Sulawesi Selatan (Luwu Utara). Jika di suatu daerah terdapat suku Pamona, biasanya
selalu ada Rukun Poso, yaitu wadah perkumpulan orang-orang sesuku untuk melakukan sesuatu kegiatan
di daerah tersebut. Agama yang dianut hampir seluruh anggota suku ini adalah Kristen. Agama Kristen
masuk daerah sekitar 100 tahun yang lalu dan sampai sekarang diterima sebagai agama yang dianut
oleh masyarakat. Sekarang semua gereja-gereja yang sealiran dengan gereja ini bernaung dibawah
naungan organisasi Gereja Kristen Sulawesi tengah (GKST) yang berpusat di Tentena, Kabupaten Poso,
Sulawesi Tengah. Sebagian besar masyarakat sehari-hari menggunakan bahasa Pamona (Bare'e) dan
bahasa Indonesia dengan gaya bahasa setempat.

Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso saat ini
mengalami perkembangan kesejahteraan yang semakin meningkat dan semakin damai. Komunikasi
sosial antara etnis, antar penganut agama yang berbeda dalam kehidupan sosial semakin membaik.
Disadari oleh masyakat bahwa mencapai perdamaian seperti sekarang ini tidak dalam proses yang
instan. Untuk mencapainya perlu perkembangan dan proses berkelanjutan. Masyarakat di dua kabupaten
ini telah merasakan, bahwa tanpa adanya perdamaian, kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi
dan politik tidak mungkin tercapai. Dalam kaitan ini, berkembangnya sikap toleransi di masyarakat Parigi
Moutong dan Poso yang memungkinkan keharmonisan dan kerja sama sosial terbangun dengan baik
(Khalikin, 2016).

Arifin (2016) mengemukakan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk
membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai
pengakuan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan
dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa
mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.

Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan
atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. (Sinuraya, 2016; Simarmata, 2017; Santosa,
2017). Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam
persoalan yang prinsipil. Toleransi antar umat beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang
untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan
ketentuan agama masing-masing yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik
dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun (Santiko, 2013; Rahman, 2016). Secara teknis
pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak
dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran
agama masing-masing.

Toleransi yang ditunjukan oleh masyarakat di dua Kabupaten, terutama yang penduduknya
bermukim multi etnis, multi agama telah terjalin saling menghargai perbedaan dan kemampuan untuk
hidup dan membiarkan orang lain hidup dengan hidupnya (Tilaar, 2004; Supriyanto, 2017; Indardjo,
2016; Hutabarat, 2017). Toleransi dalam hal ini merupakan kemampuan untuk memberikan sikap yang
objektif dan adil pada pendapat, perilaku, dan agama yang berbeda (Bahari, 2010, Tillman, 2004; Jati,
2014; Hermawati, 2016). Toleransi yang ditunjukan dari penduduk transmigran dan penduduk asli terlihat
lebih mengarahkan untuk menunjukan rasa hormat pada perbedaan tiap-tiap manusia.
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Nazmudin (2017) mengemukakan bahwa urgensi membangun toleransi dan kerukunan antar
umat beragama dalam kehidupan sosial, perlu didasarkan pada lima prinsip sebagai pedoman semua
pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari, yakni : (1) Tidak satu pun agama yang mengajarkan
penganutnya untuk menjadi jahat; (2) Adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran
tentang berbuat baik kepada sesama; (3) Adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan
agama-agama. Di antaranya, perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah; (4) Adanya bukti kebenaran
agama; (5) Tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan.

Penduduk di permukiman transmigrasi yang sekarang sudah berkembang pesat dalam
kesejahteraan sosial maupun ekonomi, merasakan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dengan
berbagai macam perbedaan. Lokasi hidup, agama yang dianut, pendidikan, keadaan sosial akan
membentuk karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai-nilai hidup yang berbeda inilah yang
terus dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Mereka sangat percaya bahwa dengan
rasa saling percaya masyarakat dapat membangun perdamaian. Rasa saling percaya ini mereka yakini
sebagai hal yang harus dibangun dengan pendidikan karakter untuk mendukung rasa pengertian, toleransi,
saling hormat, dan komunikasi.

Nilai-nilai cinta damai, dan toleransi dalam kehidupan sosial dan kehidupan beragama terus
diupayakan untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, agar generasi penerus bangsa yang terbentuk
adalah generasi cinta damai (Unesco-Apnieve, 2000; Ghazali, 2016). Mereka meyakini bahwa masyarakat
yang berbeda suku dan agama, serta hidup bersama dalam wilayah yang sama memerlukan rasa toleransi
yang tinggi yang dibentuk dengan pendidikan dan pembentukan karakter yang baik. Karakter ini yang
terus ditanamkan pada generasi penerus, antara lain hidup dalam damai dan kepedulian, kesadaran
untuk menolak segala bentuk kekerasan, kemampuan berbagi dan menghormati. keterbukaan dan
komunikasi, serta toleransi akan perbedaan baik etnis, budaya, dan agama (Lickona, 1992; Koesoema,
2007; Kementerian Pendidikan Nasional. 2011). Apabila nilai-nilai seperti saling menghormati, menghargai,
kasih-mengasihi, mencintai sesama tidak mengemuka, maka suasana damai dan persaudaraan adalah
keniscayaan.

III. URGENSI REVITALISASI KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN IPS
Termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikaan Nasional

bahwa pendidikan nasional, berfungsi ”…mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pasal 3).

Dalam perspektif ini, dapat disimak bahwa hasil akhir dari pendidikan nasional adalah
berkembangnya kemampuan individu, terbentuknya watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dan
kehidupan bangsa yang cerdas. Dalam proses pendidikan selayaknya dilakukan proses yang memungkinkan
“…berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang
demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3). Oleh karena itu, akan menjadi tuntutan bahwa dalam
rangka mencapai fungsi daan tujuan pendidikan nasional tersebut mendasarkan pada prinsip-prinsip
pendidikan demokratis dan berkeadilan; sistemik, terbuka, dan multi makna; pembudayaan dan
pemberdayaan; pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas;
pengembangan budaya baca, tulis dan hitung; dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 4, Depdiknas, 2007a;
Winataputra, 2011). Dengan begitu, pendidikan adalah alat untuk memberikan rangsangan agar potensi
manusia tersebut berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan (Nur Ahid, 2006, Ainah, 2016).
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Pada dasarnya, proses pendidikan merupakan interaksi manusia dengan lingkungannya, baik
lingkungan fisik maupun sosial. Proses interaksi tersebut akan berlangsung dan dialami manusia selama
hidupnya. Interaksi manusia dalam lingkungan sosialnya menempatkan manusia sebagai mahluk sosial.
Sebagai mahluk sosial, manusia pasti saling memerlukan, saling bergantung, dan saling membutuhkan
satu sama lain, termasuk ketergantungan dalam hal pendidikan.

Secara konseptual, Winataputra (2011) dengan mengutip dari NCSS (1994) mengemukakan
bahwa dilihat dari karakteristik dan tujuannya, Pendidikan IPS (social studies education atau social studies)
untuk abad ke 21 masih menempatkan proses pendidikan kewarganegaraan atau  citizenship education
yakni pengembangan civic responsibility and active civic participation sebagai salah satu esensinya.
Selain itu, pengembangan kemampuan sosial yang terkait dengan pengalaman hidupnya, pemahaman
kritis terhadap ilmu-ilmu sosial, pemahaman manusia dalam konteks persatuan dalam perbedaan, dan
analisis kritis terhadap keadaan kehidupan manusia (Banks, 2002).

Program pendidikan IPS (social science education/social studies) di Indonesia untuk masa depan
selayaknya memperhatikan rambu-rambu dari NCSS (1994) seperti yang dikutip oleh Winataputra (2011),
bahwa: program “social studies” mempunyai tujuan pokok …..the promotion of civic competence - which
is the knowledge, skills, and attitudes required of students to be able to assume ‘the office of citizen’ (as
Thomas Jefferson called it) in our democratic republic. Program  Pendidikan IPS (social studies)
dititikberatkan pada upaya membantu siswa dalam …..construct a knowledge base and attitudes srawn
from academic disciplines as specialized ways of viewing reality (NCSS, 1994, Winataputra, 2011).

Siswa diperankan sebagai pembangun pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang
secara akademik terhadap realita. Program  social studies  mencerminkan  ….the changing nature of
knowledge, fostering entirely new ang highly integrated approaches to resolving issues of significance to
humanity (NCSS, 1994, Winataputra, 2011; Marlina, 2015; Depdiknas, 2007b).

Pada kelas-kelas lanjutan dan menengah, program pendidikan IPS dapat diteruskan dengan
pengintegrasian secara interdisipliner atau sering disebut interdisciplinary yang lebih luas; atau dengan
menempatkan suatu disiplin sebagai titik tolak, kemudian dikaitkan dengan atau diperkaya dari materi
disiplin lainnya, yang sering disebut secara cross-disciplinary atau lintas disipliner (Winataputra, 2011).

Gambar 1 Manusia dan Masyarakat sebagai fokus kajian IPS
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Dengan merujuk pada konsepsi program pendidikan IPS tersebut, maka selayaknya program
pendidikan IPS mampu mengkondisikan dan melatih peserta didik untuk terbiasa menghadapi tantangan
dan bertanggungjawab serta mampu bersikap toleran, mampu bernegosiasi dan  kemampuan mengambil
solusi atau keputusan yang akurat tentang kehidupan sosial. Dalam konteks ini, satuan pendidikan
(perguruan tinggi dan sekolah) dapat menjadi laboratorium bagi peserta didik untuk belajar dan
berpartisipasi secara aktif dan demokratis dalam rangka memecahkan masalah sosial kemasyarakatan.

Kondisi masyarakat Indonesia yang multi etnik, multi agama, dan multi budaya merupakan
sesuatu yang mesti diterima dan dijadikan sebagai sumber pembelajaran di sekolah. Dengan demikian,
diharapkan peserta didik mampu memahami bahwa mereka adalah bagian dari tataran masyarakat
global yang dinamis. Kurikulum pendidikan IPS harus dapat merefleksikan nilai-nilai toleransi dalam
menyikapi keragaman dan kemajemukan setiap orang dalam kehidupan masyarakat (Megawangi, 2004;
Wihardit, 2010; Wahyudi, 2017).

Pembelajaran IPS dalam era millennium saat ini, selayaknya tetap mendasarkan pada nilai
luhur dan karakteristik masyarakat Indonesia. Disamping itu, pengembangan keterampilan berpikir dan
penekanan pada refleksi nilai selayaknya tetap menjadi orientasi pembelajaran yang dilakukan. Dalam
kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, akan diperlukan warganegara yang memiliki karakteristik
pribadi yang kuat serta sikap toleransi tinggi yang dapat hidup secara fungsional pada masa globalisasi
yang sangat kompetitif. Cogan dan Derricot (1998) mengemukakan delapan karakteristik yang perlu
dimiliki warganegara pada masa kini yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai
warga masyarakat global; (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab
atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan
menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) kemauan
untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) kemauan mengubah gaya hidup
dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) memiliki kepekaan terhadap hak asasi dan
mampu untuk mempertahankannya (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); dan (8) kemauan
dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional.
Dalam kaitannya dengan upaya membina siswa menjadi warga negara yang baik dan memiliki sikap
toleran, para siswa diharapkan akan mampu memecahkan masalah mereka sendiri dan termasuk
memecahkan masalah konflik antarpribadi dan antarkelompok, dengan cara-cara yang damai dan
demokratis.

Dalam perspektif pengembangan kurikulum, (Yulaelawati, E. 2004; Hamalik, 2007; Sukmadinata,
2012; Muhammedi, 2016) pendidikan IPS dimasa depan selayaknya lebih menekankan pada upaya
pengkondisian peserta didik untuk memahami kondisi nyata masyarakat Indonesia yang majemuk, seperti
situasi dan kondisi di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah. Proses
pembelajaran IPS diharapkan tidak lagi berorientasi pada ketuntasan materi, melainkan lebih diarahkan
pada sikap dan tindakan yang memahami situasi dan kondisi orang lain, komunitas diluar dirinya.

Dalam konteks pembelajaran, setiap pelaku pembelajaran IPS harus mampu mengembangkan
sikap toleransi yang tinggi dalam mengembangkan daya nalar dan kemampuan berpikirnya agar dapat
menguasai subjek materi yang dipelajari. (Fogarty, 1991; Hadiwinarto, 2014; Widiyanto, 2017;).
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Pembelajaran IPS sudah selayaknya tidak lagi mementingkan peningkatan kemampuan kognitif
peserta didik, melainkan penting untuk diarahkan pada peningkaan kemampuan yang dibutuhkan untuk
kehidupan di masa depan dalam kehidupan peserta didik, diantaranya adalah sikap toleransi dalam
kehidupan sosial. Pembentukan afeksi dan keterampilan sosial siswa harus dibangun dalam pembelajaran
untuk membentuk karakter positif siswa. Keterampilan sosial peserta didik merupakan keterampilan
yang diperlukan dalam membangun sikap toleransi, seperti keterampilan menghargai perbedaan,
menghargai pendapat orang lain, bersedia mendengarkan orang. Keterampilan-keterampilan tersebut
hanya bisa dilatihkan dalam pembelajaran apabila perangkat dan model pembelajaran direncanakan
dan dikembangkan dengan baik.

Gambar 2 Strategi Pembelajaran yang dikembangkan

Gambar 3 Pembelajaran yang Perlu Dikembangkan Pada Pendidikan IPS
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Pengembangan pembelajaran yang menekankan sikap toleransi pada pendidikan IPS diharapkan
dapat membentuk sikap toleran terutama dalam menanamkan nilai-nilai multikultural seperti demokrasi,
keadilan, kesetaraan, toleransi dan menghormati keberagaman (Banks, 1993). Toleransi, dari perspektif
sikap individu, bermakna kerendahan dan kemurahan hati, keramahan, tatakrama, dan kesopanan untuk
menghargai orang lain.

Sikap seseorang yang toleran akan selalu melakukan pemikiran yang matang dan penilaian
pribadi secara jeli dalam setiap mengambil keputusan. Sehingga, ada kesiapan sikap diri untuk melakukan
proses dialogis dengan siapapun yang memiliki pandangan pribadi. Dengan demikian, seseorang tersebut
akan menghilangkan sikap kebenaran individu, sebagai wujud perspektif yang sempit. Dengan demikian,
sikap toleran akan memerlukan kebesaran jiwa untuk bisa merangkul semua perbedaan yang terjadi di
masyarakat plural. Toleransi sangat penting untuk dijadikan konten pendidikan yang harus dipelajari
segenap peserta didik. Selain itu, pendidikan yang menekankan sikap toleransi sangat penting bagi
pertumbuhan kepribadian anak sebagai mahluk sosial, khususnya di Negara Indonesia yang majemuk.

IV. SIMPULAN
Kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia penting diperhatikan, untuk masa kini dan masa

depan, terutama dalam program pendidikan IPS.  Hal ini penting, karena derasnya arus informasi sebagai
dampak kemajuan teknologi yang demikian pesat.  Untuk itu, pendidik disatuan pendidikan selayaknya
tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi selayaknya menjadi pembimbing, fasilitator, bagi
berkembangnya potensi peserta didik.

Urgensi pengembangan sikap toleransi pada Pembelajaran IPS di saat sekarang dan masa
depan merupakan tantangan bagi penyelenggara pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi.
Dalam pembelajaran IPS, diharapkan mampu menunjang pengembangan kemampuan berpikir peserta
didik. Kehidupan sosial di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso yang dikemukakan setidaknya
dapat menjadi refleksi langkah memahami sikap toleransi yang berkembang di masyarakat yang majemuk,
dan beragam dalam etnik, agama, bahasa, budaya.

Pendidikan IPS kini dan masa depan selayaknya lebih diorientasikan pada pengembangan
sikap toleransi tidak sekedar ditanamkan (knowing) dikalangan peserta didik, tetapi harus dipraktekkan
(doing) dan dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah. Dengan demikian, pada akhirnya peserta
didik dapat hidup berdampingan, saling menghargai, saling menghormati antar sesama yang memiliki
latar belakang agama dan budaya yang berbeda.
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ABSTRAK
Mata kuliah kewirausahaan diharapkan bisa meningkatkan minat berwirausaha sebagai bekal lulusan
masuk dalam dunia bisnis. Namun mahasiswa dalam proses pembelajaran kewirausahaan kurang ada
keinginan dan ketertarikan berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat
berwirausaha dan hasil belajar setelah mahasiswa diajar menggunakan model pembelajaran Problem
Based Learning pada mata kuliah dasar-dassar kewirausahaan. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan
dengan dua siklus dengan tahapan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.
Sumber data penelitian adalah interaksi mahasiswa program studi Tadris IPS IAIN Tulungagung. Data
dikumpulkan menggunakan tes, lembar observasi,dan angket. Hasil penelitian ialah: (1) minat
berwirausaha mahasiswa memperoleh klasifikasi sedang pada kelas interval 150–235 sebesar 72%
pada siklus 1 dan 40% pada siklus 2. Klasifikasi tinggi pada kelas interval 236–320 sebesar 28% siklus 1
dan 60% siklus 2; (2) Hasil belajar mahasiswa berdasarkan p–value dari paired t–test tersebut adalah
0,000 (Sig. (2–tailed) < 0.05) yang menunjukkan hasil pengukuran yang signifikan. Hasil paired t-test
menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar pada siklus I dan siklus II. Rerata hasil belajar mahasiswa
siklus pertama 74,60 dan meningkat pada siklus kedua 94,60. Dapat disimpulkan bahwa implementasi
model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan minat berwirausaha dan hasil belajar
pada mahasiswa program studi tadris IPS IAIN tulungagung pada mata kuliah dasar dasar kewirausahaan.
Kata Kunci: problem based learning, minat berwirausaha, hasil belajar

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING
UNTUK MENINGKATKAN MINAT BERWIRAUSAHA DAN HASIL BELAJAR

PADA MAHASISWA TADRIS IPS IAIN TULUNGAGUNG PADA MATA KULIAH
DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN

Choiru Umatin, Hendra Pratama, dan Anggoro Putranto
choiruummatin@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat berdampak pada perubahan-

perubahan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan dituntut mampu berkontribusi dalam upaya
peningkatan kualitas hasil dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian diperlukan peran pendidik yang
kreatif dan inovatif sebagai ujung tombak berhasil tidaknya pendidikan dalam meningkatkan kualitas
kehidupan manusia. Pembenahan dan perbaikan perlu dilakukan secara kontinu terhadap berbagai
komponen pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang lebih optimal.
Dalam bukunya Nurhadi dan Senduk (2003:1) memaparkan peran pendidikan sangat penting untuk
menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh sebab itu, untuk
mewujudkannya diperlukan pembaharuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Santoso

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Choiru Umatin, Hendra Pratama, dan Anggoro Putranto dosen IAIN Tulungagung.
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(dalam Burhanuddin, 2002:179) mendefinisikan pembaharuan pendidikan adalah suatu perubahan baru
dan kualitatis yang berbeda dari sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan
guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Pembaharuan dibidang pendidikan merupakan suatu
upaya yang dilakukan untuk mengadakan perubahan  dalam mencapai tujuan yang lebih baik salah
satunya dengan adanya inovasi dan kreativitas model pembelajaran. Melalui model pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan diharapkan bisa membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Fakta menunjukkan  kualitas sumber daya manusia di usia produktif dihadapkan pada masalah
pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bulan Mei 2016 jumlah
pengangguran di Indonesia mencapai angka 7,02 Juta Jiwa (5,81 persen dari jumlah penduduk). 6,22 %
dari jumlah tersebut (sekitar 436 ribu jiwa) merupakan sarjana, atau minimal lulusan strata 1. Idealnya,
angka pengangguran sebuah negara berada di angka 3% untuk menemukan supply dan demand dari
jumlah pencari kerja dan jumlah kebutuhan tenaga kerja (http://www.bps.go.id/). Salah satu upaya yang
dapat dilakukan oleh institusi pendidikan ialah memasukkan mata kuliah kewirausahaanke dalam
kurikulum sebagai salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa. Upaya tersebut
dilakukan karena pendidikan kewirausahaan yang diberikan sejak dini bisa menumbuh kembangkan
jiwa berwirausaha mahasiswa sebagai bekal setelah lulus kuliah.

Program studi Tadris IPS IAIN Tulungagung menyajikan mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan
secara konseptual dan juga praktik kepada mahasiswanya. Hal ini dilakukan untuk mengasah kemampuan
berwirausaha mahasiswa menjadi Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan hasil
pengamatan, minat berwirausaha mahasiswa tergolong masih rendah dikarenakan mindset mahasiswa
yang berminat sebagai pencari kerja (job seeker) dilakukan setelah lulus kuliah. Selain itu, kurangnya
kemampuan berfikir kreatif inovatif yang masih kurang, rasa takut akan kegagalan dan kurangnya
kepercayaan diri membuat tidak yakin dan pesimis untuk merintis sebuah usaha. Oleh karena itu, perlu
peran pendidik untuk merubah mindset mereka melalui model pembelajaran yang tepat sehingga bisa
meningkatkan minat berwirausaha dan juga hasil belajar yang memuaskan. Mahasiswa diharapkan
ketika sudah terjun di masyarakat sudah terbekali ide kreatif inovatif dan realistis melalui mata kuliah
dasar-dasar kewirausahaan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada matakuliah dasar-dasar kewirausahaan program
studi Tadris IPS semester 2 A dengan jumlah 25 mahasiswa pada tanggal 5 dan 8 Maret 2017, diketahui
bahwa pembelajaran yang diterapkan menggunakan metode ceramah dan presentasi tentang materi
secara konseptual. Kondisi tersebut membuat proses pembelajaran kurang menarik dan menyenangkan
sehingga mahasiswa cenderung pasif dan kurang berfikir analitis. Sedangkan peranan peserta didik
dalam metode ceramah dan presentasi yang penting adalah mendengarkan dengan teliti dan mencatat
pokok-pokok materi yang dikemukakan oleh pendidik didalam kelas. Cara ini menafsirkan pengajaran
sebagai transfer of knowledge buku teks sebanyak banyaknya sehingga peserta didik dituntut mampu
mengungkap kembali informasi itu pada waktu tes. Oleh sebab itu diperlukan model pembelajaran yang
efektif, inovatif dan suasana pembelajaran yang menyenangkan yang nantinya bisa menjadikan siswa
aktif, kreatif dan mampu memecahkan masalah. Saputro (2000: 8) salah satu upaya yang dapat dilakukan
oleh pendidik untuk mencapai keberhasilan pembelajaran adalah dengan memperhatikan komponen
komponen pembelajaran yang meliputi: meningkatkan kualitas pendidik itu sendiri, memperhatikan
peserta didik, kurikulum, materi pelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat
serta evaluasi. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dapat memotivasi mahasiswa
untuk semangat belajar, menganalisis masalah, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis.
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Berdasarkan hal tersebut maka model pembelajaran yang tepat adalah Pembelajaran Berbasis
Masalah (PBL). Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran melalui upaya-upaya
menghadapkan mahasiswa pada masalah masalah riil yang sesuai dengan kehidupan nyata dalam
berbagai konteks seperti di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sehingga mahir dalam
memecahkan masalah dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Menurut Taufik (2009),
keunggulan PBL ada di perancangan masalah dan masalah yang diberikan haruslah dapat merangsang
dan memicu pembelajar untuk menjalankan pembelajaran dengan baik. Melalui proses pembelajaran
berbasis masalah, mahasiswa diharapkan dapat menggali dan menemukan sendiri pemecahan masalah
yang diberikan sehingga menjadi pembelajar yang mandiri dan tidak pasif lagi. Kegiatan pembelajaran
yang pasif mengakibatkan mahasiswa kurang mengembangkan tingkat berpikir kognitifnya atau level
yang lebih tinggi. Dengan mengasah kemampuan berpikirnya memungkinkan mahasiswa tidak hanya
menguasai ilmu secara konseptual tetapi juga praktik memecahkan suatu masalah melalui suatu proses
yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk berfikir kritis, percaya diri dan berani mengemukakan
pendapatnya serta mampu berinteraksi sosial.

Proses belajar melalui model Pembelajaran Berbasis Masalah ini dipandang relevan dan mampu
meningkatkan minat berwirausaha bagi mahasiswa sehingga bisa mengembangkan pola pikirnya dalam
suatu pemecahan masalah, khususnya pada materi-materi yang terdapat pada mata kuliah dasar-dasar
kewirausahaan. Karakteristik pembelajaran mata kuliah ini menghendaki pemahaman tidak hanya pada
persoalan-persoalan substansi atau muatan akademik semata akan tetapi juga menuntut adanya
kemampuan interaksi sosial pada mahasiswa secara kontekstual. Permasalahan-permasalahan yang
dibahas dalam pembelajaran mata kuliah ini tidak jauh dengan realitas persoalan-persoalan yang terjadi
dilingkungan masyarakat. Hal ini mendorong mahasiswa untuk lebih berpikir kreatif dan kritis analitis
sehingga permasalahan yang terkait dengan materi mudah terpecahkan dan kemudian dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan substansi permasalahan diatas, maka dipandang perlu untuk
melakukan penelitian tindakan dengan judul ”Implementasi Model Pembelajaran Problem Based
Learning Untuk Meningkatkan minat berwirausaha dan hasil belajar Mahasiswa Tadris IPS IAIN
Tulungagung Pada Mata Kuliah Dasar Dasar Kewirausahaan”.

II. METODE
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan atau metode deskriptif

kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara
jelas dan nyata tentang peristiwa yang tampak selama proses pembelajaran berlangsung yaitu proses
pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan dalam kelas dan hasil belajar yang diperoleh
dari penerapan model pembelajaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas
(ClassroomAction Research) adalah suatu proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat
reflektif mandiri yang dilakukan oleh pendidik yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan
terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi pembelajaran (Susilo, 2009:1).

Prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas ini mengikuti prinsip dasar
Penelitian Tindakan Kelas yaitu menggunakan prosedur kerja atau desain penelitian yang terdiri dari
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi dalam dua siklus. Keempat tahap
dari siklus PTK ini mengacu pada Model Kemmis dan Mc Taggart yang dapat dilihat pada gambar
berikut:
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Pada penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan pengumpul data
sehingga peneliti harus terlibat dan melihat langsung setiap peristiwa atau kejadian yang sebenarnya
dari awal sampai akhir dilapangan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian sehingga data yang
dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti bertindak sebagai pengajar yang membuat
rancangan pembelajaran sekaligus menyampaikan bahan ajar selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Subyek penelitian adalah mahasiswa Tadris IPS kelas 2A dengan jumlah total 25 mahasiswa
dengan rincian jumlah laki laki 8 orang dan perempuan 17 orang. Data yang didapatkan adalah
implementasi problem based learning, angket minat berwirausaha, dan hasil belajar melalui nilai pre test
dan pos test. Adapun metode dalam pengumpulan data ini adalah (1) metode tes, (2) metode observasi,
(3) metode angket atau kuesioner. Instrumen penelitian berupa tes, lembar observasi, angket. Penelitian
ini menggunakan 2 siklus dengan setiap siklusnya terdiri dari 2 pertemuan. Minat berwirausaha mahasiswa
dengan penerapan model pembelajaran Problem based Learning mengalami peningkatan. Data minat
berwirausaha mahasiswa berdasarkan angket dengan jumlah 64 pernyataan dan 25 mahasiswa. Angket
minat berwirausaha dibagikan kepada mahasiswa sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan
tindakan. Kriteria minat berwirausaha dapat ditentukan berdasarkan rentangan skor dengan formula
sebagai berikut:

Berdasarkan formula tersebut didapatkan kelas interval sebagai berikut:
236 – 320   = minat berwirausaha tinggi
150 – 235 = minat berwirausaha sedang
<64 – 149 = minat berwirausaha rendah
Kemampuan awal mahasiswa dapat diukur dengan menggunakan Gain Score Normalized (N–gain

Score) dengan formula sebagai berikut: (R. R. Hake,1999).

(Jackson dan Songer, 2000:466)

Rentang =

Gambar 1 Siklus Tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas

(3)

            Sumber: Susilo, 2009: 14.
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Keterangan:
g      : gain score normalized (N–gain score)
Spost  : rata-rata hasil belajar pada pengukuran 2 (O2) (postes)
Spre    : rata-rata hasil belajar pada pengukuran 1 (O1) (pretes)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Tindakan Kelas melalui Implementasi Problem Based Learning dilakukan sebanyak

2 siklus. Implementasi model PBL yang dilakukan oleh peneliti dapat meningkatkan minat berwirausaha
dan hasil belajar mahasiswa. Hasil penelitian Diah Ayu Eka Fitriana (2012) menunjukkan bahwa
penggunaan model PBL dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Hasil
penelitian Rupiasih (2015) menunjukkan bahwa peran pembelajaran kewirausahaan dalam meningkatkan
minat berwirausaha siswa kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Yogyakarta.Hasil
yang diperoleh terhadap minat berwirausaha dan hasil belajar adalah sebagai berikut.

3.1 Minat Berwirausaha
Menurut Muhibbin Syah (2010: 152), “minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”. Keinginan yang besar terhadap sesuatu akan
menarik seseorang itu untuk melakukan pekerjaan yang dirasa menarik dan menyenangkan baginya
untuk mencapai tujuan yang diinginkannya tersebut. Wirausaha adalah seseorang yang menciptakan
dan mengembangkan sesuatu hal dan kegiatan yang berbeda dengan berfikir kreatif, inovatif, keyakinan
serta berani mengambil risiko. Sejalan dengan pendapat Leonardus Saiman (2014: 43) bahwa “wirausaha
adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kewirausahaan dan umumnya memiliki keberanian dalam
mengambil risiko terutama dalam menangani usaha atau perusahaannya dengan berpijak pada
kemampuan dan kemauan sendiri”. Dapat disimpilkan bahwa minat berwirausaha adalah ketertarikan
yang dipusatkan pada bidang kewirausahaan yang mengandung perasaan senang dan tertarik, keinginan
mempelajari, dan membuktikan lebih lanjut dengan berwirausaha.

Berdasarkan rentangan tersebut dapat disajikan dalam distribusi frekuensi siklus 1 dan siklus 2
berikut:

Gambar 2 Grafik Frekuensi Minat Berwirausaha Berdasarkan Rentangan Skor
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Gambar 2 menunjukkan bahwa akumulasi skor dengan klasifikasi rendah pada kelas interval =
64 – 149 sebanyak 0 orang (0%) pada siklus 1 dan siklus 2. Klasifikasi sedang pada kelas interval 150 –
235 sebanyak 18 orang (72%) pada siklus 1 dan 10 orang (40%) pada siklus 2.  Klasifikasi tinggi pada
kelas interval 236 – 320 sebanyak 7 orang (28%) siklus 1 dan 15 orang siklus 2 (60%).

Pernyataan-pernyataan yang terdapat pada angket dikelompokkan ke dalam aspek motivasi diri
16 pernyataan, perasaan tertarik 12 pernyataan, kreativitas16 pernyataan, berani mengambil resiko 12
pernyataan dan keyakinan 8 pernyataan. Berdasarkan aspek minat berwirausaha tersebut dapat disajikan
dalam distribusi frekuensi berikut:

Gambar menunjukkan aspek motivasi diri dengan tingkat tinggi berjumlah 3 mahasiswa dan
tingkat sedang berjumlah 22 mahasiswa, perasaan tertarik dengan tingkat tinggi berjumlah 9 mahasiswa
dan tingkat sedang berjumlah 16 mahasiswa, kreativitas berada pada tingkat tinggi berjumlah 4 dan
tingkat sedang berjumlah 21 mahasiswa, berani mengambil resiko berada pada tingkat tinggi berjumlah
9 dan tingkat sedang berjumlah 16 mahasiswa dan keyakinan dengan tingkat tinggi berjumlah 10
mahasiswa dan tingkat sedang berjumlah 15 mahasiswa.

Gambar 3 Grafik Frekuensi Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Aspek Minat Berwirausaha

Gambar 4 Grafik Frekuensi Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Aspek Minat Berwirausaha
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Gambar menunjukkan aspek motivasi diri dengan tingkat tinggi 12 mahasiswa dan tingkat sedang
13 mahasiswa, perasaan tertarik dengan tingkat tinggi 15 mahasiswa dan tingkat sedang 10 mahasiswa,
kreativitas berada pada tingkat tinggi 25 mahasiswa, berani mengambil resiko berada pada tingkat sedang
25 mahasiswa dan keyakinan dengan tingkat tinggi berjumlah 11 mahasiswa dan tingkat sedang 14
mahasiswa.  Berdasarkan  data angket minat berwirausaha pada siklus 1 dan siklus 2 terjadi peningkatan.

2.2 Hasil Belajar
Hasil belajar mahasiswa dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning

mengalami peningkatan. Peneliti memberikan soal sebelumnya untuk mengetahui kemampuan awal
mahasiswa. Ada beberapa kriteria untuk menentukan N–gain score dari hasil belajar mahasiswa
berdasarkan analisis Hake, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov berbantuan SPSS 16.0
menunjukkan bahwa nilai p–value 0,072 dan 0,131 (Sig. > 0.05), menunjukkan sebaran data terdistribusi
normal. Oleh karena itu, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik melalui t-test.

Tabel 3 menginformasikan  bahwa p–value dari paired t–test tersebut adalah 0,000 (Sig. (2–tailed) <
0.05) yang menunjukkan hasil pengukuran yang signifikan. Hasil paired t-test menunjukkan adanya perbedaan
hasil belajar pada siklus I dan siklus II. Pembelajaran matakuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan melalui
implementasi Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

Tabel 2 Uji Normalitas

Tabel 1 Kriteria N–gain Score Hasil Belajar Mahasiswa



104 Choiru Umatin, Hendra Pratama dan Anggoro Putranto

IV. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa minat berwirausaha mahasiswa setelah

diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning meningkat dari siklus I ke siklus II. Peningkatan
dikarenakan dalam implementasinya mahasiswa selalu diberi apersepsi dan menjadi tertarik dengan
apa yang akan dipelajarinya. Proses pembelajaran tidak hanya secara formal dan di dalam kelas, tetapi
juga secara informal melalui Kuliah Kerja Lapangan. Implementasi model pembelajaran Problem Based
Learning menawarkan permasalahan dalam proses berwirausaha untuk mengasah mahasiswa berfikir
kritis analitis dan kreatif sehingga mahasiswa memiliki cukup bekal pengetahuan dan pengalaman
berwirausaha. Implementasi model pembelajaran Problem Based Learning juga meningkatkan hasil
belajar mahasiswa dikarenakan hasil belajar mahasiswa diperoleh selama proses pembelajaran. Tinggi
rendahnya minat berwirausaha mahasiswa dijadikan indikator keberhasilan belajar mahasiswa.

Penelitian menyarankan agar hasilnya dijadikan pertimbangan dalam upaya perbaikan penerapan
model pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam pembelajaran dengan sistem kelompok atau tim,
diharapkan membentuk kelompok secara heterogen dan melakukan pengelolaan kelas dengan baik.
Pembelajaraan mata kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan hendaknya dilakukan dengan model
pembelajaran yang lebih variatif sehingga lebih bisa meningkatkan minat berwirausaha.
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ABSTRAK
IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat menarik dan sekaligus menantang dalam kurikulum
persekolahan. Menarik, karena bidang kajian IPS adalah aspek kehidupan manusia yang selalu
berkembang secara dinamis, sementara dikatakan menantang, karena IPS masih dirasakan sebagai
mata pelajaran yang membosankan, mata pelajaran lunak dan mata pelajaran yang tidak penting. Mata
pelajaran IPS mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat secara terpadu, karena kehidupan
masyarakat sebenarnya merupakan sebuah sistem dan totalitas dari berbagai aspek kehidupan yang
bersifat multidimensional, sehingga pembelajaran IPS yang dilaksanakan secara terpadu diharapkan
mampu mengantarkan dan mengembangkan kompetensi peserta didik kearah kehidupan masyarakat
dengan baik dan fungsional, memiliki kepekaan sosial dan mampu berpartisipasi dalam mengatasi
masalah-masalah sosial yang terjadi. Namun demikian, dalam konteks kurikulum sebagai realita proses
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, guru dirasa masih menghadapi kesulitan dalam memahami
dan menerapkan strategi pembelajaran abad ke-21, yang meliputi : Critical Thinking and Problem Solving,
Communication, Collaboration dan Creativity and Innovation sebagaimana dituntut oleh kurikulum 2013
dengan harapan  pembelajaran IPS dapat terimplementasikan terpadu, dan lebih bermakna bagi peserta
didik dalam konteks pembelajaran sehari-hari, karena  peserta didik akan memperoleh pemahaman
yang lebih luas dan utuh serta  menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif, sehingga akan terwujud
guru IPS dan peserta didik yang berkarakter religius, nasionalis, integritas, gotong royong dan mandiri.
Kata Kunci : IPS, pembelajaran abad ke-21 dan karakter.

MEMBANGUN GURU IPS YANG BERKARAKTER MELALUI PENERAPAN
STRATEGI PEMBELAJARAN  ABAD KE-21

Dadang Sundawa dan Yayah Rahyasih
d_sundawa@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan
atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek
dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya).
IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-
cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi
sosial.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dadang Sundawa Dosen Program Studi Pendidikan IPS, Yayah Rahyasih Dosen Program Studi Administrasi

Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia
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Nu’man Soemantri, menyatakan, bahwa IPS adalah pelajaran ilmu-ilmu sosial yang
disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Penyederhanaan disini mengandung arti
menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari di universitas menjadi pelajaran
yang sesuai dengan kematangan berfikir siswa siswi sekolah dasar dan lanjutan, dan mempertautkan
serta memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi
pelajaran yang mudah dicerna.

Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang
tinggi. Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah,
sedangkan sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode.
Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial,
aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan benda-benda
budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang
kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi dan psikologi
sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi
dan kontrol sosial. Secara intensif konsep-konsep seperti ini digunakan ilmu-ilmu sosial dan studi-studi
sosial.

Karakteristik mata pelajaran IPS SMP/MTs antara lain sebagai berikut :
a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi,

hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan
dan agama (Numan Soemantri, 2001).

b. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah,
ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan
atau topik (tema) tertentu.

c. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang
dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

d. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan
masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan,
struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti
pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan (Daldjoeni, 1981).

e. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga dimensi dalam mengkaji dan
memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan.

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran IPS di persekolahan adalah belum optimalnya
pengunaan berbagai pendekatan, metode dan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa
dalam menyongsong pembelajaran abad ke-21.

II. METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan adalah lebih bersifat kajian literatur yang diperkuat

dengan contoh-contoh kontekstual sebagai argumen untuk memperkuat tulisan ini.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, 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.

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi
Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran
pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar
dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan
Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi
tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang 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”. Karakteristik
kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses.
Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan
tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian
(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya
kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPS di kelas
sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses adalah sebagai
berikut :

a. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
b. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
c. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
d. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
e. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
f. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban

yang kebenarannya multi dimensi;
g. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
h. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan

mental (softskills);
i. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai

pembelajar sepanjang hayat;
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j. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ( ing ngarso sung
tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);

k. Pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat;
l. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah

peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;
m. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

 pembelajaran; dan
n.  Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
Bila kita cermati prinsip-prinsip pembelajaran tersebut dapat kita menarik kesimpulan, bahwa

prinsip tersebut menganut pendekatan kontekstual, contoh siswa harus mencari tahu, bukan diberi tahun.
Prinsip ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme dimana siswa harus dapat membangun pengetahuan
sendiri dengan cara melakukan berbagai kegiatan observasi sampai akhirnya dia menemukan sendiri
konsep dalam pembelajaran IPS (ini juga sesuai dengan pendekatan inquiry dan discovery).
Pengembangan prinsip pembelajaran ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan sejumlah pola
pikir yang dikembangkan pada kurikulum sebelumnya. Salah satu diantaranya adalah pola pembelajaran
pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari. Pola pikir yang berubah tersebut, menuntut juga perubahan
dalam pendekatan pembelajarannya. Pendekatan Scientific atau ilmiah dipilih sebagai pendekatan dalam
pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri
melalui aktivitas ilmiah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi,
mengkomunikasikan.

Kegiatan mengamati dapat dilakukan dalam dua cara yaitu pengamatan langsung di lapangan
atau di luar sekolah terhadap objek yang dipelajari dan pengamatan secara tidak langsung dengan
memperhatikan data, gambar, foto, tayangan film tentang objek dipelajari. Pengamatan juga dapat
dilakukan dengan meminta peserta didik mengingat kembali objek atau peristiwa yang pernah mereka
lihat atau alami. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran IPS, dilakukan dengan
menempuh langkah-langkah berikut:

a. Menentukan objek apa yang akan diobservasi
b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi
c. Menentukan secara jelas data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder
d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi
e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data

agar berjalan mudah dan lancar
f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , seperti menggunakan buku

catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. Praktik observasi
dalam pembelajaran hanya akan efektif jika peserta didik dan guru melengkapi diri dengan
dengan alat-alat pencatatan dan alat-alat lain, seperti: (1) tape recorder, untuk merekam
pembicaraan; (1) kamera, untuk merekam objek atau kegiatan secara visual; (2) film atau
video, untuk merekam kegiatan objek atau secara audio-visual; dan (3) alat-alat lain sesuai
dengan keperluan.
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Setelah proses observasi selesai, maka aktivitas berikutnya adalah peserta didik mengajukan sejumlah
pertanyaan berdasarkan hasil pengamatannya. Jadi, aktivitas menanya bukan aktivitas yang dilakukan
oleh guru, melainkan oleh peserta didik berdasarkan hasil pegamatan yang telah mereka lakukan.

Aktivitas menanya merupakan keterampilan yang perlu dilatih. Kelemahan pendidikan selama ini salah
satunya karena peserta didik tidak biasa mengemukakan pertanyaan sebagai hasil dari proses berfikir yang
mereka lakukan. Keterampilan menyusun pertanyaan ini sangat penting untuk melatih daya kritisnya.

Setelah proses menanya, aktivitas berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi dari
berbagai sumber. Data dan informasi dapat diperoleh secara langsung dari lapangan (data primer)
maupun dari berbagai bahan bacaan (data sekunder). Hasil pengumpulan data tersebut kemudian menjadi
bahan bagi peserta didik untuk melakukan penalaran antara satu data atau fakta dengan data atau fakta
lainnya untuk dikaji ada tidaknya asosiasi diantara keduanya. Penalaran adalah proses berfikir yang logis
dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa
pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah. Istilah menalar di sini merupakan
padanan dari associating, bukan merupakan terjemanan dari reasoning, meski istilah ini juga bermakna
menalar atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum
2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif.
Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan
mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.

Menalar/mengasosiasi dalam pembelajaran IPS agak berbeda dengan IPA. Kegiatan menalar/
mengasosiasi dalam IPA banyak menggunakan bahan dan alat. Dalam pembelajarn IPS pengertian
mencoba disini dapat diartikan secara sempit seperti menunjukkan dan dapat diartikan secara luas yaitu
membuktikan. Hasil dari aktivitas mencoba adalah munculnya kesimpulan. Pengertian menyimpulkan
disini mengandung dua pengertian, yaitu mengaitkan konsep dalam IPS itu sendiri dan mengaitkan
konsep yang diperoleh dengan dunia nyata. Hasil praktek yang diperoleh oleh peserta didik digunakan
untuk aplikasi dalam dunia nyata dikaitkan dengan pengetahuan.

Contoh: Peserta didik membuktikan adanya asosiasi antara bentuk muka bumi dengan aktivitas
manusia. Bukti yang dapat ditunjukkan adalah tabel hasil klasifikasi antara bentuk muka bumi dan ragam
aktivitas yang ada di atasnya. Bukti juga ditujukkan dalam bentuk gambar yag telah dikumpulkan dari
berbagai sumber.

Mengkomunikasikan dalam konteks pendekatan pembelajaran scientific dapat berupa
penyampaian hasil atau temuan kepada pihak lain. Keterampilan menyajikan atau mengkomunikasikan
hasil temuan atau kesimpulan sangat penting dilatih sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran.
Dengan kemampuan tersebut, peserta didik dapat mengkomunikasikan secara jelas, santun, dan beretika.

Implementasi pendekatan scientific seperti yang diharapkan dalam Kurikulum 2013 memerlukan
strategi yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Diperlukan pendayagunaan sumber daya yang
dimiliki sekolah secara efektif agar guru dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran
secara efektif. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut adalah: Sumberdaya
guru;  Sumber daya Peserta Didik, Kelas, Sekolah dan Lingkungan Masyarakat Sekitar. Mata pelajaran
IPS dalam penyajiannya di kelas selain menggunakan pendekatan scientific juga harus menekankan
pada kepada 4 pilar pendidikan dan mengacu  pendekatan pembelajaran abad ke-21. Keempat pilar
pendidikan tersebut adalah : Learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together.
Keempat pilar ini sangat sesuai dengan upaya pencapaian tujuan Pendidikan IPS, artinya IPS yang
diberikan di persekolahan bukan hanya mendidik siswa-siswa mengetahui informasi yang dibutuhkan
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bagi hidup dan kehidupannya, akan tetapi mampu mengerjakan sesuatu, dalam arti mengerjakan apa
yang bermanfaat bagi diri dan kehidupannya, sehingga siswa juga akan belajar untuk menjadi dirinya
sendiri demi kehidupan bermasa dalam masyarakat dimana dia tinggal menjalani hidup dan
kehidupannya.

Sementara itu pendekatan abad ke-21 dalam pembelajaran IPS menuntut siswa agar bias
menjadi warga Negara yang mampu berpikir secara kritis (critical thinking) dalam menghadapi berbagai
permasalahan yang dihadapi, jadi tidak asal menerima saja akan tetapi selalu dipikirkan kenapa masalah
itu bias terjadi, dan bagaimana pemecahannya. Dalam upayamengembangkan kemampuan  berpikir
kritis tersebut akan lebih baik jika dilakukan secara bersama-sama (collborasi) yang dilakukan secara
kreatif (creative) untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (communicative). Secara
ringkas gambaran pembelajaran IPS abad ke -21 penulis kutipkan di bawah ini:

Bila kita cermati bagan di atas, nampak bahwa pembelajaran dengan menggunakan kecakapan
abad 21 adalah pembelajaran yang meliputi dan diliputi 3 hal, yaitu karakter, literasi dan kompetensi.
Karakter meliputi 5 karakter utama, yaitu religius, nasionalis, integritas, gotong royong dan kemandirian.
Jadi yang pertama harus dikembangkan dalam karakter ini adalah karakter religius, yaitu bagaimana
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadapa Tuhan Yang Maha Esa, artinya disini juga bagaimana
guru mengembangkan akhlak mulia siswanya. Jadi pembelajaran IPS di abad ke-21 ini harus mampu
mengembangkan akhlak mulia siswa, sehingga siswa mampu menghadapi berbagai tantangan yang
dihadapi dalam hidup dan kehidupannya secara mandiri yang dilandasi oleh nilai-nilai nasionalisme,
integritas, dan gotong royong.

Suber: Pranata (2017)
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Pembelajaran IPS di abad ke–21 juga harus mengembangkan kompetensi-kompetensi yang
ada dan dimiliki siswa. Kompetensi abad ke-21 ini meliputi 4 C, yaitu : Critical Thinking and Problem
Solving; Creativity and Innovation, Communication and Collaboration.

Critical Thinking and Problem Solving; Pada karakter ini, peserta didik berusaha untuk
memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami
interkoneksi antara sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, peserta didik juga memiliki kemampuan
untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah.

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk mewujudkan hal tersebut melalui penerapan pendekatan
saintifik (5M), pembelajaran berbasis masalah, penyelesaian masalah, dan pembelajaran berbasis projek.
Creativity and Innovativ; Pada pendekatan ini guru harus mengembangkan karakter siswa agar memikili
kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru secara
kritis dengan argumen yang kuat dan  bersikap terbuka terhadap hal-hal yang bersifat inovatif dalam
perspektif pendidikan IPS.

Communication ; Abad ke-21 adalah abad informasi, dengan demikian guru harus
mengembangkan kemampuan siswa untuk mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber, apakah
itu dari majalah, surat kabar, atau sumber-sumber digital lain, termasuk media sosial. Informasi yang
diteri siswa akan membantu siswa tersebut dalam berkomunikasi.

Collaborasi,  kecakapan yang dikembangkan dalam pendekatan ini  ini karakter memahami,
mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan,
dan multimedia. Dengan demikian siswa mampu menunjukkan kemampuan dalam bekerjasama secara
kelompok. Beradaptasi dalam berbagai lingkungan hidup dan kehidupannya dan mampu menetapkan
dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain, memaklumi kerancuan.

Creative, pada tahap ini kecakapan yanga harus dikembangkan guru adalah memupuk kecakapan
siswa, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dengan siswa akan mengalami peningkatan
harkat dan martabat hidupnya.

Selanjutnya Pranata (2017) menambahkan, bahwa kemampuan abad ke-21 tersebut harus
ditambah dengan 3 kemampuan, yaitu informasi, komputasi dan otomasi. Informasi adalah pembelajaran
diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi
tahu. Untuk mencari tahu siswa dapat mencarinya di berbagai sumber informasi, baik digital maupun
non digital, seperti dari surat kabar, majalah, internet, facebook, whats App, instagram, tetua adat,
masyarakat sekitar dsb. Selanjutnya adalah komputasi, yaitu pembelajaran diarahkan untuk mampu
merumuskan masalah [menanya], bukan hanya  menyelesaikan masalah (menjawab), disini maknanya
bahwa siswa bukan hanya dilatih memecahkan berbagai permasalahan yang ada di sekitarnya, akan
tetapi juga harus mampu bagaimana merumuskan masalah. Ketiga adalah otomasi, yaitu pembelajaran
diarahkan untuk melatih berfikir analitis (pengambilan keputusan) bukan berfikir mekanistis (rutin).

Adapun aspek yang berkaitan dengan literasi adalah kemampuan guru untuk mengembangkan
kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi pada saat menulis ataupun
membaca memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan
masyarakat.
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IV. SIMPULAN
Pembelajaran IPS dalam konteks Kurikulum 2013 dilaksanakan berdasarkan prinsip siswa harus

mampu mencari tahun konsep-konsep yang dipejarinya, jadi jangan hanya menunggu diberitahu guru.
Oleh karena itu dalam pembelajaran IPS harus mengacu kepada 4 pilar pembelajaran dari UNESCO,
yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to life together  dengan pendekatan
kecakapan abad ke-21 yang meliputi 4 C, yaitu Critical Thinking and Problem Solving; Creativity and
Innovation;  Communication dan  Collaboration.

Pembelajaran dengan pendekatan abad ke-21 meliputi dan diliputi oleh nilai-nilai karakter,
seperti religius, disiplin, integritas, gotong royong dan kemandirian serta kemampuan guru untuk
mengembangkan kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi pada saat menulis
ataupun membaca memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan,
keluarga dan masyarakat.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh tingkat self efficacy pada tingkat work engagement  guru di
DKI Jakarta. Hal ini dibutuhkan untuk melihat tingkat work engagement dan yang mempengaruhi perubahan
work engagement tersebut. Untuk membuktikan dugaan awal bahwa terdapat pengaruh antara self efficacy
terhadap work engagement digunakan analisis regresi linear dengan tingkat kepercayaan 0.05. Namun
sebelum menguji dugaan awal, dilakukan beberapa uji dasar terhadap data yang dikumpulkan yaitu uji
deskripsi untuk melihat gambaran tingkat self efficacy dan work engagement serta uji asumsi klasik. Hasil
dari pengolahan data membuktikan bahwa pengaruh self efficacy terbukti positif terhadap work engagement
para guru di DKI Jakarta. Model penelitian ini berupa Work engagement = 0,308 + 0,324 self eficacy + e
sehingga setiap kenaikan self efficacy akan meningkatkan work engagement pada guru DKI Jakarta.

Kata kunci: self efficacy, work engagement, guru

PENGARUH SELF EFFICACY TERHADAP WORK ENGAGEMENT GURU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI DKI JAKARTA

Dian Alfia Purwandari

dian-alfia@unj.ac.id

I. PENDAHULUAN
Keterikatan guru pada profesinya akan memberikan komitmennya dalam peningkatan kompetensi

diri dan kesediaan dalam melaksanakan setiap program, karena work engagement memiliki hubungan
yang unik dengan job demand, job resources dan kinerja yang menggambarkan pengalaman unik dan
mengesankan di tempat kerja (Schaufeli, 2003). Keterikatan seorang guru terhadap profesi yang dijalaninya
menyebabkan guru akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan profesi dengan sebaik mungkin.
Keterikatan guru terhadap pekerjaannya memotivasi guru dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Berdasarkan diskusi awal dengan perwakilan guru di DKI Jakarta pada dua kecamatan yang
berbeda, Kecamatan Cilincing 75% guru dan Kecamatan Cipayung 60% mereka menyukai profesi guru,
walaupun dengan beban dan tuntutan  pekerjaan yang berat mereka menikmati pekerjaan tersebut.

Beban kerja guru saat ini yang sangat tinggi kadangkala meningkatkan tingkat stres pada diri
guru.  Hal ini perlu di atasi dengan baik karena jika guru memiliki tingkat stres yang tinggi akan menurunkan
kinerja guru sebagai pendidik. Dengan work engagement, tingkat stres pada guru akan lebih terkontrol.
Beban kerja guru yang sangat tinggi dapat menimbulkan stress dan menurunnya kreativitas dan kinerja
guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negari Jakarta.
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Untuk mencegah stres dan meningkatkan kinerja seseorang di tempat kerja, seseorang harus
menyukai dan bangga dengan pekerjaannya. Namun, saat ini belum diketahui apakah guru memiliki
potensi stres di tempat kerja dengan tidak memiliki work engagement. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan
tingkat work engagement pada diri guru SMP di DKI Jakarta.

Penelitian Nugroho dkk  (2011) work engagement dapat dipengaruhi secara positif oleh psikological
capital yang terdiri dari self eficacy, optimisme, harapan dan ketahanan. Self ecficacy menjadi faktor yang
dapat mempengaruhi peningkatan atau penuruhan work engagement pada karyawan Bank Mega.

Berdasarkan penelitian di atas dan pentingnya work engagement pada diri seorang karyawan perlu
dikaji lebih lanjut bagaimana pengaruh self eficacy terhadap tingkat work engagement pada guru DKI Jakarta.

II. KERANGKA KONSEPTUAL
Work engagement merupakan keterikatan dan investasi pekerja terhadap pekerjaannya yang

berkaitan dengan berbagai perilaku pekerja dan akan memberikan pengaruh positif terhadap pekerja
dan organisasinya (Adekola, 2010). Work engagement merupakan pandangan psikologis terhadap
kebutuhan pekerja. Individu merupakan makhluk yang selalu mencari perasaan dibutuhkan dan
diistimewakan, ketika seseorang telah mampu menggunakan pengaruhnya, mendapatkan posisi yang
sesuai dan memperoleh status yang diinginkannya.  Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar individu,
hubungan pada dan antar kelompok serta interaksi dalam organisasi membuat manusia memiliki personal
engagement dan disengagement. Personal engagement menggambarkan pemanfaatan potensi diri oleh
karyawan tersebut terhadap peraturan kerjanya dan dituangkan secara fisik, pengetahuan dan emosional,
sedangkan personal disengagement merupakan penarikan diri dari peraturan pekerjaanya dengan menarik
diri dan membatasi diri mereka secara fisik, pengetahuan dan emosi. Personal engagement dan
disengagement merupakan suatu perilaku yang bertolak belakang (W. B. Schaufeli & Salanova, 2007).

Pandangan Khan ini mendasari Schaufeli melihat work engagement sebagai tindakan positif
dan terpenuhinya kondisi pekerjaan yang nyaman melalui vigor, dedication dan absorption (Schaufeli,
2013). Pegawai akan merasakan terikat dengan pekerjaanya, yang akan memberikan dampak positif
kepada kinerja. Komitmen guru tersebut yang akan mempengaruhi kinerjanya. Kinerja guru dilihat tidak
dalam meningkatkan organisasi secara langsung, namun dengan meningkatkan kemampuan guru dalam
mengelola kelas akan mempengaruhi kinerja organisasi. Guru memiliki 2 (dua) tuntutan pekerjaan yaitu
sebagai pengajar dan sebagai anggota organisasi sekolah yang tertuang dalam kompetensi guru.

Menurut Bakker dan Bal, work engagement sangat mempengaruhi dalam pengembangan dan
kemandirian pada anggota organisasi (Bakker & Bal, 2010).  Anggota organisasi mampu melakukan dan
mendapatkan kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya karena komitmen mereka terhadap pekerjaan
dan melihat tugas yang diberikan sebagai bukan sebagai beban. Scahaufeli (2013) juga memberikan
pandangan bahwa engagement merupakan kondisi unik yang berkaitan dengan tuntutan pekerjaan,
faktor yang mempengaruhi pekerjaan tersebut dan kinerja yang akan menggambarkan kondisi psikologi
yang asli dan unik yang dialami oleh anggota organisasi. Schaufeli, Bakker, dan Bal menekankan betapa
pentingnya work engagement di dalam diri anggota organisasi dengan menekankan bahwa anggota
organisasi yang memiliki kecintaan terhadap tugasnya akan mendapatkan pandangan yang luas terhadap
tuntutan kerja tersebut sehingga akan memberikan keleluasaaan bagi anggota organisasi dalam
mengekspresikan diri pada pekerjaannya dan mengatasi kejenuhan dalam menjalankan tugas.

Lebih jauh Schaufeli dan Salanova (2007) memaparkan work engagement sangat memiliki
pengaruh positif terhadap kesehatan  Psychosomatic dan mental, motivasi yang hakiki, kepercayaan diri,
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perilaku yang positif melalui pekerjaan, organisasi dan kinerja setiap anggota organisasi. Penekanan
Schaufeli dan Salanova ini mempertegas fungsi work engagement dalam organisasi bukan hanya
berdampak kepada kinerja dan mental anggota organisasi saja namun juga akan berdampak positif
terhadap organisasi tersebut. Organisasi akan diberikan keuntungan dengan anggota organisasi yang
memiliki tingkat kinerja optimal tanpa dengan pendekatan persuasif.

Work engagement yang merupakan sindrom yang berlawanan dengan rasa kelelahan dan acuh
pada pekerjaan yang disebut dengan  Burnout oleh Hakanen, Schaufeli, & Ahola, (2008), Burnout akan
menyebabkan perilaku yang tidak sabar, kelelahan secara mental dan sinis terhadap pekerjaannya,
sehingga anggota organisasi tidak akan mampu memberikan kondisi yang terbaik dalam menjalankan
tugas yang dibebankan.

Guru yang memiliki komitmen pada pekerjaan dalam perannya sebagai pengajar dan anggota
organisasi, akan meningkatkan minat belajar di dalam kelas.  Komitmen guru merupakan langkah penting
dalam meningkatkan kinerja sekolah. Karena semakin meningkat profesionalitas guru, akan berdampak
kepada peningkatan kinerja guru dan kecakapan murid yang akan membawa peningkatan pada
pembelajaran (Vasudevan, 2013).

Pelaksanaan tugas yang diterima oleh anggota organisasi dan dilakukan dengan pandangan
positif serta komitmen terhadap tugas yang dibebankan dalam work engagement, yang memberikan motivasi
dalam melaksanakan pekerjaan secara berkesinambungan. Karakteristik yang dikemukakan oleh Khan
(1990) digambarkan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu Physical-Energetic, An Emotional dan Cognitive
diulas kembali oleh Schaufeli (2013) memiliki kesamaan pandangan dengan Vigor, dedication dan absorbtion.

Karakteristik yang digunakan dalam mendiskripsikan work engagement pada Schaufeli dkk (2002)
yaitu Viggor, dedication dan Absorption.

a. Vigor menggambarkan tingkat energi yang tinggi dan memiliki kelenturan pada saat bekerja,
kesediaan pekerja dalam berkorban sebagai investasi dalam pekerjaan serta  tegar pada saat
menghadapi kesulitan.

b. Dedication oleh Schaufeli sebagai keterikatan yang kuat terhadap pekerjaan dan pengalaman
dalam merasakan tingkat kepentingan suatu masalah, antusias, menginpirasi, bangga dan
tertantang.

c. Absorbtion menggambarkan bahwa pekerja melaksanakan tugasnya dengan bahagia dan
menyukai satu pekerjaan dan pada saat melaksanakan tugasnya, pekerja merasa waktu cepat
berlalu.

Karakteristik work engagement yang dipaparkan oleh Schaufeli tersebut dapat diukur dengan
Ultrech Work Engagement Scale (UWES) yang merupakan kuisioner singkat, valid dan terpercaya yang
didasarkan oleh definisi dari work engagement.

Schaufeli pada tahun 2004 memperkenalkan UWES dengan 17 indikator sebagai kuisioner
yang terpercaya dan valid, namun pada tahun 2006 Schaufeli menggabungkan beberapa indikator yang
memiliki tingkat asumsi rendah di 10 negara menjadi 9 indikator sebagai kuisioner (2006).

Menurut Bandura dalam Adiputra Self efficacy merupakan keyakinan individu mengenai
kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.
(Adiputra. 2015:152).

Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya melakukan sesuatu
atau pekerjaan spesifik yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi pengusaha, self-efficacy berarti terkait
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dengan proses menjalankan usahanya seperti kemampuan memahami bisnis, kemampuan
menyelesaikan berbagai macam permasalahan bisnis, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab
dalam aktivitas usahanya (Purnomo & Lestari, 2010:147).

Berdasarkan pendapat diatas self efficacy menekankan kepada aspek keyakinan diri dalam
melakukan tindakan tugas dan tindakan dimana seharusnya mahasiswa dapat melakukan sebuah tindakan
dari apa yang dimilikinya Self-efficacy terbentuk oleh dua faktor utama yaitu: direct experience dan vicarious
experience.

a. Direct experience terkait dengan pengalaman penerimaan timbal balik dari pekerjaan yang
telah dilakukan berulang kali.

b. Vicarious experience terkait dengan penilaian kinerja dari orang lain dalam pelaksanaan dan
penyelesaian tugas tertentu.

Self-efficacy memainkan peran yang penting dalam perilaku di sebuah organisasi. Individu dengan
self-efficacy yang tinggi cenderung bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan mereka secara umum.
Selain itu, individu tersebut juga lebih sering berinovasi dalam pekerjaannya. Dalam konteks dunia usaha,
pengusaha dengan self-efficacy yang tinggi akan cenderung merasa senang dan menikmati usaha yang
dijalankannya. Pengusaha tersebut akan lebih mudah dan yakin dalam menyelesaikan berbagai macam
permasalahan usaha yang dihadapinya.

III. METODE
Penelitian ini menggunakan data cress sectional pada guru se DKI Jakarta yang berjumlah 265

orang. Pengukuran self efficacy menggunakan skala yang sudah baku dari Bandura (2006) dengan
melihat empat (4) poin pokok pada guru dengan melihat keseharain guru tersebut. Sedangkan  karakteristik
work engagement yang dipaparkan oleh Schaufeli tersebut dapat diukur dengan Ultrech Work Engagement
Scale (UWES).

IV. HASIL PENELITIAN
Nilai dari koefisien determinasi atau R square menunjukkan seberapa besar variabel independen

yaitu self eficacy maupun menjelaskan variabel dependennya yakni work engagement. Jika koefisien
determinasi nilainya makin mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen memberikan
semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya jika koefisiennya
semakin mendekati nol, maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen
semakin terbatas. Berikut adalah hasil pengolahan data untuk menentukan koefisien korelasi dan koefisien
determinasi dengan menggunakan SPSS v.24.

Tabel 1 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

a. Predictors: (Constant), Self Eficacy
b. Dependent Variable: Work Engagement
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Dari tabel diatas nilai R adalah sebesar 0,393 hal tersebut berarti bahwa variabel self eficacy
mempunyai hubungan pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel work engagement  yakni sebesar
39%. Sedangkan nilai R square yaitu sebesar 0,154 berarti variabel work engagement dapat dipengaruhi
oleh variabel self eficacy sebesar 15,4%, sedangkan sisanya 84,6% merupakan kontribusi variabel
independen lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Persamaan regresi linier dibuat untuk menunjukkan berapa besar pengaruh atas variabel X yaitu
self eficacy terhadap variabel Y yaitu work engagement. Berikut ini adalah hasil dari pengolahan data
untuk menentukan persamaan regresi linier:

Tabel 2 Analisis Hasil Regresi

Nilai koefisien konstanta sebesar 0,308 mengandung arti bahwa jika guru tidak memiliki self
eficacy atau X=0 maka persentase work engagement yang diperoleh sekolah hanya sebesar 31%. Nilai
koefisien regresi dari self eficacy adalah sebesar 0,324 mengandung arti bahwa jika nilai self efficacy
guru meningkat maka akan meningkatkan nilai work engagement  pada guru sebesar 32%.

Tabel 3 Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai thitung sebesar 5,929 pada tingkat signifikansi 0,000.
Karena nilai thitung (6,929) > ttabel (1,653) maka H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan dari
self eficacy terhadap work engagement. Sedangkan berdasarkan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,000
< 0,05 maka H0 ditolak. Artinya pernyataan yang menyebutkan bahwa “tidak ada pengaruh antara self
efficacy terhadap work engagement” ditolak.

V. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pengujian

statistik menggunakan software SPSS versi 24 maka dapat diperoleh hasil bahwa ada pengaruh signifikan
antara self efficacy dengan work engagement. Berdasarkan hasil dari koefisien korelasi atas self efficacy
dengan work engagement apabila terjadi kenaikan self eficacy maka akan menyebabkan kenaikan work
engagement.

a. Dependent Variable: Work Engagement

Work engagement  (Y) = 0,308 + 0,324 self eficacy (X) + e
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Namun, dari hasil analisis koefisien determinasi atau R square self eficacy hanya mampu
menjelaskan variabel work engagement sebahagian kecil, sedangkan mayoritas dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, apabila tidak terjadi self eficacy sama sekali
maka work engagement masih terdapat pada diri guru. Hal ini membuktikan bahwa guru sekolah menengah
DKI Jakarta tidak perlu memiliki self efficacy yang kuat untuk memiliki work engagement yang tinggi.
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ABSTRAK
Faktor yang turut menentukan hasil belajar siswa diantaranya adalah perilaku belajar. Hasil belajar
merupakan gambaran konkrit keberhasilan proses belajar mengajar di institusi pendidikan. Fakta di
lapangan menunjukan bahwa belum mencapai nilai ketuntasan, terlihat rata-rata nilai pelajaran Ekonomi
siswa ujian tengah semester yang mendapatkan nilai > 70 hanya 34,48% berkategori baik.Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui perilaku belajar, hasil belajar dan pengaruh perilaku belajar siswa terhadap hasil
belajar pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA KORPRI Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan
deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang diuji adalah variabel perilaku belajar dan
variabel hasil belajar. Populasi penelitian siswa kelas XI IPS sebanyak 58 siswa dari 2 kelas. Teknik
pengambilan sampel jenuh dimana sampel sebanyak 58 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana
dan uji t dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase perilaku belajar dengan
persentase 72,38% dalam kategori tinggi, hasil belajar siswa mata pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA
KORPRI Banjarmasin 34,48%. Ada pengaruh perilaku belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran
Ekonomi kelas XI IPS SMA KORPRI Banjarmasin dengan nilai r yaitu 0,655 atau 65,5% dan sisanya
34,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, dan hasil analisis regresi
diperoleh nilai thitung sebesar 6,491 > ttabel 1,671 dan bernilai signifikan (sig) 0,05. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa
mata pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA KORPRI Banjarmasin.

Kata kunci: perilaku belajar, dan hasil belajar

PENGARUH PERILAKU BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATA
PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IPS SMA KORPRI BANJARMASIN

Erma Aisyah, Eliani Dharmanata dan Melly Agustina Permatasari

erma.aisyah@rocketmail.com

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perilaku yang positif terhadap guru, dan teman-teman akan mendorong siswa untuk mendapatkan

hubungan yang sangat baik dengan guru maupun dengan temannya, akan tetapi jika siswa tidak dapat
menunjukkan perilaku positif maka dia akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan
pembelajaran. Apabila siswa tersebut menyukai suatu pelajaran tertentu, maka dia akan menunjukkan
perilaku belajar yang baik terhadap pelajaran tersebut dan dia juga akan merespon dengan baik apa

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Erma Aisyah Mahasiswa Magister Pendidian IPS, Eliani Dharmanata dan Melly Agustina Permatasari Dosen

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
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yang telah dijelaskan oleh gurunya, mendengarkan penjelasan dari gurunya dan juga akan mengerjakan
tugas yang diberikan oleh gurunya dengan baik (Sri Endang Mastuti, 2011).

Perilaku belajar yang positif akan menimbulkan kegiatan belajar mengajar yang lebih tinggi
dibanding dengan perilaku belajar yang negatif, karena dengan adanya perilaku yang positiflah maka
dapat meningkatkan proses dalam pembelajaran (Muhibbin syah, 2013: 150).

Hal ini terjadi pada SMA KORPRI BANJARMASIN dimana kebanyakan siswa-siswanya tidak
mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi tahun ajaran
2014/2015 belum mencapai hasil yang maksimal, dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang
ditetapkan standar untuk mata pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA KORPRI BANJARMASIN yakni
mendapat 70,00.

Tabel 1 Data Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS SMA KORPRI
Banjarmasin Tahun Ajaran 2014/2015

Sumber: SMA KORPRI Banjarmasin (2014)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui secara umum bahwa jumlah siswa yang memiliki nilai

rata-rata > 70 hanya 20 orang siswa dan yang memiliki nilai rata-rata < 70 sebanyak 38 orang siswa,
berarti lebih sedikit siswa yang memiliki nilai di atas 70. Kalau dilihat dari prosentase maka 65,52% dari
jumlah siswa belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) berati cukup banyak yang belum
mencapai nilai KKM.

Tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran dapat dilihat melalui hasil belajar atau nilai
akademik yang diperoleh siswa dalam suatu program pengajaran. Hasil belajar pada standar kompetensi
menerapkan prinsip-prinsip profesional bekerja dengan kompetensi dasar memahami pengetahuan
dasar pada mata pelajaran Ekonomi.

Hasil analisis tersebut merupakan dua variabel (bebas dan terikat) yaitu perilaku belajar siswa
dan hasil belajarnya yang memberikan kontribusi paling besar pada faktor psikologi siswa. Kesulitan
mengerjakan soal merupakan suatu hal yang dialami oleh siswa pada waktu siswa tersebut mengerjakan
soal yang diberikan oleh guru dimana siswa menemui atau merasa kesulitan dalam mengerjakannya.
Apabila siswa tidak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan soal, maka akan berdampak
pada nilai pelajaran siswa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini diambil judul Pengaruh Perilaku
Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS SMA KORPRI Banjarmasin.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana perilaku belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA KORPRI

Banjarmasin?
2. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA KORPRI

Banjarmasin?

Kelas

XI IPS 1
XI IPS 2
JUMLAH

(orang)
10
10
20

(%)
17,24
17,24
34,48

(orang)
19
19
38

(%)
32,76
32,76
65,52

(orang)
29
29
58

(%)
50
50
100

Siswa yang memiliki nilai >
70

Siswa yang memiliki nilai >
70

Jumlah Siswa
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3. Apakah terdapat pengaruh perilaku belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA KORPRI Banjarmasin?

II. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan tentang Perilaku Belajar Siswa
2.1.1 Perilaku Belajar
Perilaku belajar adalah sikap dan kebiasaan belajar seseorang untuk menerima atau menolak suatu

objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sendiri (Nana Sudjana: 2014). Perilaku belajar menurut Muhibbin
Syah (2014:130) : kebiasaan siswa belajar dalam menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang
masuk melalui indera-indera secara obyektif. Menurut Martinis Yamin, dkk (2012: 167) perilaku belajar adalah
keberagaman karakteristik siswa dan teknis pembelajaran siswa (invidual dan kelompok) yang memungkinkan
setiap siswa memperoleh peluang sama untuk menunjukkan dan mengembangkan potensinya. Perilaku
belajar menurut Slameto (2010: 112) adalah rangsangan atau tanggapan.

2.1.2 Hasil Belajar
Purwanto (2014: 5) menyatakan hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan
hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan
memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena ukuran merupakan kegiatan ilmiah yang
dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk pendidikan.

Nana Sudjana (2014: 10) menyatakan hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua
kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil menunjukan pada suatu perolehan
akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar
sesuai dengan tujuan pendidikan. Manusia mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat dididik dan
diubah perilakunya yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik.

Dengan memperhatikan berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran hasil belajar
dapat dilihat dari perubahan perilaku seseorang akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena
dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajaran yang telah
ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.

2.2 Pengaruh Perilaku Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar
Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku belajar. Segala jenis masukan (input) yang terdiri

atas masukan mentah, masukan instrumen, dan masukan lingkungan akan berinteraksi dalam proses
belajar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar  (Bimo Walgito, 2010: 169).

Para ahli memberikan definisi bahwa belajar merupakan suatu proses. Prosesnya sendiri tidak
nampak, namun hasil akhirnya akan nampak. Belajar adalah suatu proses, maka dalam belajar muncul
masukan yang akan diproses sehingga mencapai sebuah hasil. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi
dalam diri individu yang disebabkan karena latihan dan pengalaman (Bimo Walgito, 2010: 168).

Ketika siswa mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam belajar, seperti menghapalkan
pelajaran, menulis di buku catatan, dan mencoba berdiskusi dengan guru atau temannya sebagai
perwujudan dari semangat progresif dan ulet, dan guru memberikan pujian atas usahanya atau
memberitahukan kesalahannya, itu akan membuat siswa lebih merasa dihargai (Bimo Walgito, 2003: 172).
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Ketika anak belajar untuk menemukan nilai baik dalam dirinya seperti jujur terhadap diri sendiri,
dan teman-teman menerima dia di dalam kelompoknya maka anak akan terbiasa berlaku jujur dalam
belajar, seperti berhenti mencontek atau berbohong. Demikian halnya juga apabila ketika anak berinisiatif
membuat suatu karya dan guru memuji dan mendukung karya itu, maka anak juga akan bisa berapresiasi
terhadap karya orang lain (Muhibbin Syah, 2013: 118).

III. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif dan jenis penelitian ini

adalah pendekatan kuantitatif yang artinya penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala
peristiwa dan kejadian pada saat sekarang serta mengungkapkan data yang telah berlangsung tanpa
memanipulasi variabel lainnya yang tanpa mempengaruhi variabel terikat.

Berdasarkan sifat pengumpulan data yaitu pengumpulan data dengan menggunakan instrument
kuesioner yaitu angket, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.

3.2 Uji Instrumen Penelitian
Sebelum instrument diberikan kepada para siswa, maka terlebih dahulu dilakukan validasi.

Validasi adalah suatu ukunran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kebenaran suatu instrument.
Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur.
(Suharsimi Arikunto 2010: 211).

a. Uji Reliabilitas Instrumen
Uji reliabilitas instrumen berupa angket dilakukan dengan menggunakan program SPSS
dengan teknik belah dua (split half), adapun rumus yang digunakan dalam menghitung
reliabilitas instrumen adalah rumus Spearman Brown sebagai berikut :

Keterangan :
r11   = Koefisien reliabilitas
r b    = Korelasi Product Momoent (Riduwan, 2013: 113)

Menurut Duwi Priyatno (2012: 187) instrumen penelitian apabila hasil  kurang dari 0,60 maka
dikatakan kurang baik, apabila 0,70 dapat diterima dan apabila hasil istrumen di atas 0,80 maka instrumen
penelitian dikatakan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Angket

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2015)

Spearman Brown
0,782

Variabel
Perilaku belajar

Jumlah Item
47
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Spearman Brown untuk perilaku belajar (X1) sebesar
0,782 maka dapat disimpulkan instrumen dinyatakan baik dan dapat digunakan untuk
pengumpul data dalam penelitian ini.

b. Uji Linearitas
Pengujian linearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas
dengan variabel terikat  bersifat linear atau tidak secara signifikan. Pengujian pada SPSS
dengan menggunakan Test for Linearity dengan tarif signifikan 0,05 atau sebesar 5%. Dua
variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikan kurang dari 0,05 (Duwi
Priyatno, 2008: 36).
Apabila menggunakan perhitungan SPSS, maka pedoman untuk mengambil keputusan adalah:

a. Jika nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas < 0,05 maka data linear.
b. Jika nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas > 0,05 maka data tidak linear.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:
1) Uji Linearitas antara hasil belajar dan perilaku belajar

Dalam pengujian linearitas peneliti menggunakan program SPSS untuk menguji apakah dua
linear tersebut bersifat linear atau tidak. Di bawah ini dapat dilihat tabel anova dari uji linearitas
antara hasil belajar dan perilaku belajar, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Linearitas antara Hasil Belajar dan Perilaku Belajar
ANOVA Tab

Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh pada tabel anova pada baris linearity untuk perilaku
belajar adalah 0,000 yang berarti dapat dikatakan linear karena lebih kecil dari 0,05.

IV. HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
SMA KORPRI Banjarmasin didirikan pada 1 November 1987, NSS 302156001041, NIS 300290,

NDS 010014003. Berstatus terakreditasi peringkat “B” (Baik) melalui surat keputusan No. 23/BAS/Prov-
15/LL/2005 pada tanggal 3 Juni 2005.

SMA KORPRI berada dilingkungan Perumnas Kayu Tangi dan dikelilingi berbagai komplek
perumahan di wilayah kecamatan Banjarmasin Utara. Lokasi sekolah berada di Jl. Tanjung 1 Perumnas
Kayu Tangi Blok IV Telp. (0511) 3305507 Banjarmasin Utara 70123.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2015)
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Bangunan sekolahan pada SMA KORPRI dalam kondisi baik. Dibangun di tanah yang datar,
dengan bangunan yang terbuat dari kayu dan beton. Adapun jumlah ruangan yang digunakan untuk
proses belajar mengajar ada 12 ruangan kelas, 4 ruangan untuk kelas X, 4 ruangan untuk kelas XI, dan
4 ruangan untuk kelas XII. Sedangkan ruangan lain yang ada yaitu: ruang kepala sekolah, ruang tata
usaha, ruang guru, ruang lab. Ipa, ruang perpustakaan, ruang lab. Komputer, ruang BK, ruang UKS/PMR,
ruang osis, ruang sanggar pramuka, ruang musik, musala, ruang koperasi, ruang serba guna, rumah
penjaga sekolah, wc guru, wc siswa dan gudang.

Selain itu, di SMA KORPRI Banjarmasin juga terdapat fasilitas penunjang lainnya seperti 6 buah
ruang kantin, tempat parkir guru dan siswa, pos pengawas harian, tempat sampah organik dan non
organik yang berada di setiap masing-masing kelas, dan serta adanya tanaman hias dan obat. SMA
KORPRI juga memiliki halaman yang digunakan untuk berbagai fungsi diantaranya sebagai tempat
olahraga, upacara bendera, dan taman sekolah.

4.2 Gambaran Umum Responden
Penelitian ini dilakukan di SMA KORPRI Banjarmasin pada kelas XI IPS. Jumlah sebaran

responden dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut :
Tabel 4 Responden Menurut Jumlah Sampel Yang Diteliti

Sumber : diolah dari hasil penelitian (2015)
Responden dalam penelitian ini populasi nya yaitu kelas XI IPS SMA KORPRI Banjarmasin

yang berjumlah 58 orang. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yang
berjumlah 58 orang yang digunakan dalam penelitian.

4.3 Gambaran Variabel Penelitian
4.3.1 Gambaran Deskriptif Kuantitatif Penelitian
Untuk mengetahui gambaran deskriptif dari penelitian ini digunakan rumus persentase sehingga

mudah mengukur tingkat kategorinya, maka dari itu dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5 Perhitungan Analisis Deskriptif Persentase Variabel Perilaku Belajar (X) dan Hasil Belajar (Y)

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian dengan Perhitungan Manual (2015)
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Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku belajar (X) memiliki
persentase sebesar 72,38%  di dalam tabel kriteria persentase di atas terletak diantara 71-80 berkategori
tinggi. Sehingga pada variabel bebas dan setiap indikatornya termasuk persentase tinggi. Berdasarkan
hasil perhitungan tabel di atas indikator yang paling rendah terletak pada kontrol dan bentuk perilaku yang
memiliki persentase sebesar 71,83% hal ini dikarenakan bahwa siswa sangat dipengaruhi oleh kondisi
kebiasaan, kondisi pengertian dan model pada saat proses pembelajaran.

4.3.2 Hasil Belajar (Y)
Tabel 6 Hasil Perhitungan untuk Model Regresi: Coefficientsa

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian dengan Program SPSS 18 (2015)

Berdasarkan tabel 6 diatas, maka dapat diketahui nilai konstanta 39,613 sedangkan koefisien
regresi untuk variabel perilaku belajar 0,299. Sehingga model regresi yang diperoleh dapat diketahui
sebagai berikut: v = 39,613 + 0,299X

Nilai konstanta 39,613 artinya jika variabel perilaku belajar (X) nilainya 0, maka hasil belajar
siswa (Y) nilainya 39,613. Nilai koefisien regresi perilaku belajar bernilai positif yaitu 0,299 artinya variabel
perilaku belajar mengalami kenaikan 1 tingkat, maka dapat menyebabkan kenaikan menjadi 39,912
pada hasil belajar siswa.

Pada tabel diatas diketahui bahwa nilai beta sebesar 0,655 atau 65,5% dan sisanya 34,5%
dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dapat dilihat dari tabel 3.10 kriteria interpretasi nilai r maka termasuk
kisaran 0,60 – 0,799 sehingga kategori kuat. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini adalah
adanya pengaruh positif perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPS  mata pelajaran Ekonomi
SMA KORPRI Banjarmasin pada penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai thitung sebesar 6,491 > ttabel 1,671 dan bernilai
signifikan (sig) 0,05. Maka dapat disimpulkan perilaku belajar (X) berpengaruh signifikan terhadap hasil
belajar (Y).

V. SIMPULAN
1. Gambaran tentang  perilaku belajar siswa kelas XI SMA KORPRI Banjarmasin pada mata

pelajaran Ekonomi dalam sub variabel kontrol dan bentuk perilaku sebesar 71,83%, faktor-
faktor perilaku belajar 72,50%. Maka persentase secara keseluruhan sub variabel perilaku
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belajar kelas XI IPS SMA KORPRI Banjarmasin pada mata pelajaran Ekonomi sebesar 72,38%
termasuk kategori tinggi.

2. Hasil belajar kelas XI IPS SMA KORPRI Banjarmasin pada mata pelajaran Ekonomi mempunyai
nilai > 70 hanya 34,48% berkategori baik.

3. Pengaruh perilaku belajar siswa terhadap hasil belajar pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA
KORPRI Banjarmasin berpengaruh sebesar 0,655 atau 65,5% sedangkan 34,5% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, dan hasil analisis regresi diperoleh
nilai thitung sebesar 6,491 > ttabel 1,671 dan bernilai signifikan (sig) 0,05. Hal tersebut menunjukkan
bahwa ada pengaruh antara perilaku belajar dengan hasil belajar.
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ABSTRACT
Interaction in college is a common thing done everyday between the academic community. In social
interaction, social skills are required to have social skills. Use the communication features with people
who use ways to develop and sensitize others, work together, together and have high controls covered in
a comfortable environment. To improve skills, effective education is required. The purpose of this study is
to examine what kind of learning strategy can improve social skills. The method used is literature review
with qualitative approach. The results show that appropriate learning strategies will improve social skills.

Key word: learning strategy, social skill, LPTK

STRATEGI PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN
SOSIAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)

Huriah Rachmah, Jajang Hendar Hendrawan, dan Rudy Gunawan
huriahrachmah@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Interaksi di perguruan tinggi terjadi antara pimpinan dengan tenaga pendidik dan kependidikan,

pimpinan dengan mahasiswa, tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dengan
mahasiswa dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa.  Belum lagi interaksi dengan calon mahasiswa,
orang tua mahasiswa dan masyarakat lain yang datang ke perguruan tinggi tersebut. Ketika interaksi
dilakukan, seseorang harus memikirkan bagaimana cara melakukan interaksi sosial sehingga dibutuhkan
kemampuan berpikir sosial. Seseorang yang mempunyai kemampuan berpikir sosial berarti dirinya sudah
memiliki keterampilan sosial. Namun kadangkala mahasiswa merasa segan untuk berkomunikasi dengan
dosennya, apalagi jika dosen sibuk dan jarang berada di kampus.

Penelitian yang dipublikasian oleh Journal of Autism and Development Disorder pada tahun
2011 menunjukkan bahwa metode berpikir sosial berhasil mengajarkan kemampuan berinteraksi sosial
pada orang yang mempunyai keterbatasan sosial. Kognisi sosial penting untuk dilakukan sepanjang
hayat dan dimiliki mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Banyak orang pintar dan
mempunyai IQ yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan berpikir sosial sehingga dampaknya
keterampilan sosial yang dimiliki terbatas (http://www.socialthinking.com/what-is-social-thinking/
introduction, 2011; Rachmah, Gunawan, & Mulyani, Model Pembelajaran Pembelajaran Superflex untuk
Mengeksplorasi Kemampuan Kognisi Sosial, Laporan Penelitian Tahun Pertama, (2016).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Huriah Rachmah dan Jajang Hendar Hendrawan Dosen STKIP Pasundan, Cimahi, Rudy Gunawan Dosen

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan.
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Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat pengangguran sarjana meningkat dari
5,34 persen pada Februari 2015 menjadi 6,22 persen pada Februari 2016 (Latief, 2017). Penyebabnya
antara lain karena keahlian yang ditekuni mahasiswa di bangku perkuliahan tidak sesuai dengan kebutuhan
di pasar kerja. Sementara, fenomena yang terjadi di lapangan ini merupakan cerminan dari mahasiwa
yang cenderung idealis dalam mencari pekerjaan. Saat ini semakin banyak lahan-lahan pekerjaan baru
yang membutuhkan skil khusus nonformal akademis. Hal ini ditunjukkan pula dalam data BPS tahun
2017 bahwa lapangan pekerjaan yang terus berkembang dan bertambah tenaga kerjanya terdapat pada
bidang perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta jasa kemasyarakatan, sosial, dan
perorangan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Data dari BPS menunjukkan bahwa perguruan tinggi mestinya dapat memberikan soft skill berupa
keterampilan sosial kepada mahasiswa agar mempunyai daya saing selain kemampuan intelektualnya.
Keterampilan sosial merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk
berinteraksi dengan orang lain. Pada saat berinteraksi dengan orang lain tersebut, seseorang harus
dapat memperkirakan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud dan keinginan dari pasangan
interaksinya dengan cara berkomunikasi. Menurut Shannon dan Weaver dalam Wiryanto (2008) bahwa
komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain baik disengaja
maupun tidak disengaja.

Berdasarkan hal itu, keterampilan sosial berkaitan erat dengan komunikasi sosial dengan tetap
memperhatikan perasaan orang lain melalui cara pengembangan toleransi dan kepekaan terhadap
orang lain, bekerja sama, saling menghargai serta kontrol diri yang tinggi sehingga tercipta suasana yang
menyenangkan dalam berinteraksi. Hal tersebut membuktikan bahwa keterampilan sosial mempunyai
peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk membantunya berinteraksi dengan sesama
karena manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari interaksi dengan manusia
lainnya.

Selama ini, penelitian tentang keterampilan sosial banyak dilakukan di pendidikan dasar dan
menengah, yang menunjukkan beberapa aspek keterampilan sosial meningkat yaitu (1) memahami
perasaan orang lain; (2) mengontrol kemarahan; (3) memperkenalkan diri; (4) menawarkan atau meminta;
(5) mampu berkomunikasi; (6) memberi atau menerima pujian; (7) mendengarkan dengan tenang saat
guru menerangkan pelajaran; (8) mengerjakan pekerjaan sekolah dengan baik; (9) melakukan apa yang
diminta oleh guru (Resmana, 2016; Kusdiani, 2012; Prianti, 2015; Abidin, 2016; Hastya, 2014; Mardiana,
2013).

Mahasiswa sebagai calon guru yang belajar di LPTK perlu mempunyai keterampilan sosial,
agar mempunyai kompetensi sosial.  Kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan
dan tingkah laku.  Kompetensi guru meliputi profesional, personal dan sosial (Suparji, 2010).  Kompetensi
sosial merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki guru agar dapat berinteraksi dengan peserta
didik dan lingkungannya (Maulana, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan di SD Kota Samarinda
menunjukkan jika kompetensi sosial baik maka kinerja guru akan baik (Maulana, 2014).

Berdasarkan kajian teori tentang kognisi, keterampilan dan kompetensi sosial, penelitian terdahulu
dan hasil kajian jurnal, maka penulis akan mencoba untuk melakukan elaborasi dan strategi untuk
meningkatkan kompetensi dan keterampilan sosial terutama di LPTK. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana strategi untuk meningkatkan keterampilan sosial mahasiswa di LPTK.
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II. METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka. Pustaka yang dikaji diambil dari hasil

penelitian terdahulu dan jurnal mengenai strategi pembelajaran dan keterampilan sosial. Hasilnya
dianalisis dan diuraikan secara deskriptif untuk mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan keterampilan sosial di LPTK.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Keterampilan Sosial
Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain

secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Hal ini
sependapat dengan Daryanto (2011) yang menyatakan:

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa komunikasi yang efektif adalah proses dialog yang dapat
mencapai hasil yang diharapkan sehingga terjadi feedback dari penerima pesan kepada pemberi pesan
serta memberikan manfaat yang besar kepada kedua belah pihak. Komunikasi efektif termasuk
keterampilan sosial yang harus dimiliki oleh setiap orang termasuk peserta didik. Melalui komunikasi
yang efektif akan tercapai tujuan yang diharapkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Pesan yang
disampaikan dan diterima akan diterima dengan baik, lengkap, dan jelas oleh kedua belah pihak.

Keterampilan sosial dapat dikembangkan melalui kecerdasan emosional yang baik, karena
dalam kecerdasan emosional terkadung hal-hal yang dibutuhkan seseorang untuk mengembangkan
keterampilan sosialnya. Pengendalian diri, semangat, ketekunan, kemampuan untuk memotivasi diri
sendiri serta mampu menghadapi keputusasaan, mengatur suasana hati, menyelesaikan konflik serta
kemampuan memimpin termasuk kedalam kecerdasan emosional (Dadang, 2007).

Keterampilan sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Adiyanti, 1999; Rachmah, 2009;
Kusdiani, 2012):

1. Perilaku interpersonal
Merupakan perilaku yang menyangkut keterampilan yang dipergunakan selama melakukan
interaksi sosial.  Perilaku ini disebut juga keterampilan menjalin persahabatan, misalnya
memperkenalkan diri, menawarkan bantuan dan memberikan atau menerima pujian.
Keterampilan ini kemungkinan berhubungan dengan usia dan jenis kelamin.

2. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri
Merupakan keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial, misalnya keterampilan
menghadap stres, memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan dan sejenisnya.
Dengan kemampuan ini, anak dapat memperkirakan kejadian-kejadian yang mungkin akan
terjadi dan dampak perilakunya pada situasi sosial tertentu.

“Komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembertahuan tentang sesuatu dan/
atau berdialog dan/atau bermusyawarah kepada umum dan/atau sesuatu komunitas tertentu,
dimana si pembawa pesan menginginkan umpan balik ( feedback) dari apa yang
diberitahukan dan/atau didialogkan dan/atau dimusyawarahkan tersebut. Adapun si
pembawa pesan berarti orang yang memberitahukan tentang sesuatu dan/atau yang
mengajak berdialog/bermusyawarah. Sedangkan komunikasi efektif adalah suatu kegiatan
komunikasi yang dapat mencapai hasil (output) sebagaimana yang diharapkan (target) dan
termuat dalam pesan tersebut serta dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang besar
kepada sasaran komunikasi atau penerima pesan.”
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3. Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis
Merupakan perilaku yang dapat mendukung prestasi belajar di sekolah, misalnya
mendengarkan dengan tenang saat guru menerangkan pelajaran, mengerjakan pekerjaan
sekolah dengan baik, melakukan apa yang diminta  guru dan semua perilaku yang mengikuti
aturan kelas.

4. Peer acceptance
   Merupakan perilaku yang berhubungan dengan penerimaan sebaya, misalnya memberi salam,

memberi dan meminta informasi, mengajak teman terlibat dalam suatu aktivitas dan dapat
menangkap dengan tepat emosi orang lain.

5. Keterampilan Komunikasi
Merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang
baik. Kemampuan anak dalam berkomunikasi dapat dilihat dalam beberapa bentuk, antara
lain menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan perhatian dalam pembicaraan dan
memberikan umpan balik terhadap kawan bicara.

Kay Burke (2009) menyebutkan keterampilan sosial merupakan pondasi dari interaksi sosial,
terutama dalam pembelajaran kooperatif. Guru dapat memilih kebutuhan peserta didik berdasarkan
tingkat pendidikan.  Hirarki keterampilan sosial terlihat dalam gambar berikut:

3.2 Pembelajaran
Dalam mendukung perkembangan mahasiswa menjadi cakap secara sosial, pemikir mandiri

dan peserta didik yang mempunyai kemandirian dengan tanggung jawab personal dan kolektif diperlukan
proses pembelajaran harus dirancang untuk melengkapi individu dan masyarakat dengan jalan

Sumber: http://www.phschool.com/eteach/professional_development/teaching_the_social_skills.

Gambar 1 Hirarki Keterampilan Sosial
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menciptakan masa depan yang produktif dan positif secara moral. Untuk itu, diperlukan prinsip-prinsip
belajar dengan perencanaan yang memiliki tujuan sehingga apapun aktifitas yang dilakukan bertujuan
untuk meraih prestasi. Ada tujuh tujuan perencanaan dalam proses belajar yaitu:

1. Berpikir: peserta didik memproses data secara aktif, logis, lateral, imajinatif dan dedukatif.
2. Kecerdasan emosional: belajar menangani emosi dan menghubungkan dengan persoalan

lainnya secara trampil, mengembangkan cirri personal positif seperti kendali dari dan nilai-
nilai (keadilan, kejujuran).

3. Kemandirian: peserta didik mempunyai sikap dan kecakapan untuk tetap belajar tanpa guru.
4. Saling ketergantungan: peserta didik terlibat dalam simbiosis mutualisme yang merupakan inti

dari kerja sama dan basis dari demokrasi.
5. Sensasi ganda: peserta didik mampu menggunakan sejumlah indera secara bersamaan

untuk memperoleh pengalaman.
6. Fun: belajar merupakan kesenangan yang nyata, serius tapi santai di mana otak memerlukan

pengalaman yang bervariasi seperti aktif -pasif, individual-kolektif, terkontrol-lepas, tenang-
bising. Jadi arti fun dalam perspektif serius.

7. Artikulasi: peserta didik membicarakan atau menulis pikiran, sering kali dalam bentuk draft
sebagai suatu bagian penting dari proses penciptaan pemahaman personal (Ginnis, 2008).

Selain tujuh tujuan perencanaan, ada empat faktor tambahan (ciri kontektual) sebagai bagian
dari proses belajar  yang harus terus menerus diperbaharui dari hari ke hari yaitu:

1. Komunikasi dari optimisme dan harapan yang tinggi: dicapai dengan penggunaan bahasa
yang positif kepada peserta didik dan merencanakan tugas-tugas yang menantang.

2. Penciptaan lingkungan fisik yang kondusif: dicapai dengan memberi fasilitas belajar yang
mendukung.

3. Akomodasi berbagai gaya belajar yang berbeda: dicapai dengan menyediakan variasi
pembelajaran dan menawarkan kepada peserta didik sehingga sedapat mungkin gaya belajar
seluruh peserta didik dapat terakomodir.

4. Preservasi dan peningkatan rasa percaya diri peserta didik: dicapai dengan memberikan penilaian
positif guru kepada peserta didik tentang nilai dan kemampuannya sendiri (Ginnis, 2008)

Perilaku yang terdapat pada peserta didik tidak sepenuhnya diwariskan begitu saja. Saat peserta
didik berpikir lebih keras untuk memecahkan masalah, mengajukan pertanyaan secara lebih baik,
menjelaskan jawaban dengan cara yang lebih logis atau mendengar dengan lebih perhatian, berarti
peserta didik sedang melakukan proses belajar. Proses belajar melibatkan perilaku akademik dan non-
akademik dan  berlangsung di sekolah atau di mana saja di seputar dunia peserta didik. Telah ada
pandangan tentang pendekatan untuk proses pembelajaran yaitu :

1. Behavioral: penekanan pada pengalaman terutama penguatan dan hukuman sebagai
determinan dari pembelajaran dan perilaku.

2. Kognitif Sosial: penekanan pada interaksi faktor perilaku, lingkungan dan orang (kognitif) sebagai
determinan pembelajaran.

3. Pemrosesan Informasi: penekanan pada bagaimana peserta didik memproses informasi
melalui perhatian (atensi), memori, pemikiran dan proses kognitif lainnya.

4. Konstruktivis Kognitif: penekanan pada konstruksi kognitif dari pengetahuan dan pemahaman.
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5. Konstruktivis Sosial: Penekanan pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan
pengetahuan dan pemahaman (Santrock, 2007).

3.. Pembelajaran Superflex®®
Kurikulum pembelajaran Superflex®® dikembangkan  pada tahun 2008 di Amerika Serikat.

Superflex®® adalah sosok superhero yang fleksibel dan dapat membantu seseorang untuk mencari tahu
kebutuhan dan keinginannya serta tetap tenang dalam menunggu giliran untuk berbicara atau  bermain
selama bersosialisasi dengan orang lain. Superflex®® adalah pemecah masalah yang luar biasa dan
dapat kognisi berbagai solusi untuk satu masalah (Madrigal & Winner, 2008). Model ini memanfaatkan
buku komik sebagai media pembelajaran dan handout superhero yang bernama Superflex®® dan
sekelompok lawan yang disebut sebagai Unthinkables Team (Tim yang mengganggu kemampuan
seseorang untuk bersosialisasi).

Pembelajaran Superflex®® bertujuan untuk membantu seseorang untuk menggunakan strategi
dalam mengatur dirinya sendiri, pemikiran sosial dan mempunyai keterampilan sosial. Tujuan lainnya
adalah membantu seseorang dengan kesulitan pemikiran sosial dan membantu mengembangkan
fleksibilitas dalam pemikiran dalam kondisi sosial apa pun.

Premis utama dari kurikulum ini adalah semua orang dapat menjadi superhero tidak hanya ABK
dan tiap orang dihadapkan pada situasi untuk mengatasi Unthinkables Team (Baker, 2011; Winner, 2014;
Madrigal & Winner, 2008).

Kurikulum Superflex®® dapat digunakan oleh psikolog, guru dan orang tua dengan mempelajari
konsep-konsep kognisi sosial dengan mengacu kepada buku pemikiran sosial (Winner, Superflex, the
Team of Unthinkables and the Five-Step Power Plan, 2014).  Peserta didik yang dapat memanfaatkan
dimulai dari peserta didik SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi (Rachmah, Gunawan, & Mulyani, 2016).
Kurikulum ini dapat dikembangkan menjadi model pembelajaran yang komprehensif. Menurut Astati
(2010) dalam Rachmah (2013) model pembelajaran merupakan kegiatan yang menggambarkan proses
dari awal sampai akhir dan disajikan dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran tertentu.
Model pembelajaran Superflex®® dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran diri
terhadap perilaku  dan mempelajari cara memodifikasi perilaku negatif dengan menggunakan strategi
super fleksibel.

3.4 Strategi Pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial
Pembelajaran Superflex® dapat menjadi model pembelajaran alternatif yang mampu

meningkatkan keterampilan sosial serta dapat disesuaikan dengan perkembangan siswa terhadap
kesadaran diri dan perhatian terhadap lingkungan sosial (Linton, 2015).  Untuk meningkatkan keterampilan
sosial, model ini dikembangkan sesuai dengan aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan
keterampilan sosial.  Proses tersebut mengacu pula pada do and don’t pada pembelajaran  Superflex®®.
Kolaborasi antara aspek keterampilan sosial dan Superflex® dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Setelah mengembangkan aspek keterampilan sosial dalam hal-hal yang perlu dilakukan dalam
pembelajaran Superflex®, maka tujuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa setelah melaksanakan model
ini adalah kekuatan yang ada dalam dirinya seperti langkah-langkah yang penuh dengan kekuatan menurut
Winner (2015):

1.Kekuatan 1: Decider (pembuat keputusan) dan kekuatan 3: Brakester (pemutus pikiran negatif),
dengan mempelajari langkah yang pertama, maka mahasiswa akan mempunyai kemampuan
meresolusi konflik seperti kompromi, negosiasi, berpikir untuk diri sendiri, serta respek pada
pendapat orang lain.

2. Kekuatan 2: Social Detective (Detektif Sosial), menjadi detektif sosial dapat membantu
mahasiswa dengan menggunakan seluruh indera yang dimiliki serta berpikir lebih kritis untuk
menentukan setiap hal yang akan dilakukan. Kekuatan ini dapat membantu mahasiswa dalam
mengembangkan kemampuan dasar berinteraksi seperti selalu melakukan kontak mata,
menyebut nama satu sama lain, mengikuti instruksi, berbagi materi serta tergabung dalam
grup.

3. Kekuatan 4: Flex Do Body (fleksibel dalam mengatur strategi berpikir sosial). Kekuatan ke-4
dapat membantu mahasiswa untuk memilih sikap yang benar, jujur pada diri sendiri apabila
akan melakukan hal yang tidak baik. Kekuatan ini akan membantu dalam merencanakan
tindakan untuk melawan perilaku buruk, sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan
berkomunikasi yang baik.

4. Kekuatan 5: Cranium Coach (pelatih pelindung otak). Kekuatan ini akan membawa siswa
untuk selalu mengingatkan diri sendiri jika akan melakukan sikap yang tidak baik. Jika hal ini
sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupannya, maka mahasiswa dapat melawan sikap-
sikap negatif yang terkait dengan pergaulan sosialnya serta dapat membantu siswa lain untuk
mengatasi masalah sikap sosial.  Dengan kekuatan yang ke-5 ini maka siswa akan mempunyai
keterampilan membangun tim.

Tabel 1 Kolaborasi Pembelajaran Superflex® dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial.

Sumber: Cross, 2012; Crooke & Winner, 2015; Rachmah, Gunawan, & Mulyani, 2016; Ginnis, 2008.
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Keberhasilan model pembelajaran Superflex® ditentukan oleh kemampuan dosen untuk
menyampaikan model ini kepada mahasiswa, apalagi terdapat anggapan bahwa media komik hanya
untuk anak sekolah saja.  Namun tidak ada salahnya untuk diujicobakan dalam pembelajaran di perguruan
tinggi sehingga mahasiswa dapat lebih meningkatkan keterampilan sosialnya.

IV. SIMPULAN
Keterampilan sosial dapat dikembangkan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan

tinggi.  Pembiasaan merupakan kunci keberhasilan keterampilan sosial. Ciri khas keterampilan sosial
adalah kemampuan mahasiswa dalam  berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya.
Penggunaan metode belajar yang tepat seperti belajar kelompok dan diskusi, melatih mahasiswa untuk
lebih memahami perbedaan yang muncul di antara mereka. Keterampilan sosial akan terwujud dalam
sikap, perbuatan dan tindakan mahsiswa baik sehingga dapat menjadi media komunikasi yang melibatkan
orang tua dan masyarakat. Orang tua dapat memantau perkembangan peserta didik melalui sikap,
tindakan dan perbuatan yang biasa dilakukan di rumah, sementara masyarakat dapat melaporkan kepada
perguruan tinggi jika melihat peserta didik yang perbuatannya meresahkan. Dengan demikian proses
pembelajaran dapat dipantau oleh semua pihak sehingga keberhasilan pendidikan bukan semata-mata
tanggung jawab dosen, namun merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk orang tua dan
masyarakat. Strategi pembelajaran dapat menggunakan model pembelajaran Superflex® dapat dicoba
di perguruan tinggi, karena karakteristik model ini adalah mampu membedakan antara khayalan dan
kenyataan. Mahasiswa dapat diajak untuk membayangkan dirinya menjadi sosok superhero yang mampu
mengusir rasa ketidakpercayaan dirinya dalam bergaul, sehingga mampu berinteraksi dengan baik di
kampus maupun di masyarakat.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji praktik pembelajaran IPS pada jenjang SMP/MTs. di Kecamatan
Buleleng Kabupaten Buleleng, dan (2) Mengalisis wawasan dan kemampuan guru dalam
mengembangkan pembelajaran yang berdimensi pada pemberdayaan unsur-unsur penting kehidupan
masyarakat sebagai sumber belajar. Objek kajian dalam penelitian seluruh dimensi pembelajaran IPS di
SMP/MTs, yang terdiri dari kurikulum, buku ajar, model pembelajaran, sumber belajar, sarana dan
prasarana pembelajaran, dan daya dukung lingkungan belajar. Data yang dikumpulkan dalam penelitian
ini berupa data kualitatif.Pengolahan data menggunakan analisis kualitatif dengan teknik analisis verbatim.
Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan: (1) Pemberdayaan unsur-unsur penting kehidupan
masyarakat belum optimal dilakukan guru-guru dalam mengembangkan materi dan memilih sumber belajar
IPS, dan (2) Kurangnya wawasan dan kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang
berdimensi pada pemberdayaan unsur-unsur penting kehidupan masyarakat sebagai sumber belajar IPS.
Kata Kunci: pembelajaran IPS; masyarakat sebagai sumber belajar.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN IPS MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEBAGAI SUMBER BELAJAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI

KURIKULUM 2013 PADA SMP/MTs. DI KABUPATEN BULELENG
I Wayan Kertih

wayan.kertih@undiksha.ac.id

I. PENDAHULUAN
Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang

Kurikulum SMP/MTs. menuntut perlunya inovasi dalam pelaksanaan program pembelajaran, termasuk
tentunya dalam pembelajaran IPS. Hal tersebut sesuai dengan hakikat mata pelajaran IPS pada Kurikulum
2013 jenjang SMP/MTs, yang menjelaskan bahwa mata pelajaran IPS merupakan program pendidikan
yang berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu,
dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian,
pelaksanaan program Pendidikan IPS tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial-budaya
masyarakat. Artinya, pendidikan dalam upayanya membentuk perilaku, menanamkan pengetahuan, proses
berpikir, nilai-nilai, cara belajar, keterampilan kognitif dan sosial yang esensial, serta nilai-nilai kebenaran
akan ditentukan juga oleh bagaimana pandangan masyarakatnya tentang dunia dan nilai-nilainya (society’s
prevailing world view and values) (Pai, 1990; Subagia, 2000).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.
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Sayangnya, hingga saat ini pembelajaran IPS masih dihadapkan pada permasalahan belum
diberdayakannya secara optimal masyarakat dan kehidupan di lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber
belajar. Buku teks atau buku paket masih menjadi satu-satunya sumber dan bahan ajar yang digunakan
guru untuk membelajarkan IPS. Pembelajaran masih ketat tersekat dengan tembok kelas. Hanya
berlangsung secara ketat mengikuti jadwal pelajaran di kelas. Penelitian yang dilakukan Suwarma (2001)
mengungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan materi masih dominan
untuk penguasaan konsep, peristiwa, dan generalisasi bidang keilmuan.

Kondisi seperti di atas, tentu saja tidak sesuai dengan tujuan Pendidikan IPS untuk menghasilkan
manusia yang memiliki kemampuan think globally, act locally, respect and commit to the nationally
(Winataputra, 2010). Untuk mewujudkan hakikat dan tujuan Pendidikan IPS yang demikian itu, maka
pemberdayaan masyarakat sebagai sumber belajar seyogyanya perlu dilakukan guru  dalam rangka
pembelajaran IPS di sekolah. Pemberdayaan masyarakat sebagai sumber belajar sesuai dengan tujuan
pembelajaran IPS sebagai program pendidikan sosial yang  bertujuan untuk memberikan pengetahuan,
nilai dan sikap serta keterampilan-keterampilan sosial kepada peserta didik secara langsung, aktual dan
menyentuh segi-segi kepentingan manusia dalam kehidupannya di masyarakat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan (Kertih, 2007) mengungkap bahwa kehidupan masyarakat
dan lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan sumber belajar ataupun sebagai bidang kajian dalam
pembelajaran IPS. Penelitian yang dilakukan Makrina Tindakan (1991) dapat membuktikan bahwa
penggunaan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar dapat mengembangkan nilai-nilai afeksi
yang bermuara pada aspek sosial-ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya.

Hasil-hasil penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa penggunaan lingkungan dan latar
kehidupan masyarakat sebagai sumber belajar pada dasarnya mengarahkan proses dan hasil belajar
siswa pada aspek-aspek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, dan berbagai aspek
kepentingan yang bertalian dengan itu.  Karena masih terbatasnya pengembangan gagasan-gagasan
seperti ini, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan penelitian ini diharapkan
dapat direkonstruksi pengembangan substansi kajian PIPS yang mengintegrasikan konsep-konsep budaya
lokal masyarakat serta pemberdayaan unsur-unsur penting kehidupan masyarakat sebagai media dan
sumber belajar IPS. Untuk itulah penelitian ini penting dilakukan.

II. METODE
Penelitian tahun pertama  ini diawali dengan melakukan bibliografi research (studi kepustakaan)

untuk menemukan filosofis dan teori-teori mengenai kurikulum. Penelitian pra survei, yaitu untuk melakukan
analisis kebutuhan (need assessment) peserta didik dan guru SMP dalam pembelajaran IPS, termasuk
didalamnya identifikasi sumber belajar, fasilitas dan lingkungan belajar IPS, yang nantinya akan dijadikan
sebagai dasar pengembangan rancang bangun model (prototife model) pembelajaran IPS yang sesuai
dengan Kurikulum 2013.  Material yang dikaji dan dijadikan sebagai dasar pengembangan model adalah
seluruh dimensi pembelajaran IPS di SMP/MTs, yang terdiri dari kurikulum, buku ajar, model pembelajaran,
sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, dan daya dukung lingkungan belajar.



139I Wayan Kertih

Tabel 1 Alur Penelitian Tahun Pertama

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen,
wawancara mendalam, dan observasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian
tahap I terdiri dari beberapa instrumen yaitu: (1) Pencatatan dokumen dan catatan lapangan; (2) Pedoman
wawancara; dan (3) Pedoman observasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif.
Berdasarkan hal itu, maka untuk kepentingan pengolahan datanya digunakan analisis secara kualitatif
menggunakan teknik analisis verbatim untuk memberi makna terhadap deskripsi data yang menyangkut
isi, logika inferensinya, proses, dan produk (out put) dari penelitian ini  (Winataputra, 2001).

Bibliografi research (Studi
Pustaka dan Etnografi)

Studi Praktik Pembelajaran IPS

1. Anal isis Kebi jakan dan
Permendikbud yang
dijadikan landasan yuridis
pengembangan Kurikulum
2013.

2. Analisis unsur-unsur penting
kehidupan masyarakat yang
dapat dijadikan sebagai
sumber belajar IPS SMP/
MTs.

- Deskripsi teoritik-konseptual
tentang visi, misi, tujuan,
tujuan, landasan, prinsip dan
prosedur pengembangan
K.13.

- Deskripsi unsur-unsur penting
kehidupan masyarakat yang
dapat di jadikan sebagai
sumber IPS yang terdapat di
Kabupaten Buleleng-Bali

1.Analisis perangkat pembel-
ajaran (silabus dan RPP),
Buku Pelajaran IPS, media
dan sumber-sumber pem-
belajaran yang dijadikan
rujukan dalam pembelajaran
IPS.

2.Observasi  praktik
pembelajaran IPS di sekolah
yang di jadikan sebagai
sampel penelitian, yakni:
SMP Negeri 1 Singaraja

- Kemampuan guru dalam
mengembangkan perangkat
pembelajaran IPS (Materi,
metode, media dan
.evaluasi), khususnya yang
berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat
sebagai sumber belajar
yang terdapat di kabupaten
Buleleng- Provinsi Bali

- Kemampuan guru dalam
melaksanakan pembelajaran
IPS, khususnya dalam
mengintegrasi-kan unsur-
unsur penting kehidupan
masyarakat yang dapat
dijadikan sebagai media dan
sumber belajar IPS

Fase Penelitian Kegiatan Penelitian Hasil Penelitian
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Praktik Pembelajaran IPS pada SMP/ MTs di Kecamatan Buleleng
Berdasarkan hasil observasi terhadap praktik pembelajaran IPS pada SMP Negeri 1 Singaraja,

penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS yang dilakukan guru kurang bahkan dapat dikatakan
belum mencerminkan perwujudannya sebagai program pendidikan yang memberdayakan masyarakat
sebagai sumber belajar. Hal ini tampak dalam pengembangan materi, dalam proses pembelajaran,
maupun dalam proses penilaian yang dilakukannya. Sebagai contoh yang dapat ditunjukkan dari
kelemahan yang dilakukan guru adalah ketika guru  menjelaskan tentang interaksi sosial misalnya, yang
diajarkan semestinya tidak hanya konsep dan fakta, tetapi harus juga menjelaskan nilai-nilai yang ada
dibalik fakta sejarah itu, dengan didukung contoh-contoh nyata yang bersumber dari lingkungan sekitar.

Dalam kaitan dengan pengembangan materi keterampilan-keterampilan sosial yang semestinya
harus dikembangkan dalam program Pendidikan IPS, dalam kenyataannya masih belum optimal. Hal ini
terjadi karena upaya guru untuk memberdayakan unsur-unsur penting kehidupan masyarakat, dan
pemanfaatan simbol-simbol sebagai media dan sumber belajar dalam pembelajaran IPS belum optimal.
Padahal, berbagai unsur penting kehidupan masyarakat tersedia di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah
yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran  dan melatih keterampilan-keterampilan sosial bagi
siswa.

Dalam kaitan dengan pembelajaran yang dilakukan, tampak bahwa belum menunjukkan prinsip
pembelajaran yang mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan
karakter bangsa sebagai milik mereka, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui
tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu
nilai sesuai dengan keyakinan diri. Pembelajaran yang dikembangkan juga belum menampakkan upaya
agar peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini belum tampak
dilakukan dilakukan guru. Proses ini penting dilakukan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai
makhluk sosial.

Hal yang paling tampak belum optimal dalam pembelajaran IPS yang dilakukan guru adalah
berkaitan dengan penilaian. Dalam hal penilaian, yang dilakukan  guru terbatas hanya mengandalkan
penilaian dalam bentuk teks. Padahal, pendidikan IPS akan efektif sesuai visi, misi, dan tujuannya, jika
pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik lebih bersifat autentik. Untuk ini penilaian
proses dan hasil belajar peserta didik haruslah utuh, komprehensif, autentik, bermakna, jujur, transparan,
objektif, terintegrasi, mencerdaskan, memberdayakan, dan tidak bersifat memvonis. Penggunaan strategi
penilaian dengan wawancara, observasi, tes tulis uraian, tes kinerja, penilaian diri, dan portofolio
merupakan syarat utama pencapaian tujuan pembelajaran IPS.

3.2 Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Pembelajaran melalui Pemberdayaan
Masyarakat sebagai Sumber Belajar IPS

Penelitian tahun pertama (2016)  menunjukkan bahwa terdapat berbagai unsur penting kehidupan
masyarakat yang melingkupi sekolah baik konteks sosial-budaya, politik, ekonomi, agama, idiologi, dan
pandangan atau nilai yang hidup dalam masyarakat. Keseluruhan konteks sosial, politik, budaya, ekonomi
yang melingkupi keberadaan SMP/MTs, yang ada di Kota Singaraja, dan tempat-tempat lainnya di
Kabupaten Buleleng  khususnya dan Bali pada umumnya merupakan lintasan yang setiap hari dilalui
oleh sivitas sekolah dan tentunya menjadi olah rasa, olah hati, dan olah raga bagi civitas sekolah. Konteks
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sosial budaya masyarakat sekitar seperti di atas, memberikan kesempatan belajar kepada siswa pada
latar sosial yang sesungguhnya.

Sayangnya, dalam implementasinya ditemukan kelemahan yang mendasar dalam pembelajaran
IPS. Kelemahan mendasar yang ditemukan adalah belum diberdayakannya unsur-unsur penting kehidupan
masyarakat, dan pemanfaatan simbol-simbol sebagai media dan sumber belajar dalam pembelajaran
IPS. Padahal, berbagai unsur penting kehidupan masyarakat tersedia di sekolah dan lingkungan sekitar
sekolah yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran dalam melatih
keterampilan-keterampilan sosial bagi siswa.  Konteks sosial budaya sekitar sekolah yang melingkupi
sekolah diyakini seluruh komponen sekolah merupakan aspek penting yang perlu dimanfaatkan dan
dimantapkan sekolah untuk membantu  pencapaian tujuan-tujuan pendidikan sekolah, khususnya dalam
pengembangan nilai-nilai karakter siswa.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan berbagai unsur penting kehidupan
masyarakat yang dapat diberdayakan sebagai sumber belajar IPS belum secara optimal diberdayakan.
Berbagai unsur penting kehidupan masyarakat belum diberdayakan secara utuh, komprehensif, dan
bermakna. Keberadaan berbagai pranata sosial, budaya, agama, politik dan pemerintahaan, dan ekonomi
dengan fungsi serta orientasi nilainya masing-masing setiap saat mempengaruhi pola berpikir, bersikap,
dan bertindak semua komponen civitas sekolah. Dikatakan demikian karena, secara langsung siswa
dapat mengkonstruksi dan mengembangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius dalam praktik kehidupan
sosial yang nyata di lingkungan yang melingkupinya keberadaan sekolah, serta mengembangkan
kecakapan-kecakapan sosial yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Inilah yang disebut dengan pendidikan sekolah berbasis pada pengalaman dunia nyata anak.

Menurut siswa, banyak hal yang dapat dipelajari siswa dalam hubungannya dengan konteks
lingkungan sekitar sekolah. Di sini siswa bisa mempelajari profil dan karakter tokoh-tokoh masyarakat/
prajuru desa adat dan prajuru pura, tokoh agama, polisi, tentara, aparat pemerintahan tentang bagaimana
mereka menjadi model panutan masyarakat, bagaimana masyarakat melakukan interaksi dan komunikasi,
belajar tentang tradisi-tradisi masyarakat yang disebut sima, dresta, dan awig-awig, belajar mengorganisir
dan menyiapkan kegiatan upacara keagamaan, belajar tentang perangkat dan perlengkapan upacara
dengan segala kompleksitas dan kecermatannya, belajar tentang pola-pola hubungan sosial dalam
masyarakat desa adat/kerulurahan, belajar tentang hubungan sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, maka tidak dapat disangkal bahwa pendidikan di sekolah
tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konteks sosial budaya masyarakat yang melingkupinya. Dalam hal
ini dapat dipandang bahwa pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses sosial budaya. Artinya,
pendidikan dalam upayanya membentuk perilaku, menanamkan pengetahuan, proses berpikir, nilai-
nilai, cara belajar, keterampilan kognisi dan sosial yang esensial, serta nilai-nilai kebenaran akan ditentukan
juga oleh bagaimana pandangan masyarakatnya tentang dunia dan nilai-nilainya (society’s prevailing
world view and values).

Lebih jauh dapat pula dikatakan bahwa manfaat relatif dari tujuan-tujuan dan cara-cara pendidikan
tertentu (special goals and educative means) adalah berakar pada konteks sosial, budaya, politik, dan
ekonomi di mana orang-orang belajar dan di mana institusi pendidikan itu berfungsi. Hal tersebut
tampaknya tidak dapat dilepaskan dari pandangan strukturalisme fungsional, bahwa sesungguhnya
pendidikan sekolah berfungsi dalam menyiapkan generasi muda untuk memiliki sistem bahasa,
pengetahuan, nilai-nilai dan sikap, dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan
fungsi di dalam masyarakat, termasuk dalam keluarga. Di sinilah komponen-komponen civitas sekolah
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(kepala sekolah, guru, dan siswa) melakukan rekonstruksi secara kritis dalam rangka mereproduksi citra
kehidupan modern yang lebih demokratis, yang lebih memberikan keseimbangan pada pemberian hak-
hak hidup secara sosial, politik, budaya dan ekonomi antara kepentingan lokal masyarakat Bali,
kepentingan nasional, dan kepentingan masyarakat global.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, tampak bahwa pemberdayaan unsur-unsur
penting kehidupan masyarakat sebagai sumber belajar IPS, belum secara oftimal duilakukan guru. Hal
ini terlihat dari perencanaan pembelajaran yang dikembangkan, yang tampak kurang bahkan dapat tidak
tampak mengintegrasikan unsur-unsur penting kehigupan masyarakat dalam perencanaan pembelajaran.
Namun demikian, dalam pelaksanaan pembelajaran ada sebagian guru yang telah berupaya mengaikan
pembelajarannya dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan sosial yang ada di sekitar lingkungan sekolah.

3.3 Pembahasan
Pemberdayaan masyarakat sebagai sumber belajar merupakan hal yang sangat penting

dilakukan. Karena, sekolah bukanlah satu-satunya wahana tempat  melangsungkan proses pendidikan,
dan pendidikan formal bukanlah satu-satunya tempat belajar siswa mengembangkan kecakapan hidup.
Masyarakat dan lingkungan dunia kerja juga dapat digunakan sebagai wahana proses pendidikan dan
pembelajaran untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam kehidupan
bermasyarakat. Belajar dengan memanfaatkan unsur-unsur penting kehidupan dalam masyarakat akan
lebih bermakna, karena  tidak semata-mata belajar ilmu pengetahuan formal yang telah diverifikasi.
Belajar yang bermakna dapat pula terjadi melalui belajar partisipatif dengan prinsip learning by doing di
dunia kerja untuk menghasilkan kecakapan-kecapakan hidup yang relevan yang diperlukan dalam rangka
kembali ke masyarakat (Nurhadi, 1988).

Dikatakan demikian, karena secara langsung siswa dapat mengkonstruksi dan mengembangkan
nilai-nilai sosial, budaya, dan religius dalam praktik kehidupan sosial yang nyata di lingkungan yang
melingkupinya keberadaan sekolah, serta mengembangkan kecakapan-kecakapan sosial yang
dibutuhkan siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah yang disebut dengan
pendidikan sekolah berbasis pada pengalaman dunia nyata. Oleh karena itu, sekolah perlu
mengakomodasi, mengadaptasi, dan mengembangkan kepentingan yang harus menjadi orientasi nilai
dan tindakan seluruh warga sekolah dan masyarakat, baik level kepentingan masyarakat lokal, level
kepentingan nasional, dan level kepentingan global. Menurut pengakuan kepala sekolah, akomodasi
terhadap berbagai kepentingan dan harapan masyarakat penting dilakukan agar sekolah dapat mengikuti
dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sebagai landasan dalam
merumuskan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan sekolah, termasuk tentunya Pendidikan dan
Pembelajaran IPS.
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IV. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data terhadap permasalahan yang diteliti, dapat

disimpulkan:
Terdapat landasan yang kuat dalam mengintegrasikan unsur-unsur penting kehidupan masyarakat

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS pada jenjang SMP/MTs. Terdapat berbagai unsur
penting kehidupan masyarakat yang tersebar di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang dapat diberdayakan
sebagai sumber belajar Pembelajaran IPS pada jenjang SMP/MTs.

 Pemberdayaan masyarakat sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS pada jenjang
SMP/MTs. di Kecamatan Buleleng masih belum optimal.

Sebagai implikasi dari temuan penelitian ini, direkomendasikan hal-hal berikut:
Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal seseorang (peserta didik) dituntut tidak hanya

mengandalkan diri dari apa yang terjadi di dalam kelas, tetapi harus mau dan mampu menelusuri aneka
ragam sumber belajar yang diperlukan.

Terkait dengan pengembangan pembelajaran IPS di SMP/MTs, guru-guru perlu memanfaatkan
berbagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS, terutama sumber-sumber belajar yang ada di
masyarakat dan tidak hanya menggunakan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini, membangun kecerdasan ruang melalui media puzzle berbasis sygic pada
pembelajaran IPS kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan
kelas. Subyek penelitian adalah kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka yang berjumlah 36 orang. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis
menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, aktivitas individu peserta didik
mengalami peningkatan yang signifkan dengan nilai rata-rata 68,2% pada siklus I, 74,6% pada siklus II,
dan 78,6% pada siklus III. Sedangkan aktivitas kelompok peserta didik mengalami peningkatan nilai rata-
rata 25% pada siklus I, 50% pada siklus II, dan 80% pada siklus III. Membangun kecerdasan ruang
melalui penerapan media puzzle berbasis sygic terbukti efektif digunakan terutama dalam membentuk:
kemampuan mengenali letak fenomena/benda, menemukan tempat, memahami konteks kejadian saat
ini, mengembangkan perspektif ruang, dan belajar menggunakan alat geografis mencapai bahkan
melampaui nilai KKM IPS sebesar 68,2%-78,6%. Karena itu, direkomendasikan kepada guru untuk
membangun kecerdasan ruang peserta didik melalui penerapan media puzzle berbasis sygic sebagai
salah satu alternatif media pembelajaran IPS yang dalam implementasinya akan berhasil apabila diikuti
dengan kesungguhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kata Kunci: Kecerdasan Ruang, Media Puzzle, Sygic, IPS

MEMBANGUN KECERDASAN RUANG MELALUI MEDIA PUZZLE BERBASIS
SYGIC PADA PEMBELAJARAN IPS KELAS VIII A SMPN 1 CIMALAKA

Irena Novarlia
irenanovarlia_f@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Dunia pendidikan saat ini, menuntut proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan

multimedia. Terutama, pada proses pembelajaran IPS yang menekankan keterampilan proses seiring
dengan pesatnya perkembangan media informasi dan komunikasi, baik perangkat keras maupun lunak
yang akan membawa perubahan yaitu: bergesernya peran guru termasuk guru IPS sebagai penyampai
pesan informasi. Sebagaimana dikemukakan NCSS (1994: 3) bahwa “the primary purpose of social
studies is to help young people develop the abitlity to make informed and reasoned decisions for the public
good as citizens of a culturaly diverse, democratic society in an interdependent world”. Hal tersebut,
menuntut peran guru IPS mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis
peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Guru IPS SMP Negeri 1 Cimalaka, Sumedang
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Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber informasi dalam pembelajaran. Karena, peserta
didik dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber dan media seperti: TV, siaran radio, surat kabar,
dan majalah, bahkan dari jaringan internet. Dengan demikian, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi, guru IPS dituntut untuk menguasai berbagai multimedia.

Media pembelajaran IPS beragam jenisnya dan tidak ada satu pun yang paling baik dibandingkan
lainnya karena memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Guru harus mengenal berbagai
jenis media dengan karakter masing-masing sehingga dapat menggunakannya sesuai dengan kompetensi
dasar, pengalaman belajar, serta materi yang telah disusun untuk membantu peserta didik dalam
membangun kecerdasannya.

Semua peserta didik pada dasarnya adalah mahkluk yang cerdas. Terdapat sembilan jenis
kecerdasan yang dimiliki oleh manusia menurut teori multiple intelligences yang dikemukakan oleh
Gardner (2003: 24), salah satu diantaranya adalah kecerdasan ruang, yaitu “kemampuan untuk menangkap
dunia visual secara tepat, mengenal, dan menggambarkan suatu bentuk di dalam pikiran”. Pernyataan
tersebut menunjukkan bahwa, peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan ruang akan memiliki
kepekaan dan kemampuan menyelesaikan masalah ruang dimulai dari pengenalan objek melalui persepsi
dan aktivitas di lingkungannya. Semua itu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk
dapat mengembangkan seluruh potensi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik terutama kecerdasan
ruang agar mampu berkompetensi secara sehat di dalam dunia yang serba saling ketergantungan.

Kebutuhan untuk membangun kecerdasan ruang dalam pembelajaran IPS secara idealitas dan
realitas berhubungan dengan perkembangan teori dan praktiknya di kelas, bagaimana proses pembelajaran
dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan data hasil refleksi di kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka
ditemukan bahwa proses pembelajaran IPS lebih sering disajikan secara verbal, tidak menggunakan media
pembelajaran sehingga sulit dipahami, kurang berinteraksi dan memberi kegiatan kelompok, serta kegiatan
pembelajaran cenderung didominasi guru. Dampaknya peserta didik menjadi pasif, sekadar mendengarkan
penjelasan guru, tidak ada interaksi belajar antara peserta didik dengan peserta didik dalam bekerja sama,
dan cenderung bosan sehingga kurang memperhatikan penjelasan guru. Hasil belajar dalam upaya
membangun kecerdasan ruang pun masih rendah, 65% peserta didik mendapatkan nilai di bawah kriteria
ketuntasan minimal nilai IPS yaitu: 77. Karena itu, perlu dilakukan perbaikan pembelajaran dengan
menggunakan media pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam upaya
membangun kecerdasan ruang. Peneliti mengajukan solusi perbaikan dengan menerapkan media puzzle
berbasis sygic pada pembelajaran IPS kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka dengan alasan bersifat edukatif dalam
membangun kecerdasan ruang untuk mengenali letak fenomena/benda, menemukan tempat, memahami
konteks kejadian saat ini, mengembangkan perspektif ruang, dan belajar menggunakan alat geografis.

Sygic merupakan aplikasi navigasi praktis yang dapat digunakan sebagai salah satu media
dalam pengembangan proses pembelajaran di zaman sekarang seiring dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Namun, penggunaan media tersebut pada hakikatnya dapat dikembangkan
dengan cara menggali, menumbuhkan, dan memberikan motivasi secara optimal melalui proses
pembelajaran yang tepat. Melalui sygic, diharapkan dapat membangun kecerdasan ruang peserta didik
secara optimal sehingga dapat membentuk cara berpikir dan berkomunikasi secara keruangan, serta
mampu membuat solusi terhadap segala masalah keruangan dimulai dari pengenalan objek melalui
persepsi dan aktivitas di lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan memfokuskan
pada upaya membangun kecerdasan ruang melalui media puzzle berbasis sygic pada pembelajaran
IPS kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka.
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas membangun kecerdasan ruang peserta
didik dapat diterapkan dengan menggunakan media puzzle berbasis sygic pada pembelajaran IPS dalam
mengenali letak fenomena/benda, menemukan tempat, memahami konteks kejadian saat ini,
mengembangkan perspektif ruang, dan belajar menggunakan alat geografis di kelas VIII A SMPN 1
Cimalaka dengan harapan untuk mengetahui kondisi pembelajaran IPS yang diterapkan selama ini,
desain, dan efektivitas penerapan media puzzle berbasis sygic pada pembelajaran IPS dalam upaya
membangun kecerdasan ruang peserta didik di kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka.

Media dalam proses pembelajaraan bertujuan untuk memudahkan peserta didik memahami
materi. Salah satu media yang dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik adalah puzzle. Menurut
Rosdijati (2002: 34) bahwa “puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan dengan bongkar
pasang”. Pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa puzzle merupakan bentuk permainan yang dapat
diterapkan untuk memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Media puzzle berbasis sygic
merupakan bentuk permainan edukatif tiga dimensi untuk merangsang kemampuan peserta didik dalam
proses pembelajaran yang akan diselesaikan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berbasis
aplikasi sygic berdasarkan pasangannya. Proses membangun kecerdasan ruang melalui media puzzle
berbasis sygic disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan langkah-langkah proses pembaharuan membangun kecerdasan ruang melalui
media puzzle berbasis sygic pada pembelajaran IPS kelas di VIII A SMPN 1 Cimalaka. Melalui media
tersebut diharapkan peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dalam memahami peta suatu wilayah
sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Karena, dengan menggunakan media puzzle berbasis
sygic informasi yang didapatkan atau terkandung di dalamnya cenderung baru up to date sehingga
peserta didik tidak terlalu kaku dalam mengenali letak fenomena/benda, menemukan tempat, memahami
konteks kejadian saat ini, mengembangkan perspektif ruang dan belajar menggunakan alat geografis
yang pada akhirnya dapat membangun kecerdasan ruang secara optimal. Prosedur dari upaya
membangun kecerdasan ruang peserta didik melalui media puzzle berbasis sygic adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Langkah-Langkah Proses Pembaharuan Membangun Kecerdasan Ruang Melalui Media
Puzzle Berbasis Sygic pada Pembelajaran IPS Kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka
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a. Guru menjelaskan indikator-indikator penting terkait penerapan media puzzle berbasis sygic
dalam upaya membangun kecerdasan ruang untuk mengenali letak fenomena/benda,
menemukan tempat, memahami konteks kejadian saat ini, mengembangkan perspektif ruang,
dan belajar menggunakan alat geografis.

b. Guru membagi peserta didik menjadi kelompok kecil dengan anggota terdiri 6-7 orang.
c. Guru menyusun sebuah potongan-potongan puzzle berbasis sygic sederhana dengan

menyertakan unsur materi pelajaran dalam upaya membangun kecerdasan ruang.
d. Guru menyusun lembar kerja pengisian puzzle berbasis sygic.
e. Guru membagikan puzzle kepada peserta didik, (puzzle berbasis sygic dapat dilakukan dengan

cara memasangkan, mengisi kata dalam bentuk tabel, merangkai huruf menjadi sebuah kata).
f. Guru membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan puzzle berbasis sygic.
g. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil menyusun puzzle berbasis

sygic dan menjawab pertanyaan paling tepat dan cepat.
Membangun kecerdasan ruang melalui media puzzle berbasis sygic pada pembelajaran IPS

kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka mengandung dua komponen yaitu; belajar kelompok dan penghargaan
kelompok. Sementara aplikasi media puzzle berbasis sygic di tingkat SMP disesuaikan dengan SK dan
KD yang terdapat dalam kurikulum 2013. Hasil penelitian Bosnyak & Kondor (2008:4-7), menunjukkan
bahwa pengembangan kecerdasan ruang dapat diajarkan secara efektif pada usia sembilan sampai dua
belas tahun dengan tingkat efisiensi kecerdasan ruang peserta didik dalam setiap topik berkisar antara
38,56% sampai 61,11%”. Dengan demikian, upaya membangun kecerdasan ruang peserta didik melalui
media puzzle berbasis sygic dapat dilakukan dengan asumsi bahwa kecerdasan ruang dapat diajarkan
secara efektif pada usia sembilan sampai dua belas tahun. Hal tersebut sesuai dengan usia peserta didik
di tingkat SMP saat yang berusia antara 11 sampai 15 tahun.

II. METODE
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas di SMPN 1 Cimalaka pada kelas

VIII A Tahun Ajaran 2017/2018. SMPN 1 Cimalaka memiliki 30 ruang kelas mulai dari kelas I sampai kelas
IX. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan September-November 2017. Subjek penelitian
ini adalah peserta didik kelas VIII A dengan jumlah 36 peserta didik yang terdiri: 19 peserta didik laki-laki
dan 17 perempuan. Sedangkan obyek penelitian ini adalah keseluruhan proses dan hasil pembelajaran
IPS di kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka tahun ajaran 2017/2018 dalam upaya membangun kecerdasan
ruang melalui media puzzle berbasis sygic. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi,
dokumentasi, dan catatan lapangan. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, dokumentasi
dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga
tahap kegiatan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan analisis kuantitatif digunakan
untuk memberikan gambaran tentang peningkatan hasil belajar peserta didik dalam membangun
kecerdasan ruang. Keabsahan data dalam penelitian ini diolah menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini dapat dikatakan berhasil, apabila mampu mencapai kriteria yang telah ditentukan.
Aqib (2009: 41) menyatakan, bahwa kriteria tingkat keberhasilan belajar peserta didik sebesar 75% sudah
tergolong tinggi. Karena itu, untuk mengukur keberhasilan tindakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata persentase indikator kecerdasan ruang peserta
didik pada lembar observasi mencapai 75%.
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b. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 75% jumlah peserta didik kelas VIII A memiliki nilai
minimal 77 pada mata pelajaran IPS. Hal ini berdasarkan kurikulum SMPN 1 Cimalaka bahwa
kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada mata pelajaran IPS yaitu 77.

III. PEMBAHASAN
Setiap peserta didik mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan ruang hingga tingkat

tertinggi, asalkan memperoleh dukungan, pengayaan, dan pembelajaran yang tepat. Semua kecerdasan
tersebut pada hakikatnya dapat dikembangkan dengan cara menggali, menumbuhkan, dan memberikan
motivasi secara optimal melalui proses pembelajaran yang tepat. Media puzzle berbasis sygic merupakan
salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam upaya membangun kecerdasan ruang peserta didik.
Hasil analisis siklus I, II, dan III membangun kecerdasan ruang melalui media puzzle berbasis sygic pada
pembelajaran IPS kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka menunjukkan peningkatan hasil belajar yang signifikan
sebagaimana dapat disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan peningkatan hasil belajar yang signifikan dalam membangun
kecerdasan ruang peserta didik pada siklus I sebesar 68,2%, siklus II sebesar 74,6% dan siklus III menjadi
78,6%. Gardner (2000:50-53) mengemukakan bahwa kecerdasan ruang peserta didik dapat dibangun
melalui kemampuan peserta didik menyelesaikan masalah ruang dengan “mengenali letak fenomena/
benda, menemukan tempat, memahami konteks kejadian saat ini, mengembangkan perspektif ruang
dan belajar menggunakan alat geografis”. Hal tersebut, didukung dengan data rata-rata persentase
indikator kecerdasan ruang peserta didik meningkat setiap siklus sampai berhasil mencapai kriteria
keberhasilan yang telah ditetapkan pada siklus III. Karena, guru menerapkan media puzzle berbasis
sygic. Hal tersebut membuktikan bahwa media dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan
baik dan menyenangkan tanpa menghilangkan esensi belajar yang sedang berlangsung. Hasil tersebut
sesuai dengan penelitian Bosnyak & Kondor (2008: 4-7), yang menunjukkan bahwa pengembangan
kecerdasan ruang dapat diajarkan secara efektif pada usia sembilan sampai dua belas tahun dengan
tingkat efisiensi kecerdasan ruang peserta didik dalam setiap topik berkisar antara 38,56% sampai 61,11%”.
Dengan demikian, upaya membangun kecerdasan ruang peserta didik melalui media puzzle berbasis
sygic dapat dilakukan dengan asumsi bahwa kecerdasan ruang dapat diajarkan secara efektif pada usia
sembilan sampai dua belas tahun.

Gambar 1. Hasil Belajar Membangun Kecerdasan Ruang Melalui Media Puzzle Berbasis Sygic
pada Pembelajaran IPS Kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka
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Hasil belajar kelompok membangun kecerdasan ruang melalui media puzzle berbasis sygic pun
menunjukkan peningkatan signifikan, terbukti pada siklus I persentase peserta didik yang mencapai nilai 77
belum mencapai kriteria keberhasilan, yaitu 75% karena baru mencapai 25%. Hal yang sama terjadi pada
hasil siklus II. Persentase peserta didik yang mencapai nilai 77 belum mencapai kriteria keberhasilan
karena baru mencapai 50% sehingga perlu ditingkatkan lagi pada siklus III. Pada hasil siklus III peserta didik
yang mencapai nilai 77 sudah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hasil
siklus III menunjukkan bahwa besarnya persentase peserta didik yang telah mencapai nilai 77 adalah 80%.
Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pembelajaran dengan mengggunakan media puzzle berbasis
sygic sesuai dengan empat pilar pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO (Budimansyah, 2002: 4)
dalam menyikapi perkembangan dunia dan iptek pada abad ke 21, yaitu: learning to know, learning to do,
learning to live together, dan learning to be. Hal tersebut menuntut agar peserta didik turut berperan aktif,
maka penggunaan metode ceramah dan sistem komunikasi satu arah harus diminimalisir. Dengan demikian,
media puzzle berbasis sygic merupakan bentuk permainan edukatif tiga dimensi yang dapat merangsang
kemampuan peserta didik dalam upaya membangun kecerdasan ruang untuk mengenali letak fenomena/
benda, menemukan tempat, memahami konteks kejadian saat ini, mengembangkan perspektif ruang, dan
belajar menggunakan alat geografis yang akan diselesaikan dengan cara membongkar pasang kepingan
puzzle yang berbasis aplikasi sygic berdasarkan pasangannya.

Media puzzle berbasis sygic pun telah berhasil merubah cara pandang guru dengan
mengganggap bahwa IPS semata mata bukan merupakan pelajaran hafalan, tetapi mata pelajaran yang
bermakna dan kontesktual sehingga dapat mendorong peserta didik untuk memperoleh hasil belajar
yang lebih optimal. Sebagaimana dikemukakan Muslich  (2007: 41)  ”bahwa  berbagai  kompetensi akan
terbangun secara mantap dan maksimal apabila pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu
pembelajaran yang didukung situasi dalam kehidupan nyata”. Hasil penelitian menunjukkan media puzzle
berbasis sygic mampu membangun kecerdasan ruang peserta didik melalui kemampuan: mengenali
letak fenomena/benda, menemukan tempat, memahami konteks kejadian saat ini, mengembangkan
perspektif ruang, dan belajar menggunakan alat geografis dengan nilai presentase antara 68,2%-78,6%
sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Posisi Kecerdasan Ruang Peserta Didik Melalui Media Puzzle Berbasis Sygic
pada Pembelajaran IPS Kelas VIII A SMPN 1 Cimalaka
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Gambar 2 menunjukkan posisi implementasi media puzzle berbasis sygic merupakan hasil
penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara siklus. Setiap selesai satu putaran implementasi diadakan
penilaian dan perbaikan untuk implementasi berikutnya, sehingga akhirnya ditemukan suatu media yang
valid dalam upaya membangun kecerdasan ruang sekaligus mampu meningkatkan penguasaan materi
IPS. Hasil uji validasi media puzzle berbasis sygic terbukti secara signifikan dapat membangun kecerdasan
ruang peserta didik. Munculnya teori multiple intelligence membuktikan bahwa semua peserta didik adalah
mahkluk yang cerdas. Gardner (2003: 24) mengemukakan bahwa salah satu kecerdasan yang dimiliki
peserta didik adalah kecerdasan ruang, yaitu “kemampuan untuk menangkap dunia visual secara tepat,
mengenal, dan menggambarkan suatu bentuk di dalam pikiran”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa,
pembelajaran IPS sangat dekat dengan berbagai kajian masalah keruangan di muka bumi. Namun, dalam
implementasinya seolah pembelajaran IPS telah memiliki aturan akademik yang tidak relevan dengan
kehidupan peserta didik dalam kehidupan nyata. Melalui media puzzle berbasis sygic peserta didik dituntut
untuk memiliki kemampuan mengkonstruksi pengetahuannya dalam membangun kecerdasan ruang yang
diintegrasikan melalui proses pembelajaran IPS sehingga peserta didik lebih kreatif, aktif dan mau bekerja
keras, memiliki keahlian meneliti dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu sosial. Sebagaimana
diungkapkan Kuhn (2000: 91) pembelajaran dapat lebih bermakna apabila peserta didik dapat
mengembangkan intelektualnya dan memahami cara kerja ilmiah dari pengetahuan, pada gilirannya peserta
didik akan sadar bahwa ilmu pengetahuan itu bersipat tentatif selalu berkembang.

Media puzzle berbasis sygic sebagai media pembelajaran IPS terbukti secara signifikan efektif
dalam membangun kecerdasan ruang sekaligus dalam penguasaan materi IPS. Pembelajaran
menggunakan media puzzle berbasis sygic bersipat konstruktivisme karena dapat membangun
kecerdasan ruang dari pengetahuan peserta didik berdasarkan pengalamannya yang secara konsepsional
dikaitkan dan dikembangkan terintegrasi dengan materi pelajaran IPS, kemudian didiskusikan di kelas
untuk dibahas bersama-sama. Guru berperan sebagai fasilitator dan moderator, merangsang dan
membantu peserta didik untuk belajar sendiri. Untuk itu diperlukan seorang guru yang aktif, kreatif, dan
inovatif sehingga dalam pembelajarannya tidak hanya menggunakan satu metode saja. Guru yang baik
adalah guru yang mampu menyajikan  materi pelajaran dengan mengunakan pendekatan atau metode
sesuai materi ajarnya. Media puzzle berbasis sygic merupakan media pembelajaran bermakna dalam
upaya membangun kecerdasan ruang peserta didik. Terdapat beberapa pokok-pokok temuan penelitian
antara lain yaitu:

a. Penerapan media puzzle berbasis sygic dapat membangun kecerdasan ruang peserta didik
peserta didik untuk: mengenali letak fenomena/benda, menemukan tempat, memahami
konteks kejadian saat ini, mengembangkan perspektif ruang, dan belajar menggunakan alat
geografis dalam pembelajaran IPS.

b. Penerapan media puzzle berbasis sygic dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
c. Penerapan media puzzle berbasis sygic menjadikan proses pembelajaran berpusat pada

peserta didik sehingga tidak lagi berpusat pada guru dan guru hanya sebagai fasilitator dan
motivator serta peserta didik tidak lagi hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek pembelajaran.

Kondisi tersebut memungkinkan peserta didik mengenal dan memahami keterkaitan antara
indikator-indikator kecerdasan ruang dengan konsep pelajaran IPS yang dibangun berdasarkan
pengalaman awalnya. Media puzzle berbasis sygic terbukti secara signifikan mampu menciptakan proses
pembelajaran yang lebih bermakna, interaktifi, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan menimbulkan
motivasi dalam membangun kecerdasan ruang, sekaligus  berdampak positif terhadap  meningkatnya
penguasaan peserta didik terhadap materi IPS.
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IV. SIMPULAN
Membangun kecerdasan ruang melalui media puzzle berbasis sygic terbukti mampu memfasilitasi

peserta didik menguasai materi pelajaran IPS. Media puzzle berbasis sygic lebih efektif digunakan dalam
membentuk: kemampuan mengenali letak fenomena/benda, menemukan tempat, memahami konteks
kejadian saat ini, mengembangkan perspektif ruang, dan belajar menggunakan alat geografis. Hal ini
ditunjukkan dengan terdapatnya perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dalam setiap siklusnya, rata-
rata kecerdasan ruang individu peserta didik pada siklus I untuk setiap indikator 68,2%, pada siklus II
menjadi 74,6% atau mengalami peningkatan sebesar 6,4%, dan pada siklus III mengalami peningkatan
4% sehingga menjadi 78,6%. Persentase peserta didik dalam kelompok pada siklus I sebesar 25%
meningkat menjadi 50% pada siklus II dan meningkat menjadi 80% pada siklus III. Hal tersebut
membuktikan, bahwa jumlah peserta didik yang mencapai nilai KKM (77) telah melampaui kriteria
keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Media puzzle berbasis sygic merupakan salah satu alternatif
media pembelajaran IPS yang bersipat konstruktivistik dalam upaya membangun kecerdasan ruang
peserta didik dengan tujuan untuk membentuk cara berpikir dan berkomunikasi secara keruangan, serta
mampu membuat solusi terhadap segala masalah keruangan dimulai dari pengenalan objek melalui
persepsi dan aktivitas di lingkungannya. Dengan demikian, guru harus mencoba menerapkan media
puzzle berbasis sygic sebagai salah satu alternatif media pembelajaran IPS yang dalam implementasinya
akan berhasil apabila diikuti dengan kesungguhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi. Rekomendasi ditujukan kepada guru, peserta didik, dan peneliti lainnya sebagai berikut:

a. Bagi guru IPS, diperoleh wawasan konkrit mengembangkan media puzzle berbasis sygic
dalam upaya membangun kecerdasan ruang peserta didik.

b. Bagi peserta didik, diharapkan dapat membantu dalam menumbuhkan pengalaman belajar
yang lebih bermakna dan mampu memfasilitasinya menguasai materi pelajaran IPS melalui
media puzzle berbasis sygic dalam upaya membangun kecerdasan ruang.

c. Bagi peneliti lain, temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal,
pembanding, atau rujukan untuk kegiatan penelitian media puzzle berbasis sygic lebih lanjut.
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian terhadap metode yang digunakan dalam perkuliahan pengantar
sosiologi yang berdampak pada meningkatnya nilai prestasi mahasiswa. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa metode role playing membantu mahasiswa dalam memahami konsep materi perkuliahan pada
mata kuliah pengantar sosiologi. Setelah diterapkan metode role playing terdapat perbedaan secara
siginifikan dalam memahami materi yang disampaikan, perbedaan ini nampak pada nilai yang dicapai
mahasiswa yang jauh lebih baik dari mahasiswa kelas sebelumnya yang hanya menggunakan metode
diskusi dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh dua hal: pertama, metode role playing
membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami konsep dalam ilmu sosiologi  yang membahas
tentang kehidupan sosial masyarakat. Kedua, mahasiswa tidak merasa jenuh karena metode role playing
merupakan metode yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning).
Kata kunci: metode, role playing, pembelajaran, sosiologi.

PENERAPAN METODE ROLE PLAYING PADA MATA KULIAH PENGANTAR
SOSIOLOGI: STUDI KASUS MAHASISWA S1 TIPS STAIN PAMEKASAN

Itaanis Tianah dan Siti Azizah
ita.anistie@gmail

I. PENDAHULUAN
Inovasi dalam strategi pembelajaran sangat penting dilakukan oleh pendidik agar memperoleh

hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang menoton akan
membuat peserta didik jenuh dan tidak termotivasi dalam memahami mata kuliah yang disampaikan
dalam  perkuliahan. Topik yang menarik tidak akan menarik apabila metode yang digunakan tidak menarik
dan tidak merangsang peserta didik untuk menjadi lebih tahu.

Tidak terkecuali Ilmu Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang teori-teori sosial, juga
memerlukan metode yang tepat agar mahasiswa mampu memahami materi perkuliahan dengan baik.
Terlebih ilmu sosiologi ini diajarkan pada mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang kelak
akan mengemban tugas sebagai guru Pendidikan IPS di sekolah. Pemahaman yang optimal akan konsep
dalam ilmu sosiologi sangat diperlukan sebagai bekal dalam mendukung kompetensi sebagai guru.
Mengingat, ada berbagai landasan yang melatarbelakangi urgensi Pendidikan IPS untuk diajarkan di
sekolah yaitu; pertama meliputi landasan Filosofis yakni sebagai ilmu tentang Pendidikan, maka Pendidikan
IPS membutuhkan pemikiran akan manfaat dari Pendidikan IPS yang diajarkan di sekolah. Manfaat ini
jelas ada karena Pendidikan IPS memberikan bekal bagi siswa di sekolah untuk menjadi anggota
masyarakat yang baik, bertanggung jawab dan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam masyarakat.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Itaanis Tianah dan Siti Azizah dosen Tadris IPS STAIN Pamekasan.
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Kedua, landasan ideologis yang meliputi keterkaitan teori yang dipelajari dalam pendidikan IPS
dengan praksis yang ada di masyarakat, meliputi etika, moral, politik, dan norma-norma dari perilaku
dalam mengembangkan pendidikan IPS. Dengan kata lain, pengembangan Pendidikan IPS tidak boleh
mengabaikan aspek etika, moral, politik maupun norma perilaku yang ada di masyarakat karena Pendidikan
IPS merupakan pendidikan yang membahas tentang masalah sosial kemasyarakatan, termasuk budaya
dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat di suatu wilayah.

Ketiga, landasan sosiologis yakni memberikan gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita,
apa yang dibutuhkan dalam meraih kepentingan, cara menggunakan kekuatan yang dimiliki, mencari
aspirasi dalam kehidupan masa kini, dan memahami pola kehidupan yang akan dijalani di masa depan
melalui interaksi sosial  yang dijadikan rujukan dalam membangun teori-teori Pendidikan IPS agar turut
berkontribusi dalam proses perubahan sosial (Sapriyana, 2017). Landasan filosofis untuk memberikan
dasar bagi terbentuknya ideologis yang akan teraplikasi dalam landasan sosiologis. Landasan yang satu
dengan yang lain saling terkait dalam membangun kurikulum Pendidikan IPS.

Sosiologi sebagai komponen ilmu dalam Pendidikan IPS membahas tentang aspek yang berkaitan
dengan masyarakat, seperti; 1) Interaksi sosial, interaksi sosial merupakan teori urgen yang harus dipahami
oleh mahasiswa. Interaksi sosial membahas tentang bagaimana individu berhubungan dengan individu lain
dalam masyarakat. Melalui interaksi individu saling berhubungan dan menjalin kerjasama (asosiatif) maupun
kontravensi (disosiatif). 2) Sosialisasi yang membahas tentang proses internalisasi nilai-nilai dan norma-
norma yang ada di masyarakat ke dalam diri individu terutama individu baru yang baru lahir agar mampu
beradaptasi dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. 3) Lembaga
sosial, yang membahas tentang bagaimana lembaga sosial terbentuk dan melestarikan pranata sosial yang
ada di masyarakat. Lembaga sosial seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan
lembaga ekonomi berperan penting dalam menunjang dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyampaian materi kepada mahasiswa tentu mempertimbangkan beberapa aspek yang harus
dicapai setelah perkuliahan selesai. Indikator ini memiliki tiga aspek (Wina Sanjaya, 2009) yaitu; pertama,
aspek kognitif yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan aspek intelektual peserta
didik melalui penguasaan pengetahuan dan informasi, yang meliputi data dan fakta, konsep, generalisasi
dan prinsip. Kedua, aspek afektif (sikap) yang berhubungan dengan apresiasi seseorang akan suatu hal.
Ketiga aspek psikomotorik yang meliputi aspek keterampilan dalam hal performance atau kerja (Wina
Sanjaya, 2009). Oleh karena itu, proses pembelajaran membutuhkan kreativitas agar mampu
mempengaruhi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, tentu dengan menyesuaikan metode yang sesuai
dengan komponen matakuliah yang disampaikan oleh pendidik.

Metode role playing merupakan salah satu metode yang sesuai dengan pembahasan dalam
ilmu sosiologi, dalam rangka tercapainya aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Melalui  metode role
playing atau bermain peran akan membantu mahasiswa untuk; pertama, lebih memahami materi yang
disampaikan melalui peran yang dimainkan. Kedua, menyadari berbagai peran dalam masyarakat dan
proses terjadinya peran yang ada di masyarakat. Ketiga, memahami  masalah-masalah sosial yang ada
di masyarakat serta bagaimana cara mengatasinya.

II. METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan nilai

mahasiswa angkatan 2015 dan angkatan 2016, dan diperkuat melalui wawancara dengan mahasiswa
angkatan 2016 tentang manfaat metode role playing yang digunakan dalam perkuliahan.
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III. METODE ROLE PLAYING PADA MATAKULIAH PENGANTAR SOSIOLOGI
3.1 Metode Role Playing
Metode bermain peran merupakan metode drama yang dimainkan oleh peserta didik

(mahasiswa) sesuai dengan materi yang disampaikan oleh pendidik (dosen). Metode ini dilakukan dengan
tujuan mendekati situasi sesungguhnya (Pribadi, 2011). Metode role playing membantu mahasiswa
dalam memahami teori dan keterkaitannya dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Model ini
sangat efektif sebagai metode dalam pembelajaran khususnya pembelajaran sosial dengan pertimbangan;
pertama, berdasarkan asumsi bahwa sangat mungkin untuk menciptakan analogi ke dalam kehidupan
nyata. Kedua, bermain peran akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan
dan melepaskan perasaannya. Ketiga, ada proses psikologis yang yang melibatkan sikap, nilai dan
keyakinan  yang diarahkan melalui perilaku spontan (Uno, 2011).

Shaftel dan Shaftel mengemukakan tahapan pembelajaran bermain peran meliputi: 1)
pendahuluan yang meliputi memotivasi peserta didik dan memilih peran, menyusun tahapan-tahapan
peran, dan menyiapkan pengamat. 2) tahap pelaksanaan yaitu tahap pemeranan, 3) tahap terakhir adalah
tahap diskusi dan evaluasi (Mulyasa, 2004).

Senada dengan Shaftel,  Uno membagi tahapan prosedur  bermain peran ke dalam 8 tahapan;
1. Pemanasan. Pada tahap ini menggambarkan permasalahan disertai contoh. Permasalahan

ini bisa datang dari peserta didik atau pendidik.
2. Memilih pemain (partisipan), pada tahap ini membahas karakter pemain dan siapa yang akan

memainkan peran tersebut.
3. Menata panggung. Peserta didik dan pendidikan mendiskusikan bagaimana peran akan

dimainkan, dimana peran akan dimainkan dan dengan penataan yang seperti apa.
4. Pendidik menunjuk peserta didik sebagai pengamat untuk mengamati peran dari peserta didik

yang lain, namun pengamat juga diberikan peran tidak hanya jadi pengamat saja.
5. Permainan peran dilmulai secara spontan.
6. Mendiskusikan permainan dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukukan.
7. Permainan peran ulang.
8. Pembahasan atau diskusi yang diarahkan pada realitas.
Melalui delapan tahapan tersebut efektivitas dalam penerapan metode role playing akan bisa

dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Sebab tidak hanya semata-mata bermain peran namun ada
tahapan yang harus dilaksanakan dalam penerapan metode role playing.

3.2 Metode Role Playing dalam Meningkatkan Pemahaman dan Prestasi Mahasiswa
3.2.1 Tahapan Role Playing pada Mata kuliah Pengantar Sosiologi
Sesuai dengan tahapan yang dijelaskan Hamzah Uno, dalam penerapan metode role playing

pada matakuliah pengantar sosiologi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial juga dilakukan beberapa tahapan:
Tahap pertama, pemanasan. Pada tahapan ini menjelaskan materi perkuliahan mencakup,

teori, aspek-aspek yang perlu diketahui dan pemetaan masalah. Misalnya membahas tentang sosialisasi,
meliputi definisi sosialisasi, agen sosialiasasi dan proses sosialiasi dan apa saja masalah yang muncul
dalam proses sosialisasi. Setelah dosen menjelaskan mahasiswa menanggapi dan memberikan masukan
terkait materi yang sudah dijelaskan. Masukan dari mahasiswa dijadikan pertimbangan dalam menentukan
tema besar yang akan diangkat dalam metode bermain peran.
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Tahap kedua, pada tahap kedua  berbeda dengan tahapan yang dikemukakan oleh Uno yakni
menentukan peran. Dalam kelas pengantar sosiologi tahap kedua dilakukan pembagian kelompok,
dalam satu kelompok terdiri dari 6 orang atau lebih, masing-masing kelompok mendiskusikan judul yang
akan ditampilkan, dengan catatan judul harus sesuai dengan tema yang disampaikan dalam perkuliahan.

Tahap ketiga, penyusunan naskah sekaligus pembagian peran oleh masing-masing kelompok.
Setiap orang dalam kelompok bebas menentukan peran yang akan dimainkan sesuai dengan kesepakatan
dalam kelompok. Pada tahap didiskusikan mengenai pernak-pernik atau kostum yang akan dipakai pada
pementasan. Peran dosen sebagai fasilitator saja ketika ada masalah mengenai keterkaitan judul dengan
tema yang disampaikan atau masalah peran yang akan ditampilkan oleh masing-masing kelompok.

Keempat, mendiskusikan panggung. Pementasan membutuhkan panggung khusus yang ditata
khusus atau menggunakan kelas sebagai panggung. Biasanya mahasiswa memilih melakukan
pementasan di panggung yang tertata khusus untuk pementasan jika waktunya memungkinkan.

Kelima, dosen dengan kesepakatan bersama menunjuk pengamat, perwakilan dari masing-
masing kelompok untuk mengamati alur cerita yang ditampilkan teman-temannya. Hal tersebut dilakukan
secara bergantian. Para pengamat diminta untuk memberikan penilaian dan masukan terkait kekurangan
pementasan yang dilakukan oleh kelompok lain.

Keenam, permainan dimulai, tidak secara spontan namun sudah diatur dan didiskusikan dengan
kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok sudah memahami peran yang harus ditampilkan
dalam drama, dan apa arti peran yang diperankan. Dalam hal ini, tiap mahasiswa menyadari peran yang
dimainkan dan kaitannya dengan kehidupan nyata. Melalui analogi ini diharapkan mahasiswa mampu
memiliki gambaran tentang materi yang disampaikan dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Ketujuh, evaluasi. Pada tahap ini dosen dan mahasiswa mendiskusikan kembali penampilan
drama yang dimainkan oleh masing-masing kelompok. Evaluasi ini membahas keterkaitan tema dengan
drama yang dimainkan serta kelebihan dan kekurangannya. Dosen meminta mahasiswa untuk
menjelaskan hubungan drama yang baru ditampilkan dengan kehidupan sehari-hari.

3.2.2 Metode Role Playing dalam meningkatkan Pemahaman Mahasiswa terhadap Matakuliah
  Pengantar Sosiologi

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap sepuluh responden, sembilan responden mengatakan
metode role playing efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap teori sosiologi. Dari hasil
wawancara diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, metode role playing metode yang efektif  dalam
memahami matakuliah pengantar sosiologi, karena mata kuliah pengantar sosiologi tidak cukup hanya
dengan menjelaskan  teori saja. Metode role playing merupakan pelengkap dari metode diskusi atau
ceramah yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti pernyataan SH :

“Pengantar  sosiologi kunci pokoknya ada di teori, jadi setiap penjelasan teori dapat dilakukan
juga dengan praktek langsung ataupun dengan penelitian pada mahasiswa, agar teori yang
diajarkan lebih menarik. Bermain peran juga termasuk metode yang dirasa cukup efektif dalam
memperdalam teori pengantar sosiologi, selain didalamnya itu juga dapat mengasah bakat dan
minat mahasiswa dalam belajar”.
Demikian juga yang disampaikan oleh IR:
 “Dengan metode role playing mahasiswa bisa memahami dengan baik. Iya, karena langsung
memahami apa yang di maksud materi tersebut, karena adanya praktek atau role playing kami
bisa menganalisis dan membedakan materi A dan B, bisa memahami materi lebih mudah dan
lebih kongkrit. Jika diskusi saja, tidak bisa langsung memahami materi tapi jika diselingi dengan
metode role playing itu bisa memahami apa yang dijelaskan kerena adanya action langsung”.
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Kedua, metode role playing bisa meningkatkan keterampilan kerjasama dikalangan mahasiswa.
Seperti dikatakan oleh MD : Metode role playing menurut saya menambah daya tarik mahasiswa untuk
belajar. Bisa melibatkan semua peserta aktif. Merangsang mahasiswa untuk lebih kreatif dan bekerjasama”.

Ketiga, melatih mental dan rasa percaya diri mahasiswa, tidak semua mahasiswa bisa selalu
aktif dalam setiap perkuliahan. Mahasiswa yang aktif senantiasa mendominasi di kelas dan terkadang
menyebabkan rasa minder bagi mahasiswa yang memiliki sikap pasif. Melalui metode role playing
setiap mahasiswa dipaksa untuk berperan aktif dan memainkan perannya dengan baik, sehingga yang
awalnya pasif mendapatkan stimulasi untuk menjadi aktif. Hal tersebut dibenarkan oleh responden FD”:

“Metode role playing dapat mengembangkan intelektualnya. Bisa memecahkan masalah sifat
atau karakter individu semisal, pemalu dan ragu. Dapat meningkatkan komunikasi dengan lancar
entah individu atau kelompok. Dengan berperan aktif dalam perkuliahan membuat peserta didik
tidak jenuh atau senang”.
Keempat, mengurangi rasa jenuh dan bosan. Metode diskusi seringkali menoton dan hanya

menarik bagi mahasiswa yang aktif. Untuk mengurangi rasa jenuh dan membangkitkan rasa ingin belajar
bagi mahasiswa yang pasif diperlukan metode seperti dikatakan oleh ST :

Metode role playing sudah cukup efektif. Karena di dalamnya kita langsung memainkan peran
mengenai materi yang disampaikan. Dan pada saat kita memainkan peran tersebut otomatis,
materi yang disampaikan juga mudah masuk dan ditangkap oleh mahasiswa karena bisa
melihatnya dengan langsung, serta membuat suasana pun lebih hidup dan tidak bosan.
3.2.3 Meningkatnya Prestasi Mahasiswa melalui Metode Role Playing
Keberhasilan pembelajaran menurut Susanto diukur dari dua indikator; pertama, daya serap

terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun
kelompok. Kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan/instruksional khusus telah dicapai oleh siswa
baik secara individu maupun kelompok (Susanto, 2013).

Indikator keberhasilan penerapan metode role playing ini diukur dari prestasi mahasiswa yaitu
nilai prestasi mahasiswa dalam matakuliah pengantar sosiologi. Pada angkatan 2015 matakuliah
pengantar sosiologi hanya menggunakan satu metode yakni metode diskusi dan tanya jawab. Melalui
metode diskusi hasil rata-rata dari nilai prestasi mahasiswa  bisa dilihat dari deskripsi tabel berikut,
dengan jumlah 53 mahasiswa:

Tabel 1. Nilai Mahasiswa Angkatan 2015

Dari tabel di atas rata-rata prestasi mahasiswa angkatan 2015 yaitu 75-79 dengan prosentase
40%,  yang mendapat nilai 80-84 sekitar 25%, yang mendapat nilai 60-74 sekitar 23%, dan yang mendapat
nilai 85-89 sekitar 9,4%.

Nilai Angka
50-69
60-74
75-79
80-84
85-89

Nilai Huruf
C
B-
B
B+
A-

Jumlah Mahasiswa
2

12
21
13
5

Presentase
3,7%
23%
40%
25%
9,4%

No.
1
2
3
4
5
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      Pada angkatan 2016 dilakukan metode berbeda, tidak hanya diskusi dan tanya jawab saja namun
juga diterapkan metode role playing yang disesuaikan dengan materi perkuliahan yang disampaikan,
berikut deskripsi nilai mahasiswa angkatan 2016 dari 109 mahasiswa :

Tabel 2. Nilai Mahasiswa Angkatan 2016

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada angkatan 2016 rata-rata nilai mahasiswa 80-84 atau
sekitar 56%, yang mendapat nilai 75-79 sekitar 20%, dan nilai 85-89 22%. Pada angkatan 2016 tidak ada
mahasiswa yang mendapat nilai 50-69 dan 60-74. Berdasarkan data pada dua tabel di atas bisa
disimpulkan: pertama, metode role playing terbukti membantu mahasiswa untuk memahami teori secara
maksimal karena dianalogikan dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Kedua, metode role playing
mampu meningkatkan prestasi mahasiswa yang awalnya mendapat nilai rata-rata 75-79 menjadi mendapat
nilai rata-rata 80-84.

IV. SIMPULAN
Metode ceramah atau diskusi akan sangat bagus ketika dilengkapi dengan metode lain untuk

lebih memberikan pemahaman maksimal. Pada matakuliah pengantar sosiologi misalnya akan lebih
memberikan pemahaman terhadap mahasiswa ketika metode diskusi dilengkapi dengan metode role
playiang.

Metode role playing terbukti mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teori
yang disampaikan sehingga berpengaruh juga terhadap nilai prestasi mahasiswa yang diukur berdasarkan
nilai harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tentu pada hakikatnya harapan ideal yang
dicita-citakan tidak hanya mendapat nilai tinggi, akan tetapi pemahaman akan materi yang disampaikan
di perkuliahan bisa menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mengemban tugasnya sebagai guru Pendidikan
IPS kelak ketika lulus dari perguruan tinggi.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah tersusunnya kurikulum yang aplikatif untuk mencegah dan
memberantas korupsi melalui pendidikan karakter di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Negeri
Jakarta secara formal dan terstruktur sesuai dengan tuntutan nilai dan norma yang terkandung dalam
peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dengan
demikian, hasil penelitian ini akan menjadi pegangan dan rujukan bagi para pengajar pendidikan karakter
di perguruan tinggi, khususnya para pengajar pendidikan karakter di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sociological-jurisprudence yang bersifat deskriptif
analitis dengan pendekatan studi dokumen yang bertujuan membandingkan hukum dalam peraturan
(law in book) dengan hukum dalam praktiknya (law in action), dalam hal ini sistem compliance anti korupsi
pada perusahaan, untuk memperoleh gambaran pelaksanaan hukum (anti korupsi) secara praktis. Setelah
gambaran diperoleh, kemudian diidentifikasi faktor hambatan dan penguat untuk kemudian diintegrasikan
kepada kurikulum pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi. Sektor yang sudah melaksanakan dan
terbukti cukup efektif dalam mencegah sikap dan perilaku korupsi adalah sektor bisnis yang telah
mengembangkan apa yang dinamakan compliance anti korupsi. Memadukan aspek edukasi dan praktis
dalam suatu konsep pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat diperoleh kurikulum yang dapat diterapkan
secara efektif.

Kata kunci:  model, sikap anti korupsi, perguruan tinggi, compliance anti korupsi.

MODEL PENERAPAN SIKAP ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI
MENURUT  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS COMPANY’S

ANTI CORRUPTION SYSTEM
Martini

martini_anwar@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Besarnya harapan akan pemerintahan yang transparan dan jujur yang menjauhi praktik korupsi

merupakan salah satu pesan yang diusung dalam gerakan reformasi.
Namun ternyata, harapan itu masih jauh dari kenyataan; dari beberapa data yang diperoleh

mengenai pergerakan korupsi di Indonesia menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ketahun,
bahkan sampai dengan tahun 2016 yang lalu. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi
di Indonesia terus meningkat, baik dari segi orang dan jumlah uang yang terlibat di dalamnya. Selain itu,
beragamnya latar belakang pihak yang terlibat pun semakin luas; tidak terbatas hanya kalangan pengguna
anggaran dan belanja negara, namun juga semakin banyak pihak swasta yang terlibat dalam kasus-
kasus tersebut.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Jakarta.



160 Martini

Sumber: Laporan Tahunan KPK Tahun 2016
Jika dilihat dari nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, angkanya besar sekali; menurut

hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), nilai kerugian negara tersebut
di Indonesia selama 2001-2015 mencapai Rp.203,9 triliun. Sedangkan nilai yang berhasil dikembalikan
dari jumlah tersebut berdasarkan penghitungan hukuman denda dan sita aset hanya terkumpul Rp 21,26
triliun atau hanya sekitar 10,43%.

Secara proporsional, kebanyakan kasus korupsi tersebut terpusat di Jakarta; sepanjang tahun
2004-2011, kasus  korupsi di Jakarta sebanyak 142 kasus.

Pengukuran tingkat korupsi Indonesia juga dapat dilihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi
(IPK). Pada tahun 2010, angka IPK Indonesia berada pada 2,8 atau di peringkat ke 110 dari 178 negara
yang disurvei. Nilai ini sama persis dengan tahun sebelumnya. Nilai ini jauh berada di bawah Singapura
yang skornya 9,3 dan merupakan negara dengan IPK tertinggi di Asean; masih lebih rendah dari Malaysia
(4,4), dan sedikit lebih tinggi dari Vietnam (2,7) dan Timor Leste (2,5). Berkaitan dengan hal ini, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono berkeinginan untuk mencapai skor IPK Indonesia 5,0 pada tahun 2015.

Kerangka hukum untuk mencegah dan menanggulangi korupsi telah diatur paling tidak dalam
5 peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003; UU Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kerangka hukum ini
bersifat nasional dan internasional. Dengan demikian, terlihat jelas komitmen bangsa Indonesia yang
kuat untuk menghapus korupsi dari ibu pertiwi. Namun sayangnya, kerangka hukum yang sudah disusun
dengan baik setelah gerakan reformasi tersebut belum berlaku secara efektif ditandai dengan trend yang
meningkat mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia.

Diktum Kesebelas angka 7 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi menugaskan Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang
berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik
formal dan non formal.

Namun demikian, dari pelaku korupsi di atas, kebanyakan adalah lulusan perguruan tinggi;
sehingga dapatlah dikatakan kurikulum pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi tidak bisa lagi
menggunakan tradisional dan konvensional, kurikulum tersebut perlu diperkaya dengan berbagai
kemungkinan pengembangannya.

Disisi lain, perusahaan-perusahaan swasta terutama yang bertaraf internasional telah
merumuskan dan melaksanakan tindakan preventif untuk mencegah pelaksanaan korupsi di
perusahaannya yang dikenal dengan tindakan compliance. Sejauh ini, sistem yang dilaksanakan di dunia
usaha ini dianggap efektif sejauh ini. Oleh karena itu, identifikasi nilai-nilai baik dalam pencegahan

Tabel 1 Hasil Verifikasi KPK atas Laporan Korupsi
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korupsi dalam dunia bisnis yang kemudian diintegrasikan dengan kurikulum anti korupsi di perguruan
tinggi, akan menghasilkan kurikulum yang sifatnya tidak lagi utopia melainkan lebih realistik dan aplikatif.

Dalam compliance anti korupsi, beberapa langkah diambil untuk memastikan terjadi tidaknya
tindakan korupsi dan kemudian diputuskan tindakan selanjutnya. Langkah-langkah dimaksud antara
lain:

Gap analysis: yaitu penilaian mendalam atas sistem dan regulasi internal perusahaan terhadap
berbagai peraturan anti korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional; dengan kata lain tingkat
kesesuaian regulasi dengan peraturan-peraturan lainnya. Selanjutnya dilakukan pula analisis atas regulasi
perusahaan dengan segala aktivitas transaksi dan bisnis perusahaan baik melibatkan pegawai, direksi,
komisaris, pemegang saham, vendor, kontraktor, dan/atau pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak
langsung.

Diagnostic protocol, yaitu hasil dari gap analysis dikembangkan untuk melakukan analisis
mendalam terkait implementasi sistem internal perusahaan secara faktual, seperti melakukan penjabaran
atas proses identifikasi, verifikasi, monitoring, dan pemeliharaan data pelanggan dan/atau supplier yang
tunduk kepada peraturan perundang-undangan anti korupsi baik tingkat nasional maupun internasional.

Melihat fenomena di atas, maka perlu melakukan kajian untuk mengintegrasikan sikap anti
korupsi di kalangan mahasiswa terutama yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan yang
akan menjadi pengambil keputusan penggunaan anggaran serta memiliki akses terhadap anggaran
dimaksud, melalui kurikulum yang lebih jelas target capaian karakter yang diinginkan. Integrasi demikian,
akan bersifat strategis jika dilakukan melalui pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan
yang dipadukan dengan prinsip anti korupsi yang diterapkan dalam dunia bisnis, mengemban misi untuk
membangun karakter bangsa Indonesia yang lebih beradab dan humanis serta bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada telaah literatur mengenai pengembangan
kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi berbasis compliance anti korupsi dalam dunia
bisnis

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang maka masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam peraturan

perundang-undangan?
2. Apa saja karakter nilai dan sikap yang dikehendaki dan dibutuhkan untuk mencegah dan

menanggulangi korupsi baik secara regulasi dan edukasi?
3. Bagaimana mengintegrasikan sistem anti korupsi dalam compliance anti korupsi di

perusahaan ke dalam kurikulum sistem pendidikan di perguruan tinggi untuk pendidikan
anti korupsi lebih efektif?

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari kata “corruption” (Latin) yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan,

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Webster Student Dictionary:
1960). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat
disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya adalah ‘perbuatan yang buruk
seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (WJS Poerwadarminta, 1976).
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Selanjutnya, ada beberapa istilah terkait dengan perbuatan suap-menyuap ini, yaitu korup, korupsi,
dan koruptor. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk
kepentingan sendiri dan sebagainya. Sedangkan korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan
uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan koruptor adalah orang yang melakukan korupsi
(Dirjen Pendidikan Tinggi: 2011).

Dalam kerangka hukum, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara.

2.2 Penyebab Terjadinya Korupsi
Walaupun korupsi ditengarai sesuatu yang melekat pada perkembangan masyarakat baik di

tingkat dunia maupun di tingkat Indonesia, namun beberapa pakar berusaha mengidentifikasi penyebab
terjadinya korupsi sehingga upaya pemberantasannya dapat dilaksanakan secara efektif pada gilirannya.
Menurut Ali Rokhmad (2013: 23-35) beberapa penyebab atau sumber terjadinya korupsi antara lain:

1. Kelemahan kepemimpinan.
2. Kelemahan rasa etis dan agama kasus ditangkapnya Suryadharma Ali ketika menjabat sebagai

Menteri Agama menjadi contoh ironis1.
3. Tradisi upeti atau pemberian hadiah.
4. Rendahnya kualitas pendidikan (moral).
5. Kemiskinan.
6. Penegakan hukum yang lemah.
Berkaitan dengan hal ini, Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (2002: 6) mencoba

mengidentifikasi penyebab perilaku korupsi yang dapat dibagi ke dalam empat faktor: (1) aspek perilaku
individu, (2) aspek organisasi, (3) aspek masyarakat, dan (4) aspek peraturan perundang-undangan.

2.3 Sistem Compliance Anti Korupsi di Dunia Bisnis
Marak dan kian mencemaskannya perilaku korupsi di kalangan masyarakat, menyebabkan dan

mendorong dunia bisnis pun bergerak untuk menata sistem tata kelola perusahaannya (corporate
governance) mengantisipasi perilaku tersebut. Compliance anti korupsi pada dunia bisnis mendapat
perhatian di dunia internasional dengan disahkannya the Convention on Combating Bribery of Foreign
Public Officials in International Business Transactions pada tahun 1999 yang diikuti oleh 40 negara.
Kemudian baru pada tahun 2005 disahkan pula the United Nations Convention Against Corruption yang
diikuti oleh 168 negara. Dengan demikian, pemikiran tentang anti korupsi terlebih dahulu datang dari
dunia bisnis, yang kemudian merumuskan langkah dan strategi untuk itu.

Untuk mengaplikasikan konvensi di atas ke dalam dunia bisnis, Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) bekerjasama dengan the United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), dan World Bank menyusun Anti-Corruption, Ethics and Compliance Handbook for Business
pada tahun 2013. Handbook ini membahas tentang:

a.Kerangka kerja anti korupsi secara internasional yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis
internasional;

b.Panduan bagi perusahaan bagaimana mengevaluasi atau menilai risiko perusahaan dalam
upaya mengembangkan program compliance dan etika anti korupsi di perusahaannya;



163Martini

c. Membangun dan membentuk instrumen panduan bisnis untuk compliance dan etika anti
korupsi di perusahaan.

Pada perkembangannya, beberapa perusahaan besar menyusun dan membentuk etika bisnis
melawan korupsi yang pada gilirannya menjadi salah satu parameter kesehatan dan terpercayanya
perusahaan dimaksud baik di mata konsumen, sesama pelaku bisnis, maupun oleh pengawas kegiatan
bisnis (pemerintah/otoritas). Coca-cola misalnya telah mengembangkan Code of Business Conduct dan
Anti Bribery Policy untuk mendorong kegiatan bisnis yang lebih adil, beretika, dan legal. Sistem kerja
Coca-cola utuk compliance anti korupsi adalah memadukan sistem manajemen risiko dengan data dari
Transparency International yang kemudian disusun model risiko korupsi dan penyuapan. Inti tugasnya
adalah memahami budaya dan tingkat risiko sehingga bisa mencegah akar perilaku korupsi paralel
dengan penghormatan dengan budaya setempat.2

III. METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sociological-jurisprudence

yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi dokumen yang bertujuan membandingkan hukum
dalam peraturan (law in book) dengan hukum dalam praktiknya (law in action),  karena penelitian ini
menggunakan pendekatan studi dokumen, maka data yang digunakan sebagian besar adalah data
sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur
dilakukan baik pada pra penelitian dan selama penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Compliance Anti Korupsi Pada Perusahaan Total
Total adalah perusahaan Perancis di bidang minyak dan gas dunia yang beroperasi di 130

negara dan memiliki 98.000 pegawai. Perusahaan ini memiliki kegiatan di bidang eksplorasi untuk
memproduksi, mengubah, memasarkan, dan mendistribusikan energi dalam berbagai bentuk. Strategi
Total adalah menyediakan energi utama secara bertanggung jawab, menyediakan energy terjangkau,
terpercaya, dan bersih bagi sebanyak mungkin orang. Dengan latar belakang demikian, maka salah satu
program yang dikembangkan oleh Total adalah program compliance atau anti korupsi atau disebut juga
program kepatuhan yang disosialisasikan secara berkala dan berkelanjutan untuk mempertahankan
eksistensi bisnisnya.

Total Indonesia atau disebut juga dengan Total E&P Indonesia (TEPI) menjalankan program
kepatuhan anti korupsi selain merujuk ketentuan internasional dan negara-negara dimana Total
beroperasi, juga memperhatikan dan memenuhi peraturan-peraturan yang terkait dengan pencegahan
dan penindakan korupsi di Indonesia. Salah satu peraturan Indonesia yang paling akhir yang menjadi
pertimbangan TEPI adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa
korporasi atau perusahaan bisnis swasta dapat menjadi pelaku korupsi yang merugikan negara apabila:

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut
atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlakukan untuk melakukan pencegahan,

mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum
yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
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Dengan ketentuan yang jelas dan tegas di atas, maka korporasi harus melakukan langkah-
langkah nyata yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi baik secara aktif dan responsif.
Program yang dikembangkan Total dirancang secara bertingkat dan meliputi berbagai aspek. Pada
tingkat tertinggi Total mengeluarkan piagam etika yang berisikan:

a. Komitmen terhadap tingkat tertinggi keselamatan dan keamanan dalam operasi serta
melindungi kesehatan dan lingkungan;

b. Compliance dengan standar integritas tertinggi, khususnya dengan pencegahan korupsi, fraud
dan praktik anti-kompetitif;

c. Menghormati standar internasional hak asasi manusia.
Pada tingkat di bawahnya dikembangkan pedoman tingkah laku yang merupakan Code of Conduct

berperilaku bagi karyawan Total. Diantara prinsip pedoman perilaku dimaksud adalah:
a. Menolak suap dan korupsi dalam segala bentuk, baik secara umum atau pribadi, aktif maupun

pasif;
b. Program compliance anti-korupsi didesain untuk menerapkan prinsip “zero tolerance”;
c. Aturan dan prosedur internal menjelaskan tindakan dan perilaku yang diharapkan dari karyawan

TEPI dan stakehoder yang lain.
Untuk melaksanakan Pedoman Tingkah Laku di atas, dikembangkan pula kerangka kerja

kepatuhan yang disebut dengan Comprehensive Compliance Program, yang terdiri dari tujuh elemen
yang dikembangkan menggunakan nilai-nilai perusahaan dan referensi hukum perusahaan. Tujuh elemen
tersebut  adalah (1) Top level commitment; (2) Policies and procedures; (3) Awarness and training; (4) Risk
assessment and due diligent; (5) Monitoring, auditing, and alerts; (6) Reporting; dan (7) Sanction. Ketujuh
elemen bekerja secara berjenjang dan bertahap yang setiap tahapannya ada syarat dan tindak lanjut jika
ditemukan indikasi pelanggaran. Dengan demikian, merujuk pada gambar dibawah maka sanksi adalah
tahapan paling akhir dari program compliance secara lengkap.

Gambar 1 Comprehensive Compliance Program TEPI
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Disamping program compliance anti korupsi, Total juga mengembangkan program anti korupsi
menggunakan sistem International Standard Organization (ISO) 37001. Pada sistem ISO ada checklist
yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa perilaku di perusahaan tersebut telah berorientasi kepada
manajemen anti korupsi.

Dari program compliance anti korupsi pada perusahaan Total  terlihat bahwa untuk bisa efektifnya
pembangunan sikap dan budaya anti korupsi adalah pembangunan komitmen dan tindakan tepat untuk
setiap gejala, sehingga tindakan relevan bisa diambil dan pada akhirnya dapat mencegah tindakan
korupsi tersebut pada gilirannya. Prinsip ini pula yang akan diadopsi dan dikembangkan dalam kurikulum
pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, sehingga gerakan ini bukan hanya sekedar slogan melainkan
sudah menjadi sikap yang secara otomatis dan berkelanjutan dilaksanakan.

4. 2 Karakter, Nilai, Sikap Membangun Budaya Anti Korupsi
Pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang

diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik. Ada beberapa pemikiran
mengenai karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan agar sikap anti korupsi terbentuk dengan
baik.

Pada tatanan regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, karakter yang ingin dicapai dari sistem pendidikan adalah peserta didik yang: (1) beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5) cakap, (6) kreatif,
(7) mandiri, (8) demokratis, dan (9) bertanggungjawab. Sekalipun karakter ini masih bersifat umum,
namun pada prinsipnya karakter baik ini juga dapat menjadi karakter yang dapat menumbuhkan sikap
anti korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengembangkan sembilan nilai dasar yang perlu
ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu (1) jujur, (2) adil,
(3) berani, (4) hidup sederhana, (5) tanggung jawab, (6) disiplin, (7) kerja keras, (8) hemat, dan (9)
mandiri.3

Proses internalisasi menurut Budiningsih (2004) harus memperhatikan 4 hal, yaitu (1) pengertian
atau pemahaman terhadap karakter integritas, (2) perasaan integritas, (3) tindakan integritas, dan (4)
internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika, dan moral). Keempat komponen tersebut sekaligus juga
mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode  pembelajaran
yang tepat. Dengan demikian, perilaku anti korupsi merupakan karakter ‘bentukan’ yang memang
direncanakan dengan seksama melalui proses internalisasi dimaksud. Oleh karena itu metode
pembelajaran yang paling tepat untuk perilaku ‘bentukan’ tadi adalah metode planned behavior dari
Fishbein dan Ajzen (1975).

4.3 Gambaran Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Negeri Jakarta
Efektif Berbasis Compliance Program Perusahaan

Berdasarkan studi terdahulu dan prinsip-prinsip dalam compliance program pada perusahaan
dalam melakukan bisnis beretika dan anti korupsi, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa inti dari
pendidikan korupsi meliputi:

1) pengetahuan tentang korupsi,
2) pengembangan sikap anti korupsi,
3) perubahan sikap menuju anti korupsi,
4) perspektif moral, agama, dan sosial atas korupsi,
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5) perspektif internasional,
6) sistem risk assessment untuk identifikasi ada tidaknya perilaku korupsi, dan
7) sistem sanksi efektif bagi yang melakukan tindak korupsi.
Berdasarkan 7 topik di atas, maka dapat disusun kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan

Tinggi secara umum, dan di UNJ secara khusus yang diusulkan bermuatan 2 SKS dengan 16 kali
pertemuan termasuk UTS dan UAS.

V. SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam tataran peraturan perundang-undangan

sudah cukup lengkap mencakup tidak kurang dari 11 peraturan setingkat Undang-Undang
yang berevolusi dari tahun 1957 sampai dengan 2006.

2. Pendidikan anti korupsi dinilai banyak kalangan sebagai salah satu langkah strategis yang
dapat dilakukan untuk membangun budaya anti korupsi.  Perguruan tinggi sebagai jenjang
tertinggi dalam menempuh pembelajaran sebagai bekal menjalani hidup selanjutnya, dinilai
sebagai momen yang tepat untuk mengenalkan, mendiskusikan dan menerapkan budaya
anti korupsi, karena peserta didiknya selain diharapkan sebagai agent of change juga masuk
dalam tahapan melaksanakan nilai yang menurut pertimbangan mereka sebagai pilihan dalam
menjalani hidup. Untuk dapat berfungsi secara efektif Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan
Tinggi, perlu disusun suatu materi pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan
sehingga sasaran pembentukan karakter dapat dicapai. Namun demikian, sebelum menyusun
kurikulum dimaksud, perlu dielaborasi terlebih dahulu karakter atau sikap yang dapat
mendukung pembentukan sikap anti korupsi. Berbagai pendapat diusulkan sebagai karakter
dasar yang harus dikuatkan untuk dapat membangun sikap anti korupsi.

3. Selain dari perspektif teori yang mengembangkan sikap anti korupsi, perlu juga mengidentifikasi
program dalam dunia bisnis yang mengatur dan memonitor perilaku anti korupsi yang dinilai
efektif. Dengan menggunakan pendekatan yang sama, maka dapat dikembangkan kurikulum
pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi yang efektif dan komprehensif. Compliance program
atau program kepatuhan pada program anti korupsi pada dunia bisnis, menekankan aspek
motorik dengan metode pendekatan edukasi, monitoring, dan tahapan yang terakhir adalah
sanksi sesuai dengan kesalahan. Namun demikian, program yang dikembangkan lebih
menekankan tindakan preventif daripada kuratif. Oleh karena itu, aspek ini perlu dimasukkan
ke dalam kurikulum pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

Saran dari penelitian ini adalah:
 1. Pemberian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi secara umum dan di

Universitas Negeri Jakarta perlu segera diwujudkan. Untuk itu berharap pihak berwenang di
Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini Pembantu Rektor I yang membidangi akademik dapat
memasukkan dan memformalkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini sebagai mata kuliah
yang mandiri. Namun jika dirasakan belum memungkinkan, dapat diintegrasikan ke dalam
mata kuliah Kewarganegaraan sebagai langkah awal.
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 2. Mengingat sumber daya yang terbatas dalam melaksanakan penelitian ini, maka perlu dilakukan
penelitian lanjutan untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan
Tinggi yang memuat metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pemberian mata kuliah
dimaksud, yaitu pembentukan karakter; serta dilengkapi dengan bahan ajar yang sesuai untuk
itu disertai panduan pengajarannya sehingga keseragaman pemberian mata kuliah dapat
dijamin.
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ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam
pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. Guru dituntut agar mampu
menggunakan alat-alat yang disediakan sekolah yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Selain mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru dituntut mengembangkan alat-alat tersebut
untuk mengembangkan keterampilan membuat media pengajaran. Mahasiswa Program Studi Pendidikan
IPS sebagai calon guru yang akan mengajar mata pelajaran IPS di SMP/MTs diharapkan dapat
memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti papan tulis, gambar, PPT, video, surat kabar, poster,
puzzle, TTS, monopoli, ular tangga, media 3D, dan sebagainya. Namun demikian, media dominan
digunakan adalah gambar, video, dan PPT. Harapannya, guru memanfaatkan berbagai media
pembelajaran secara optimal dalam pembelajaran IPS dan kreatif dalam membuat media pembelajaran.
Kata kunci: media, pembelajaran IPS.

PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN IPS
Melly Agustina Permatasari

mellyap@ulm.ac.id

I. PENDAHULUAN
Guru dalam melaksanakan pembelajaran harus melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan

didaktis. Aspek pedagogis rnenunjuk pada pembelajaran berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan,
sehingga guru harus mendampingi peserta didik dalam belajar dan menguasai kompetensinya. Selain
itu guru juga memiliki pengetahuan yang luas mengenai jenis-jenis belajar, kondisi internal dan eksternal
peserta didik, serta cara melakukan pembelajaran yang efektif dan bermakna.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong pembaharuan dalam
pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. Para guru dituntut agar mampu
menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-
alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat
menggunakan alat yang murah dan bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan
pengajaran. Selain mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat
mengembangkan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan
membuat media pengajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat,

Banjarmasin
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Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS sebagai calon guru yang akan mengajar mata
pelajaran IPS di SMP/MTs diharapkan dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran dalam
mengajar di sekolah.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Media Pembelajaran
2.1.1 Pengertian Media
Media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak dari “medium” yang berarti

perantara atau alat (sarana) untuk mencapai sesuatu. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau
pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau
informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu
disebut media pembelajaran. Assosiation for Education and Communication Technology (AECT)
mendifinisikan media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk sesuatu proses penyaluran informasi.
Sedangkan Education Assiciation (NEA) mendifinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan,
dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam
kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional.

Lebih jelas lagi Koyo K dan Zulkarimen Nst (1983) mendefinisikan: “Media adalah sesuatu yang
dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemampuan seseorang sehingga
dapat mendorong tercapainya proses belajar pada dirinya”. Husain Achmad menyatakan bahwa media
pendidikan pengertiannya identik dengan peragaan. Oemar Hamalik menyatakan bahwa media pendidikan
adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi
antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Menurut Kosasih Djahiri
(1979) adalah segala alat bantu yang dapat memperlancar keberhasilan mengajar. Oleh karena  itu dalam
proses belajar mengajar, guru harus selalu menghubungkan alat bantu mengajar dengan kegiatan mengajarnya.

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu
yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau
keterampilan pembelajar sehingga dapat memahami pembelajaran.

2.1.2 Fungsi Media Pembelajaran
Media memiliki beberapa fungsi, diantaranya:
1) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta

didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang
menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong,
dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta
didik tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, maka obyeknyalah yang dibawa
ke peserta didik. Obyek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk
gambar-gambar yang dapat disajikan secara audio visual dan audial.

2) Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin
dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang suatu obyek, yang
disebabkan, karena: (a) obyek terlalu besar, (b) obyek terlalu kecil, (c) obyek yang bergerak
terlalu lambat, (d) obyek yang bergerak terlalu cepat, (e) obyek yang terlalu kompleks, (f) obyek
yang bunyinya terlalu halus, (f) obyek mengandung berbahaya dan resiko tinggi. Melalui
penggunaan media yang tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan kepada peserta didik.



171Melly Agustina Permatasari

3) Media pembelajaran memungkinkan interaksi langsung peserta didik dengan lingkungannya.
4) Media menghasilkan keseragaman pengamatan.
5) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis.
6) Media membangkitkan keinginan dan minat baru.
7) Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar.
8) Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit sampai dengan abstrak.
2.1.3 Manfaat Media dalam Pembelajaran 
Dalam proses belajar mengajar terdapat dua unsur sangat penting adalah metode mengajar

dan media pengajaran. Kedua aspek tersebut saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar
tertentu akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek
lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan respon
yang diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik
siswa.  Meskipun demikian,  fungsi  utama media  pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang
turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar
mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan
kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Secara umum,
manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa
sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.
Beberapa manfaat media yang lebih rinci Kemp dan Dayton (1985) misalnya, mengidentifikasi beberapa
manfaat media dalam pembelajaran yaitu:

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan.
2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik.
3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.
4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga.
5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar.
8) Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.

Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut:
1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.
2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya,
dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu.
4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung
dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui karya wisata. Kunjungan-
kunjungan ke museum atau kebun binatang.
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2.1.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran
Media Pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya.  Mulai yang paling kecil sederhana

dan murah hingga media yang canggih dan mahal harganya.  Ada media yang dapat dibuat oleh guru
sendiri, ada media yang diproduksi pabrik.  Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung
dapat kita manfaatkan, ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan
pembelajaran.

Meskipun media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak banyak jenis media yang biasa
digunakan oleh guru di sekolah.  Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah
memanfaatkan adalah media cetak (buku).  Selain itu banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan
jenis media lain gambar, model, dan Overhead Projector (OHP) dan obyek-obyek nyata. Sedangkan
media lain seperti kaset audio, video, VCD, slide (film bingkai), program pembelajaran komputer masih
jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar guru. 

Anderson (1976) mengelompokkan media menjadi 10 golongan sbb :

2.1.5 Pemilihan Media Pembelajaran
Warsita (2008:253) mengemukakan sembilan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran:
1) Kesesuian media dengan tujuan atau kompetensi.
2) Kesesuian media dengan jenis pengetahuan.
3) Kesesuian media dengan sasaran.
4) Ketersediaan atau kemudahan untuk memperolehnya.
5) Biaya, penggunaan media dimaksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
6) Kemampuan media, untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar atau massal.
7) Karakteristik media yang bersangkutan.
8) Waktu, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang

akan kita pilih.
9) Mutu teknis.
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Susilana (2009: 204-205) yang mengartikan media dalam arti yang lebih luas yakni sebagai
sumber belajar mengemukakan beberapa kriteria dalam pemilihan dan penggunaan media. Adapun
yang menjadi kriteria dalam pemilihan media adalah:

1) Ketepatan dengan tujuan pembelajaran.
2) Dukungan terhadap isi materi pmbelajaran.
3) Kemudahan memperoleh sumber belajar atau media yang akan digunakan.
4) Keterampilan guru dalam menggunakannya.
5) Tersedia waktu untuk menggunakannya.
6) Sesuai dengan taraf berpikir siswa.
2.2 Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran IPS
Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya

tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Dalam memilih
media pembelajaran, perlu disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing. Dengan
perkataan lain, media yang terbaik adalah media yang ada. Terserah kepada guru bagaimana ia dapat
mengembangkannya secara tepat  dilihat dari isi, penjelasan pesan dan karakteristik siswa untuk
menentukan media pembelajaran tersebut.

Guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang media pengajaran, yang meliputi:
1) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.
2) Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
3) Seluk-beluk proses belajar.
4) Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan.
5)  Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran.
6)  Pemilihan dan penggunaan media pendidikan.
7) Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan.
8)  Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran.
9)  Usaha inovasi dalam media pendidikan (Hamalik, 1994).
Kriteria media pembelajaran media yang harus diperhatikan guru, yaitu:
1) Media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
2) Media yang digunakan sesuai karakteristik materi pelajaran.
3) Media yang digunakan sesuai dengan keadaan siswa.
4) Kemampuan guru dalam menggunakan media.
5) Media yang digunakan  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
6) Media yang digunakan bervariasi dan inovatif.
7) Media yang digunakan hendaknya cukup dikenal audience (siswa) atau bersifat kontekstual.

III. PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN IPS
Berbagai media yang dapat dimafaatkan dalam pembelajaran IPS sebagai berikut:
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1. Papan Tulis: Gambar 1. Mahasiswa memanfaatkan papan tulis sebagai media pembelajaran IPS.

2. Gambar: Gambar 2. Mahasiswa memanfaatkan Gambar sebagai media pembelajaran IPS

3. PPT: Gambar 3. Mahasiswa memanfaatkan PPT sebagai media pembelajaran IPS
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4. Video : Gambar 4. Mahasiswa memanfaatkan video sebagai media pembelajaran IPS

5. Koran : Gambar 5. Mahasiswa memanfaatkan koran sebagai media pembelajaran IPS

6. Poster : Gambar 6. Mahasiswa memanfaatkan poster sebagai media pembelajaran IPS



176 Melly Agustina Permatasari

7. Puzzle :Gambar 7. Mahasiswa memanfaatkan puzzle sebagai media pembelajaran IPS

8. Teka-Teki Silang : Gambar 8. Mahasiswa memanfaatkan TTS sebagai media pembelajaran IPS

9. Monopoli : Gambar 9. Mahasiswa memanfaatkan monopoli sebagai media pembelajaran IPS
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10. Ular tangga : Gambar 10. Mahasiswa memanfaatkan ular tangga sebagai media pembelajaran IPS

11. Media 3D : Gambar 11. Mahasiswa memanfaatkan media 3D sebagai media pembelajaran IPS

Gambar 12. Jumlah mahasiswa yang memanfaatkan media dalam pembelajaran IPS
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Gambar 13. Persentase mahasiswa yang memanfaatkan media dalam pembelajaran IPS

IV. SIMPULAN
Mahasiswa sudah memanfaatkan media dalam pembelajaran IPS. Media yang digunakan

bervasiasi seperti papan tulis, gambar, PPT, video, Koran, poster, puzzle, TTS, monopoli, ular tangga,
media 3D. Namun media dominan yang banyak digunakan adalah gambar, video, dan PPT.
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ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA KORPRI
Banjarmasin melalui program pembinaan nilai-nilai nasionalisme siswa. Nilai-nilai nasionalisme dikaji
dalam bentuk gambaran implementasi nilai-nilai nasionalisme pada siswa. Metode penelitian yang
digunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi agar peneliti dapat melihat
secara langsung pembinaan nilai-nilai nasionalisme pada siswa, wawancara agar peneliti dapat
mengetahui secara langsung dari informan sebagai sumber data, dan dokumentasi agar memudahkan
peneliti dalam mengumpulkan data baik dokumen tertulis atau gambar sebagai sumber data. Objek
penelitian dan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA KORPRI Banjarmasin
dilaksanakan melalui kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas melalui kegiatan belajar
mengajar yang ditekankan pada pelajaran PKn sedangkan di luar kelas melalui kegiatan upacara bendera
dan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, dan Paskibra. Nilai-nilai nasionalisme sudah
terimplementasi dengan baik pada diri siswa dilihat dari pengetahuan siswa mengenai nasionalisme,
kecakapan siswa dalam melaksanakan dan ikut mempersiapkan kegiatan upacara bendera, dan
antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil penelitian disarankan
agar sekolah melakukan pengaturan yang lebih teroganisir terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki
muatan pembinaan nilai-nilai nasionalisme. Guru agar lebih mengembangkan pembelajaran dengan
muatan nasionalisme demi terbinanya nilai-nilai nasionalisme yang lebih baik dan sekolah lebih giat
melakukan sosialisasi tentang kegiatan ekstrakurikuler bermuatan pembinaan nilai-nilai nasionalisme.
Kata Kunci : strategi pembinaan, nilai-nilai nasionalisme, siswa
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I. PENDAHULUAN
Pasal 27 ayat 3 Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Sesuai rumusan tersebut, mereka yang termasuk
dalam warga negara Indonesia semestinya memiliki nasionalisme dan rela berkorban untuk kepentingan
bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana cara kita melakukan pembelaan negara jika kita tidak memiliki
jiwa nasionalisme yang kuat. Oleh sebab itu pembinaan terhadap nilai-nilai nasionalisme memiliki fungsi
yang sangat vital.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** M. Ridhani Hidayat mahasiswa Magister Pendidikan IPS Rabiatul Adawiyah dan Mariatul Kiftiah dosen FKIP

Universitas  Lambung Mangkurat Banjarmasin.
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Menurut Suardi (2007: 24): ‘’Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai
bangsa dan Negara atas kesadaran keanggotaan atau warga Negara yang secara potensial bersama-
sama mencapai mempertahankan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya’’.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nasionalisme hanya akan timbul pada diri seseorang jika
memiliki suatu kesadaran sebagai seorang warga negara.

Wariyanto (2007) berpendapat bahwa: “Kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa penting
bagi generasi muda sebagai sistem nilai sehingga secara moral mereka akan berbuat baik dalam setiap
tindakan dan gerak hati nuraninya”. Akan tetapi, menurut Kusumawati (2011: 17): “Rasa nasionalisme
pada anak didik di sekolah mulai berkurang”. Keadaan seperti itu akan berbahaya, sebab generasi muda
dan siswa sekolah merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini ke
arah yang lebih baik. Apabila generasi mudanya tidak mencintai bangsanya tentu saja lambat laun negara
akan hancur. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena remaja sebagai generasi penerus bangsa
yang akan menggantikan kepemimpinan bangsa kelak, sangat diharapkan mampu menjadi pemimpin
yang benar-benar memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Di samping itu, siswa sekolah sekarang ini
lebih suka menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia
yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan dengan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar. Bahkan remaja sekarang juga lebih merasa bangga dengan menggunakan
produk luar negeri daripada produk dalam negeri sendiri.

Secara operasional, pembinaan nilai-nilai nasionalisme melalui pendidikan adalah pengajaran,
dan atau pelatihan untuk meningkatkan paham, rasa, dan semangat kebangsaan yang baik pada siswa,
yang ditunjukkan dengan mengutamakan tingkah laku bersaudara, demokratis, saling menerima dan
menghargai, serta saling menolong dan berinteraksi sosial dengan sesama warga Indonesia.

SMA KORPRI Banjarmasin didirikan pada tanggal 1 November 1986 oleh Yayasan Pendidikan
KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan. Beralamat di jalan Tanjung Perumnas I Kayutangi Blok IV
Kecamatan Banjar Utara,  Banjarmasin. Statusnya sebagai sekolah swasta sangat menarik untuk dijadikan
sebagai tempat penelitian dalam strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme. Dari hasil observasi dan
wawancara sementara peneliti menemukan informasi dari kepala sekolah bahwa penekanan terhadap
pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA KORPRI Banjarmasin terkenal lebih tegas dibandingkan
sekolah-sekolah swasta lainnya. Selain itu, dampaknya terhadap siswa terlihat dengan kentalnya rasa
nasionalisme yang ada pada diri siswa. Misalnya saja, siswa SMA KORPRI Banjarmasin sangat tertib dan
serius dalam  mengikuti kegiatan upacara bendera. Kegiatan seperti PMR dan Paskibra banyak diminati
oleh siswa di SMA KORPRI Banjarmasin. Selain itu kegiatan Pramuka dijadikan sebagai kegiatan
ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa demi membina nilai-nilai nasionalisme siswa. Dengan melihat
hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang strategi pembinaan
nilai-nilai nasionalisme di sekolah tersebut.

II. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Nasionalisme
Sumarmi (2006: 20) menyatakan bahwa “nasionalisme berasal dari kata nasional (bahasa

Belanda, national) yang berarti paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau
kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial mempertahankan identitas, integritas,
kemakmuran dan kekuatan bersama-sama”.
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2.2 Revitalisasi Nasionalisme Indonesia
Menurut Hamengku Buwono X (2008: 88) “di era reformasi dan otonomi ini makna nasionalisme

justru terasa kabur untuk tidak mengatakan sama sekali tidak dimengerti. Bahkan sebagai akumulasi dan
sejarah perkembangan nasionalisme itu sendiri, nasionalisme tidak jarang disebut-sebut sebagai sesuatu
yang using atau ketinggalan zaman”.

2.3 Masalah Nasionalisme di Indonesia Dewasa Ini
Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam diri masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi

tersebut telah membuat banyak masyarakat kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal
ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Tilaar (2007: 27) menjelaskan bahwa “masyarakat modern dewasa ini bergerak dengan sangat
cepatya. Dunia telah merupakan satu desa kecil. Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi
menyebabkan hubungan antara manusia menjadi sangat cepat dan tanpa batas. Manusia dewasa ini
hidup dalam dunia tanpa batas (borderless world)”. Inilah paradoks dari globalisasi yang telah
menyebabkan ketidakmampuan manusia untuk memperoleh pegangan hidup.

2.4 Pembinaan Nilai-Nilai Nasionalisme di Era Global
Menurut Budiyanto (2007:30) dengan mengerti dan memahami akan pentingnya nilai-nilai

nasionalisme, kita diharapkan mampu menjunjung tinggi sikap-sikap sebagai berikut :
a. Mengedepankan keserasian, keselarasan, dan keharmonisan hidup yang dilandasi oleh nilai-

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan  negara di atas kepentingan pribadi

dan golongan.
c. Menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), tidak diskriminatif dan bersikap demokratis.
d. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keadaban manusia.
2.5 Pembinaan Nilai-Nilai Nasionalisme pada Siswa
Generasi muda adalah salah satu aset Indonesia pada masa yang akan datang. Bangsa ini

harus mampu menempatkan remaja-remajanya untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Tentu
saja harus ada upaya-upaya untuk menanamkan sebuah ciri khas budaya bangsa ini untuk
membedakannya dengan orang dari negara lain. Selain itu adanya budaya lokal yang melekat pada diri
pemuda-pemuda Indonesia akan mampu memperkuat jati diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Menurut Danu Nugraha (2012): “Pembinaan nilai-nilai nasionalisme tidak bisa kita lepaskan
dari peran dunia pendidikan. Maka sekolah atau lembaga pendidikan menjadi salah satu tempat untuk
membina nilai-nilai nasionalisme pada diri siswa”.

III. METODE
3.1 Alasan Menggunakan Metode Kualitatif
Penelitian mengenai strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA KORPRI

Banjarmasin ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diteliti holistik,
kompleks dinamis dan penuh makna. Sehingga tidak mungkin data tentang strategi pembinaan nilai-
nilai nasionalisme pada siswa SMA KORPRI Banjarmasin ini dijaring dengan metode penelitian kuantitatif.
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3.2 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA KORPRI Banjarmasin yang beralamat di jalan Tanjung

Perumnas I Kayutangi Blok IV Kecamatan Banjar Utara, Banjarmasin. Pemilihan sekolah ini beralasan
pertama karena SMA KORPRI Banjarmasin merupakan sekolah berstatus swasta yang terkenal tegas
dalam membina nilai-nilai nasionalisme pada siswa-siswinya.

3.3 Sumber Data
Data yang dikumpulkan adalah mengenai strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme pada

Siswa di SMA KORPRI Banjarmasin. Sumber Data yang yang digunakan adalah purposive Sampling,
dalam teknik ini pemilihan informan yang dimintai keterangan sudah diketahui dengan jelas.

3.4 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang artinya peneliti yang

menentukan judul, menentukan fokus penelitian, merumuskan masalah, memilih informan, mengumpulkan
data, menganalisis data hingga mampu menarik kesimpulan mengenai pembinaan nilai-nilai nasionalisme
siswa. Selain itu alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, kamera serta
handphone yang digunakan untuk wawancara langsung dari observasi, yang sewaktu-waktu dapat
digunakan sebagai bukti penelitian yang telah berlangsung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak mendapatkan data yang

memenuhi standar, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam sebuah
penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif. Analisis

data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan
setelah selesai dilapangan.

3.7 Pengujian Keabsahan Data
Sebagaimana pendapat dari Wahyu (2012:390-393) untuk menguji keabsahan data yang

dikumpulkan, seorang peneliti dapat meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi merupakan
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, dan menggunakan bahan
referensi serta menggunakan member check.

IV. HAISL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Strategi Pembinaan Nilai-Nilai Nasionalisme Siswa di SMA KORPRI Banjarmasin
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat nasionalisme pada siswa di SMA KORPRI sudah

terbina cukup baik. Pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA KORPRI Banjarmasin sangat ditekankan
kepada siswa. Guru di SMA KORPRI Banjarmasin merupakan pihak yang memiliki andil besar dalam
pembinaan nilai-nilai nasionalisme. Hal ini dilakukan guru SMA KORPRI Banjarmasin dengan cara
menjadi teladan dan menunjukkan kepedulian yang tinggi sehingga dapat membangkitkan peranan
yang sangat kuat bagi guru sebagai pendidik di mata siswanya. Pembinaan nilai-nilai nasionalisme di
SMA KORPRI Banjarmasin ditempuh melalui berbagai cara seperti kegiatan upacara bendera, kegiatan
belajar mengajar di kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler.
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4.2 Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme Siswa di SMA KORPRI Banjarmasin
Dari temuan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai-nilai nasionalisme siswa di SMA KORPRI

Banjarmasin telah terimplementasi dengan cukup baik. Kepala sekolah SMA KORPRI sendiri
mengutarakan bahwa memang bila dibandingkan dari segi input nilai SMA KORPRI Banjarmasin akan
tertinggal jauh dari SMA-SMA favorit di Banjarmasin. Tetapi kekurangan tersebut ditutupi dengan
pembinaan nasionalisme yang sangat serius sehingga bisa dikatakan nilai-nilai nasionalisme siswa
sudah terimplementasi dengan baik. Memang masih ada sedikit kendala di sana-sini dalam
pengimplementasian nilai-nilai nasionalisme di SMA KORPRI Banjarmasin dikarenakan memang
pembinaan nilai-nilai nasionalisme dewasa ini cukup sulit.

4.3 Pembahasan
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat nasionalisme pada siswa di SMA KORPRI sudah

terbina cukup baik. Pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA KORPRI Banjarmasin sangat ditekankan
kepada siswa ini sesuai dengan teori Danu Nugraha (2012) bahwa “pembinaan nilai-nilai nasionalisme
tidak bisa dilepaskan dari peran dunia pendidikan. Maka sekolah atau lembaga pendidikan menjadi
salah satu tempat untuk membina nilai-nilai nasionalisme pada diri siswa”.

Guru di SMA KORPRI Banjarmasin merupakan pihak yang memiliki andil besar dalam pembinaan
nilai-nilai nasionalisme. Hal ini dilakukan  guru SMA KORPRI Banjarmasin dengan cara menjadi teladan
dan menunjukkan kepedulian yang tinggi sehingga dapat membangkitkan peranan yang sangat kuat
bagi guru sebagai pendidik di mata siswanya.  Hal ini sesuai dengan teori Sely Setyawati (2011) bahwa
“penguatan peran pendidik dan peserta didik agar terjalin sinergi antara implementasi kegiatan transfer
ilmu yang tetap mengedepankan kualitas dengan terwujudnya peserta didik yang bermoral dan memegang
teguh semangat nasionalisme”.

Pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA KORPRI Banjarmasin ditempuh melalui berbagai
cara. Salah satunya adalah kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan tiap hari Senin dengan
melibatkan siswa terutama yang aktif di Organisasi Intra Sekolah (OSIS) sebagai petugas upacara. Hal
ini sesuai dengan salah satu teori Sely Setyawati. Menurut Sely Setyawati (2011) “salah satu upaya dalam
membina nasionalisme di sekolah adalah dengan membiasakan kegiatan upacara bendera untuk
membangkitkan semangat nasionalisme”.

Pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA KORPRI Banjarmasin juga dilaksanakan melalui
kegiatan belajar mengajar dan sangat ditekankan pada saat pembelajaran PKn. Hal ini sejalan dengan
pendapat Sely Setyawati (2011) bahwa “Dalam setiap kegiatan pembelajarannya pendidik harus senantiasa
menanamkan dan menumbuhkan sikap mencintai dan bangga terhadap tanah air”.

Strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA KORPRI Banjarmasin juga
dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka yang wajib diikuti oleh siswa kelas X dan
XI, kemudian Paskibra, dan PMR. Adanya kegiatan pengembangan diri bagi siswa yang memiliki muatan
nasionalisme di dalamnya seperti ini akan lebih memudahkan dalam melakukan pembinaan nilai-nilai
nasionalisme siswa. Ini juga sesuai dengan teori Sely Setyawati. Menurut Sely Setyawati (2012) ada
berbagai cara pendidik dalam membina nasionalisme. Salah satunya dengan mengoptimalkan kegiatan
pengembangan diri. Kegiatan ini merupakan kegiatan di luar jam pelajaran sebagai bagian integral dari
kurikulum sekolah. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui layanan Bimbingan Konseling (BK) dan kegiatan
ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat menyalurkan minat, bakat, kemandirian,
kemampuan bermasyarakat, beragama, dan memecahkan masalah.
V. SIMPULAN



184 M. Ridhani Hidayat, Rabiatul Adawiyah dan Mariatul Kiftiah

a. Gambaran nasionalisme siswa di SMA KORPRI Banjarmasin sudah cukup tinggi dan terbina
dengan baik karena pembinaan nilai-nilai nasionalisme sangat ditekankan di SMA KORPRI
Banjarmasin. Guru merupakan pihak yang memiliki andil besar dalam membina nasionalisme
pada diri siswa tersebut dengan jalan menjadi teladan dan memberikan kepedulian yang
yang tinggi sehingga dapat membangkitkan peranan yang sangat kuat bagi guru sebagai
pendidik di mata siswanya. Strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA KORPRI
Banjarmasin dilakukan melalui kegiatan di dalam maupun di luar kelas.

b. Nilai-nilai nasionalisme sudah terimplementasi dengan baik pada diri siswa, meskipun memang
ada kendala di sana-sini dalam proses pengimplementasiannya tetapi sudah bisa ditanggulangi
oleh pihak sekolah. Respon siswa pun sudah cukup baik melihat dari pengetahuan siswa
mengenai nasionalisme, kecakapan siswa dalam melaksanakan dan ikut mempersiapkan
kegiatan upacara bendera, dan antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
seperti pramuka, PMR dan Paskibra.
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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Dampak Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS
Terpadu di SMP 6 Banjarmasin”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak game online
terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 6 Banjarmasin. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa  kelas VII, VIII, IX SMP Negeri 6 Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015
dengan jumlah 902 siswa dan diambil sempel sejumlah 274 orang. Penelitian ini menggunakan metode
diskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode observasi
dan metode angket (kuesioner) sedangkan data sekunder menggunakan metode studi pustaka dan
dokumen. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik presentase. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukan bahwa game online berpengaruh pada semua motivasi belajar mata pelajaran
IPS terpadu. Adapun pengaruh negatif pada kegiatan belajar dan pembelajaran, game online menimbulkan
pengaruh berarti bagi kegiatan pembelajaran IPS Terpadu seperti siswa kurang konsentrasi saat belajar,
siswa kurang memperhatikan pelajaran, siswa malas pergi kesekolah, dan juga siswa sering kurang
mempersiapkan materi pembelajaran IPS Terpadu.
Kata kunci: dampak, permainan online (game online), motivasi belajar, IPS terpadu.

DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP  MOTIVASI BELAJAR SISWA
PADA MATA PELAJARAN  IPS TERPADU DI SMP NEGERI 6 BANJARMASIN

Muhammad Sofia Azhar, Deasy Arisanty dan Sidharta Adyatma
azharupu@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya

manusia berkualitas yang mestinya akan berguna bagi diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara seperti
yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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 (Riyanto, 2012).

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk baik buruknya pribadi manusia secara
normatif. Pendidikan yang diperoleh anak tidak hanya di sekolah akan tetapi bisa dilakukan di luar sekolah
seperti di perpustakaan dan di warung internet, karena tempat tersebut bisa dijadikan sebagai tempat
untuk mencari sumber belajar yang berperan atau berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi siswa
(Huda, 2010).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Muhammad Sofia Azhar mahasiswa Magister Pendidikan IPS ULM Banjarmasin, Deasy Arisanty dan Sidharta

Adyatma dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP ULM Banjarmasin.
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi massa mempengaruhi masyarakat, terutama
setelah ditemukannya internet. Berbagai kemudahan didapatkan dengan mengakses internet. Tidak
seperti orang dewasa yang pada umumnya sudah mampu mem-filter hal-hal baik ataupun buruk dari
internet, remaja belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat. Bagi sebagian remaja, internet
sudah merupakan kebutuhan tersendiri, diantaranya game online. Game online (permainan elektronik)
mengalami kemajuan sangat pesat ditandai dengan banyaknya warnet ataupun game center di kota-kota
dan kota-kota kecil. Game sebagai sarana hiburan untuk anak dan juga orang dewasa.

Pertama kalinya game online hadir pada tahun 1960 yang dimainan oleh dua orang dalam
ruang yang sama, namun tahun 1970 muncullah jaringan komputer berbasis paket yang tidak hanya
sebatas LAN saja tetapi sudah mencakup WAN yang menjadikan kemampuan game online dengan
pemain lebih banyak dan tidak harus berada di ruangan yang sama. Game online muncul di Indonesia
pada bulan maret 2001 yang sangat sederhana, yaitu Nexian online, walaupun sebenarnya game online
beredar di Indonesia beragam mulai aksi, olah raga, dan RPG (role playing game) sehingga tercatat
lebih dari 20 judul game online yang beredar diindonesia, namun keberadaan game Nexian online
merupakan landasan game di Indonesia menurut lilagame Indonesia (Angel, 2013).

Game online akan mengurangi aktivitas positif yang seharusnya dijalani oleh anak pada usia
perkembangan mereka. Anak yang mengalami ketergantungan pada aktivitas games, akan mempengaruhi
motivasi belajar sehingga mengurangi waktu belajar dan waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya
mereka, jika ini berlangsung terus menerus dalam waktu lama, di perkirakan anak akan menarik pada
pergaulan sosial, tidak peka dengan lingkungan, bahkan bisa membentuk kepribadian asocial, dimana
anak tidak mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Motivasi sebagai susatu
keadaan dalam diri seseorang yang mendorong, menhgaktifakan atau menggerakkan, dan yang
mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan (Koontz, 2001).

SMP Negeri 6 Banjarmasin mendapatkan nilai UN tertinggi di Kota Banjarmasin pada tahun
pelajaran 2013/2014 yaitu 22,98 (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2014). Penelitian ini
mengidentifikasi Dampak game online terhadap motivasi belajar IPS Terpadu siswa di SMP Negeri 6
Banjarmasin dengan judul: “Dampak Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
IPS Terpadu Di SMP Negeri 6 Banjarmasin”.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Game Online
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi massa saat ini tidak dapat dipungkiri

mempengaruhi masyarakat, terutama setelah ditemukannya internet yang kini semakin banyak digemari
oleh masyarakat atas, menengah, maupun bawah. Berbagai kemudahan bisa didapatkan dengan
mengakses internet. Tidak seperti orang dewasa yang pada umumnya sudah mampu mem-filter hal-hal
baik ataupun buruk dari internet, remaja sebagai salah satu pengguna internet justru sebaliknya. Bagi
kalangan remaja Indonesia, khususnya remaja tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), internet
bukanlah hal yang asing lagi, terutama bagi remaja di perkotaan. Pengaruh positif vidio game dari penelitian
di Manchester University dan Central Lanchashire University, United Kingdom membuktikan bahwa gamer
yang bermain 18 jam per minggu, memiliki tanda-tanda koordinasi syaraf baik antara tangan dan mata,
setara dengan atletik. Salah satu kemampuan yang amat dirasakan meningkat adalah kinestetik dari
para gamer, mereka akan sangat baik akselerasi anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan
dalam game. Gamer akan lincah dan memiliki koordinasi tubuh yang baik.
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Menurut, Jo Bryce, Kepala Unit Penelitian di suatu universitas di Inggris, gamer sejati punya daya
konsentrasi tinggi, yang memungkinkan mereka mampu menuntaskan beberapa tugas. Gamer sangat
memperhatikan peran-peran dia dalam permainan sehingga seorang anak akan sangat memperhatikan
gerakan-gerakan setiap macam permainan. Ini yang dapat dikatakan bahwa gamer akan terbiasa
konsentrasi sehingga akan sangat baik bila dalam hal yang demikian dibawa juga dalam belajar atau
dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Beberapa pengaruh positif video game: a. Ketajaman mata yang lebih
cepat, b. Meningkatkan kinerja otak dan memacu otak dalam menerima cerita, c. Meningkatkan
kemampuan membaca, d. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, e. Membantu bersosialisasi, f.
Mengusir stres, dan g. Memulihkan kondisi tubuh.

Selain memberikan pengaruh positif vidio game (game online) juga memiliki pengaruh negatif
yaitu: a. Merusak mata dan menimbulkan kelelahan, b. Menyita waktu, c. Menimbulkan kecanduan main,
d. Menyebabkan malas belajar, e. Menghabiskan uang jajan, f. Berpeluang mengajarkan judi/taruhan, g.
Mengorbankan kegiatan sosial bagi, dan h. Mengurangi aktivitas belajar.

2.2 Mata Pelajaran IPS (Terpadu) Di SMP/MTs
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP dan MTs merupakan mata pelajaran

yang wajib ditempuh oleh siswa SMP dan MTs sebagaimana yang diungkapkan Sapriya (2009: 12)
bahwa IPS pada kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya merupakan mata pelajaran
wajib sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada pasal 37 yang berbunyi bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat
Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sebagai mata pelajaran yang
wajib ditempuh oleh peserta didik, merupakan mata pelajaran yang disusun secara sistematis,
komprehensif, dan terpadu sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.

Pembelajaran IPS yang disusun terpadu dengan tujuan agar peserta didik memperoleh
pemahaman lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) di Indonesia banyak dipengaruhi dari perkembangan Social Studies di negara Barat. Menurut
Sapriya (2009: 34): “Sejumlah teori dan gagasan Social Studies telah banyak mempengaruhi
perkembangan mata pelajaran IPS sebagai bagian dari sistem kurikulum di Indonesia”.

2.3 Motivasi
Pengertian motivasi menurut beberapa para ahli dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, dan bila ia

tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau menyelakan perasaan tidak suka itu
(Sadirman, 2011).

2. Motivasi adalah sebagai pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah
laku seseorang agar dapat tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga
mencapai hasil atau tujuan tertentu (Purwanto dalam Yuliana, 2011).

3. Motivasi adalah suatu dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.
Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang disebut motivasi instrinsik dan motivasi
dari luar diri seseorang di sebut motivasi ekstrinsik (Djamarah dalam Yuliana, 2011).

4. Motivasi secara harfiah diartikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara
sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, secara psikologi adalah
merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang bergerak
melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu mendapat kepuasan
dengan perbuatannya (Sutikno dalam Yuliana, 2011).
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5. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya
“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan (Mc. Donald, dalam
Sardiman, 2011).

6. Motivasi adalah dorongan mental yang menggerakan dan mengarahkan perilaku manusia
termasuk perilaku belajar di dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan,
menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar (Koeswara
dkk, dalam Dimyati dan Mudjiono, 2013).

7. Motivasi merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi
harapan atau pencapaian tujuan (Dimyati dan Mudjiono, 2013).

8. Motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang
mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan)
(Suryabrata, Gates, Greenberg dalam Djaali, 2012).

9. Motivasi adalah dorongan yang datang dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan
tertentu (Kast dan Roseinzweig dalam Djaali, 2012).

Adapun macam-macam Motivasi adalah:
1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Motivasi ini terdiri dari motif-motif bawaan, dan

motif-motif yang dipelajari (Cognitive motives, self-expression, dan self-enhancement).
2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworthdan Marquis.Motivasi ini terdiri dari motif

atau kebutuhan organis, motif-motif darurat misalnya dorongan menyelamatkan diri dll, dan
motif-motif objektif motif ini muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar
secara efektif.

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmaniah misalnya refleks, insting
otomatis, nafsu. Sedangkan rohaniah adalah kemauan.

4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada
dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrisik dapat juga dikatan sebagai bentuk motivasi
yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari
dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas belajarnya. Motivasi itu muncul dari
keinginan sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekadar simbol dan seremonial.
Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif berfungsinya karena adanya
perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang
didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak
secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar (Sadirman, 2011).

Motivasi dipandang sebagai pendorong mental yang menggerakan dan mengarahkan perilaku
termasuk perilaku belajar, di dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan,
menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan pada perilaku individu belajar. Motivasi merupakan
motivasi yang tersembunyi di dalam diri seseorang, untuk melakukan dan bertindak dengan cara yang
khas, dengan mengarahkan dan memelihara kekuatan dalam melakukan proses kegiatan belajar. Motivasi
seseorang dapat bersumber dari dalam diri (intrinsik) yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,
kematangan, kesiapan, rasa ingin tahu dan motivasi dari luar diri sendiri (ekstrinsik), yaitu lingkungan,
keluarga dan masyarakat (Dimyati dan Mudjiono, 2013).

Motivasi intrinsik tersebut meliputi:
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1. Intelegensi adalah suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk
tugas atau keterampilan tertentu. Intelegensi biasa disebut kecerdasan (Ambarjaya, 2012).

2. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata kepada suatu obyek
atau sekumpulan objek (Slameto, 2010).

3. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengingat beberapa
kegiatan, minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran tidak sesuai
dengan minat siswa, siswa tidak akan senang belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak
ada daya tarik baginya (Slameto, 2010).

4. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan
atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan dan berketerampilan khusus (Ambarjaya, 2012).

5. Motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi motif erat
hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari
atau tidak, akan tetapi untuk mencapainya itu perlu berbuat sedangkan yang menjadi penyebab
berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya pendorongnya (Slameto, 2010).

6. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang dimana alat-alat
tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Jadi kemajuan baru untuk memiliki
kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar (Slameto, 2010).

7. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan perlu diperhatikan,
karena jika sudah ada kesiapan pada diri siswa, maka prestasi dalam belajar akan lebih baik
(Slameto, 2010).

8. Rasa ingin tahu adalah keinginan secara alami yang baik pada diri siswa akan membuatnya
untuk memperdalam belajar (Slameto dalam Yuliana, 2011).

9. Motivasi ekstrinsik adalah mengacu kepada faktor-faktor dari luar meliputi lingkungan contohnya
Ruang Belajar, Orang tua, Guru, teman, dan masyarakat (Dimyati dan Mudjiono, 2013).

Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar adalah:
1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Timbulnya cita-cita seiring dengan perkembangan akal, moral,

kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan juga seiring dengan perkembangan kepribadian.
Dari segi imansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat membesar kemauan
dan semangat belajar. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bahkan
sepanjang hayat.

2. Kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan
mencapainya, kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas
perkembangannya (Dimyati dan Mudjiono dalam Yuliana, 2011).

3. Kondisi siswa. Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar.
Seorang siswa yang sedang sakit, lapar dan pemarah akan menggangu perhatian belajar.
Sebaliknya, siswa yang sehat, senang dan gembira akan dengan mudah memusatkan perhatian
selain kondisi jasmani kondisi lingkungan belajar juga mempengaruhi motivasi belajar siswa.

Fungsi Motivasi menurut Djamarah dalam Yuliana (2011) baik motivasi intrinsik maupun motivasi
ekstrinsik sama berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan penyeleksi perbuatan atau pengarah
perbuatan. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi seseorang
melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan
menunjukan hasil yang baik (Sardiman, 2011).
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II. METODE
Pemilihan SMP Negeri 6 Banjarmasin sebagai tempat penelitian didasarkan atas beberapa

pertimbangan : (1). SMP Negeri 6 Banjarmasin, belum pernah diadakan penelitian tentang pengaruh
game online terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 6
Banjarmasin, sehingga dapat di harapkan respon yang baik dari kepala sekolah dan warga sekolah dan
(2). Penggunaan Internet di SMP Negeri 6 Banjarmasin oleh siswa dari hasil observasi peneliti dilapangan
lebih cenderung digunakan untuk sarana bermain, sedangkan untuk belajar sedikit, serta terbatasnya
materi yang ada di LKS pegangan siswa kelas VII, VIII, IX sehingga materi untuk belajar sedikit.

Populasi dan sampel penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006). Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa  kelas VII, VIII, IX SMP Negeri 6 Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015
dengan jumlah 902 siswa. Rincian jumlah populasi dalam penelitian dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Populasi Penelitian

No Kelas Populasi
1 VII 320
2 VIII 333
3 IX 249
Jumlah 902
Sumber : SMP Negeri 6 Banjarmasin, 2014

Sampel Penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006).
Pengambilan sampel dalam penelitian adalah mengambil sampel penuh, yaitu dengan mengambil
seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII, VIII, IX  SMP Negeri 6
Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 902 siswa.

Variabel adalah suatu obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian
(Arikunto, 2006). Berdasarkan pada telaah pustaka/landasan teori maka variabel pada penelitian ini
adalah dampak game online terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP
Negeri 6 Banjarmasin Variabel penelitian, sub variabel dan indikator dalam penelitian ini disajikan pada
Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Variabel Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari teknik pengumpulan data primer dan
teknik pengumpulan data sekunder yang meliputi:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer.
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a. Angket
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari
responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal–hal yang responden ketahui
(Arikunto, 2006). Pengisian angket dilakukan oleh siswa. Metode angket digunakan untuk
memperoleh data tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa kelas VI,
VIII, IX SMP Negeri 6 Banjarmasin tahun ajaran 2014/2015.

b. Observasi
Observasi adalah mengadakan peninjauan dan pengamatan langsung ke daerah penelitian
melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu oleh pancaindra lainnya. Observasi yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat
dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan (Arikunto, 2006).  Observasi yang dilakukan
adalah pengamatan langsung SMP Negeri 6 Banjarmasin dan yang diteliti seluruh siswa di
SMP Negeri 6 Banjarmasin tahun ajaran 2014/2015. Observasi awal yang dilakukan dalam
penelitian,adalah penelitian dengan mengamati keadaan sekolah, keadaan siswa disekolah,
karakteristik siswa, sarana dan prasarana yang terdapat disekolah. Observasi yang peneliti
lakukan , maka peneliti memperoleh data-data yang peneliti perlukan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang terdapat

pada instansi-instansi tertentu yang sudah berbentuk tabel-tabel atau dokumen-dokumen yang lain.
Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Studi Dokumen
Studi dokumen, yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002). Studi
dokumen dilakukan untuk memperoleh data mengenai siswa di SMP Negeri 6 Banjarmasin
yaitu jumlah siswa kelas VI, VIII, IX.

b. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dari perpustakaan yang digunakan untuk
mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode studi pustaka
diperlukan untuk menambah dan memperluas wawasan tentang masalah, konsep-konsep
penelitian, teori-teori penelitian dan lain-lain. Studi pustaka dalam penelitian yaitu mengambil
teori-teori dari buku yang terdapat diperpustakaan sekolah SMP Negeri 6 Banjarmasin yaitu
buku tentang internet.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh
data atau angka yang siap untuk dianalisis yang dapat diwujudkan dalam bentuk tabel, diagram atau
grafik (Tim Dosen Pendidikan Geografi, 2011). Pengolahan data yang diperoleh dari penyebaran angket
dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Editing
Editing adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan (Ngadiyana dkk, 2011).

Editing adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah
dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut (Arikunto, 2006).
Data yang diediting dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
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Kegiatan dalam langkah penelitian ini adalah :
a. Mengecek nama atau kelengkapan identitas pengisi,
b. Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa instrumen pengumpul data,
c. Mengecek macam isian data.
2. Coding
Coding adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk pemberian kategori

untuk data yang sama, kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan
identitas data (Tim Dosen Pendidikan Geografi, 2011). Kode yang digunakan untuk mempermudah
penskoran data yaitu “1” pada setiap pertanyaan yang ada jawaban dan “0” untuk pertanyaaan yang tidak
ada jawabannya.

3. Tabulating
Tabulating  adalah proses pembuatan tabel untuk menyajikan data yang telah diolah sesuai

kebutuhan analisis (Tim Dosen Pendidikan Geografi, 2011). Tabulasi dalam penelitian ini adalah
menghitung dan memasukan data alternatif jawaban atas pertanyaan (hasil kuesioner) dalam bentuk
tabel kerja untuk selanjutnya dihitung frekuensinya.

Selanjutnya dilakukan Analisis Data. Data primer yang diperoleh dalam penelitian dianalisis
dengan menggunakan perhitungan presentase. Teknik persentase digunakan untuk mengetahui seberapa
besar persentase jawaban responden dari kuesioner yang diberikan kepada mereka.Teknik presentase
menurut (Sudijono, 2001) menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
p       = Persentase jawaban responden
f        = Frekuensi jawaban
N = Jumlah responden yang memberikan jawaban

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP dan MTs merupakan salah satu mata

pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP dan MTs sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriya
(2009: 12) bahwa IPS pada kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya merupakan mata
pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada pasal 37 yang berbunyi bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah
wajib memuat ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sebagai mata
pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik, merupakan mata pelajaran yang disusun secara
sistematis, komprehensif, dan terpadu sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 22
Tahun 2006.

Pembelajaran IPS yang disusun secara terpadu, memiliki tujuan agar peserta didik dapat
memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Oleh sebab
itu, pembelajaran IPS di tingkat SMP dan MTs di Indonesia seharusnya menerapkan pembelajaran IPS
secara terpadu. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia banyak dipengaruhi dari
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perkembangan Social Studies di negara barat. Social Studies adalah sebutan mata pelajaran IPS yang
ada di sekolah luar negeri seperti di Amerika. Sapriya (2009: 34) menyatakan bahwa “sejumlah teori dan
gagasan Social Studies telah banyak mempengaruhi perkembangan mata pelajaran IPS sebagai bagian
dari sistem kurikulum di Indonesia”.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi massa saat ini tidak dapat dipungkiri
mempengaruhi masyarakat, terutama setelah ditemukannya internet yang kini semakin banyak digemari
oleh masyarakat atas, menengah, maupun bawah. Berbagai kemudahan bisa didapatkan dengan hanya
mengakses internet. Tidak seperti orang dewasa yang pada umumnya sudah mampu mem-filter hal-hal
baik ataupun buruk dari internet, remaja sebagai salah satu pengguna internet justru sebaliknya. Selain,
belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat, mereka juga cenderung mudah terpengaruh
oleh lingkungan sosial mereka tanpa mempertimbangkan terlebih dulu efek positif atau negatiif yang
akan diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu. Bagi kalangan remaja Indonesia, khususnya
remaja tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), internet sudah tentu bukanlah hal yang asing lagi,
terutama bagi remaja di perkotaan. Pengaruh positif vidio game dari Penelitian di Manchester University
dan Central Lanchashire University, United Kingdom membuktikan bahwa gamer yang bermain 18 jam
per minggu, memiliki tanda-tanda koordinasi syaraf baik antara tangan dan mata, setara dengan atletik.
Salah satu kemampuan yang amat dirasakan meningkat adalah kinestetik dari para gamer, mereka akan
sangat baik akselerasi anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam game. Gamer akan
lincah dan memiliki koordinasi tubuh yang baik.

Menurut, Dr. Jo Bryce, kepala Unit penelitian di suatu universitas di Inggris menemukan bahwa
gamer sejati punya daya konsentrasi tinggi, yang memungkinkan mereka mampu menuntaskan beberapa
tugas. Gamer atau pemain biasanya akan sangat memperhatikan peran-peran dia dalam permainan
sehingga seorang anak akan sangat memperhatikan gerakan-gerakan setiap macam permainan. Ini
yang dapat dikatakan bahwa gamer akan terbiasa konsentrasi sehingga akan sangat baik bila dalam hal
yang demikian dibawa juga dalam belajar atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengambil sempel penelitian yang berjumlah 274 orang dari
jumlah populasi yg berjumlah 902 orang. Jabaran persentasi penelitian di tunjukan bahwa game online
berpengaruh pada semua motivasi belajar mata pelajaran IPS terpadu. Adapun pengaruh negatif pada
kegiatan belajar dan pembelajaran, game online menimbulkan pengaruh berarti bagi kegiatan
pembelajaran IPS Terpadu seperti siswa kurang konsentrasi saat belajar, siswa kurang memperhatikan
pelajaran, siswa malas pergi kesekolah, dan juga siswa sering kurang mempersiapkan materi
pembelajaran IPS Terpadu.

IV. SIMPULAN
Gamer atau pemain biasanya akan sangat memperhatikan peran-peran dia dalam permainan

sehingga seorang anak akan sangat memperhatikan gerakan-gerakan setiap macam permainan. Ini
yang dapat dikatakan bahwa gamer akan terbiasa konsentrasi sehingga akan sangat baik bila dalam hal
yang demikian dibawa juga dalam belajar atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengambil sempel penelitian yang benjumlah 274 orang
dari jumlah populasi yg berjumlah 902 orang. Jabaran persentasi penelitian ditunjukan bahwa game
online berpengaruh pada semua motivasi belajar mata pelajaran IPS terpadu. Adapun pengaruh negatif
pada kegiatan belajar dan pembelajaran, game online menimbulkan pengaruh berarti bagi kegiatan
pembelajaran IPS Terpadu seperti siswa kurang konsentrasi saat belajar, siswa kurang memperhatikan
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pelajaran, siswa malas pergi kesekolah, dan juga siswa sering kurang mempersiapkan materi
pembelajaran IPS Terpadu.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan hasil pengembangan media pembelajaran IPS tepadu
kontekstual berbasis flipbook, meliputi: validasi produk pengembangan dan hasil uji coba produk media.
Metode penelitian ini dirancang menggunakan model prosedural. Penentuan model didasarkan pada
pertimbangan bahwa pengembangan akan menghasilkan produk dan kesesuaian terhadap kebutuhan
karakteristik pengembangan dengan mengikuti sistematika langkah-langkah untuk menghasilkan suatu
produk. Adapun model yang menjadi acuan dalam pengembangan media pembelajaran ini mengadaptasi
dari model siklus pengembangan Borg dan Gall yang disederhanakan menjadi delapan langkah utama.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan jika pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran
pada proses pembelajaran mempunyai arti yang cukup penting karena dalam proses tersebut
ketidakjelasan pesan atau informasi yang disampaikan guru dapat dibantu dengan menghadirkan media
pembelajaran sebagai perantara. Dengan media pembelajaran memungkinkan terjadinya  interaksi
langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan, serta memungkinkan peserta didik
belajar mandiri menurut kemampuan, minat dan modalitas belajarnya. Dengan pemanfaatan media
pembelajaran secara berkesinambungan, dapat menunjang keefektifan aktivitas pembelajaran dan
memfasilitasi peserta didik untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum.

Kata Kunci: pengembangan, media, flipbook

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN IPS TERPADU KONTEKSTUAL
BERBASIS FLIPBOOK

Neni Wahyuningtyas dan Nurul Ratnawati

neni.wahyuningtyas.fis@um.ac.id

I. PENDAHULUAN
Era milenial saat ini telah banyak memberikan perubahan pada sendi-sendi kehidupan umat

manusia. Banyak penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi informasi yang dilahirkan. Salah
satu dari sekian banyak hasil dari penemuan tersebut yang fenomenal dan banyak diperbincangkan oleh
khalayak umum  terkait media pembelajaran.

Menurut Latuheru (1988: 14) media pembelajaran adalah bahan, alat, maupun metode atau
teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud agar proses interaksi komunikasi
edukatif antara guru dan anak didik dapat berlangsung secara tepat guna dan berdayaguna. Hamidjojo (dalam
Latuheru, 1988: 14) mengartikan media pembelajaran sebagai media yang penggunaannya diintegrasikan
dengan tujuan dan isi pengajaran untuk mempertinggi kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pemaparan

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Neni Wahyuningtyas dan Nurul Ratnawati dosen Program Studi Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Malang.
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tersebut terlihat jelas bahwa media pembelajaran memiliki manfaat yang sangat besar dalam
penggunaannya terutama untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari isi materi pelajaran. Bentuk
interaksi antara peserta didik dengan media sangat berpengaruh dalam menyamakan persepsi tentang konsep
yang sedang diajarkan guru, karena interaksi inilah sebenarnya wujud nyata dari tindakan belajar. Jadi
kehadiran media pembelajaran harus dapat menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar dan
lebih merangsang kegiatan belajar peserta didik.

Sejalan dengan hal tersebut, dunia pendidikan sudah saatnya berbenah dan menata diri
khususnya dalam hal pemanfaatan media pembelajaran secara massal. Guru dapat membuat dan
memanfaatkan media pembelajaran yang ada untuk menyampaikan pesan sehingga proses belajar mengajar
dapat berjalan dengan baik tanpa ada suatu hambatan.

Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian
pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Pesan disini berupa isi ajaran ataupun didikan yang
ada dalam kurikulum, sumber pesannya bisa guru atau orang lain, sedangkan penerima pesannya adalah
murid. Untuk memudahkan dan memberi keefektifan dalam komunikasi tersebut, diperlukan alat bantu yaitu
media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran yang dirancang secara baik dan kreatif dalam
pembelajaran, dapat memperbesar pemahaman siswa dalam rangka pencapaian kompetensi yang
telah ditentukan. Media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman,
memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. Kehadiran media pembelajaran pada proses
pembelajaran mempunyai arti yang cukup penting karena dalam proses tersebut ketidakjelasan pesan
atau informasi yang disampaikan guru dapat dibantu dengan menghadirkan media pembelajaran sebagai
perantara.

Jika kita mencermati fakta di lapangan saat ini, tidak sedikit dari guru-guru IPS yang acuh tak
acuh dalam menyikapi perubahan yang ada khususnya bidang teknologi informasi. Terbukti dengan
kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran berlangsung. Padahal,
materi IPS sangat luas, berisi konsep-konsep yang bersifat abstrak. Hal inilah nampaknya yang seringkali
menjadi kendala dalam penyampaian materi pembelajaran IPS. Suarno & Sukirno (2015:117) menyatakan
bahwa ketersediaan bahan ajar Kurikulum 2013 berupa buku paket masih kurang dan setiap tema-tema
yang diajarkan belum dibuat dalam bentuk media pembelajaran karena pembelajaran masih berpedoman
pada buku paket yang diberikan dari pemerintah pusat. Selain itu juga guru IPS lebih sering menyuruh
siswa untuk membaca buku paket dan mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) (Nafi’ah, 2014:232).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan tindak lanjut berupa pengembangan media
pembelajaran IPS. Media pembelajaran ini berbentuk multimedia dengan software Flip Book yang
terintegrasi ke dalam Computer Assisted Learning (CAL). “CAL dimulai dengan buku teks yang
dikomputerisasi, hal yang utama yakni struktur bahan-bahan pembelajaran berbentuk media elektronik”
(Whalley, 1998:55). Melalui multimedia ini siswa dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dimana saja,
serta hal ini selaras dengan pendidikan sepanjang hayat (PSH) yang berkembang di Indonesia.

II. METODE
Penelitian ini dirancang menggunakan model prosedural. Penentuan model didasarkan pada

pertimbangan bahwa pengembangan akan menghasilkan produk dan kesesuaian terhadap kebutuhan
karakteristik pengembangan dengan mengikuti sistematika langkah-langkah untuk menghasilkan suatu
produk.
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Media pembelajaran yang akan dikembangkan ini nantinya mengadaptasi dari model siklus
pengembangan Borg dan Gall yang disederhanakan menjadi delapan langkah utama, meliputi: studi
pendahuluan, perencanaan, pengembangan, validasi, revisi, uji coba lapangan, revisi akhir, dan
diseminasi.

Kompetensi Dasar yang dikembangkan dalam media pembelajaran yaitu memahami aspek
keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional serta perubahan dan
keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik). Materi yang diulas,
diambil dari fenomena di laboratorium lapangan FIS yaitu di lereng selatan Gunung Kelud di Kabupaten
Blitar. Adapun alasan pengambilan keputusan ini yaitu Laboratorium lapangan Fakultas merupakan suatu
wilayah yang dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Deskripsi Hasil Validasi Produk Pengembangan
Validasi materi merupakan penilaian kualitas dari materi yang dikembangkan apakah sudah

sesuai dengan kebutuhan dan komponen perangkat pembelajaran yaitu kompetensi dasar, tujuan,
indikator dan sebaganya atau belum. Adapun tema yang diangkat dalam media ini yaitu “Potensi Lereng
Selatan Gunung Kelud Kabupaten Blitar”.

Validator materi dalam media ini Saiful Amin dan hasil dari validasinya sebagai berikut:
Tabel 1 Penilaian Materi

Sumber: Pengolahan Data Peneliti
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Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka untuk menghitung tingkat persentasenya
akan diolah dengan rumus berikut ini:

Maka dapat diketahui bahwa persentase dari data kuantitatif hasil validasi materi sebagai berikut:
P = x 100%
P = 81 x 100
P = 81%
Berdasarkan hasil validasi tersebut, dapat diketahui bahwa materi yang telah dikembangkan

memperoleh nilai persentase sebesar 81%. Jika kita melihat hasil ini pada Kriteria Hasil Analisis Kelayakan
Butir Instrumen, dapat disimpulkan bahwa materi yang dikembangkan sangat baik dan tidak perlu revisi.
Meskipun hasil perhitungan tersebut menjelaskan tidak perlu revisi, namun atas saran dan masukan
yang diberikan oleh validator, beberapa hal dalam materi diperbaiki agar memenuhi kriteria kualitas yang
telah dipersyaratkan.

Setelah validasi dari ahli materi, maka selanjutnya akan dipaparkan hasil dari validasi dari ahli
media. Validasi produk media digunakan untuk menguji kelayakan produk dari aspek tampilan media,
penyajian materi yang ditampilkan, isi, gambar dan peralatan, dan evaluasi. Validasi produk media ini
dinilai oleh validator ahli yaitu Fatiya Rosida, M. Pd. Adapun hasil dari validasi media sebagai berikut:

Tabel 2 Penilaian Media untuk Validasi Pertama
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Sumber: Pengolahan Data Peneliti

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka untuk menghitung tingkat persentase dapat
menggunakan rumus sebagai berikut:

Maka dapat diketahui bahwa persentase dari data kuantitatif hasil validasi pertama media
pembelajaran ini sebagai berikut:

P = x 100%
P = 0,64 x 100
P = 64%
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Berdasarkan hasil validasi pertama, dapat diketahui bahwa media yang telah dikembangkan
memperoleh nilai persentase sebesar 64%. Jika kita melihat hasil ini pada Kriteria Hasil Analisis Kelayakan
Butir Instrumen, dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan cukup baik dan perlu revisi sebagian.

Dari hasil validasi pertama, kemudian produk media di revisi dan diperoleh hasil validasi kedua
sebagai berikut:

Tabel 3 Penilaian Media untuk Validasi Kedua
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   Sumber: Pengolahan Data Peneliti
Maka dapat diketahui bahwa persentase dari data kuantitatif hasil validasi kedua media

pembelajaran ini sebagai berikut:
P = x 100%
P = 0,84 x 100
P = 84 %
Jika kita melihat hasil ini pada Kriteria Hasil Analisis Kelayakan Butir Instrumen, dapat disimpulkan

bahwa produk yang dikembangkan sangat baik (tidak perlu revisi) dan bisa digunakan untuk uji coba lapangan.

IV. DESKRIPSI HASIL UJI COBA PRODUK MEDIA
Persentase dari data kuantitatif hasil uji coba produk media dilihat dari indikator penilaian

kemenarikan, efesiensi, dan efektivitasnya. Adapun hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4 Aspek Penilaian Kemenarikan, Efesiensi, dan Efektifitas Media

Jika kita melihat hasil ini pada kriteria hasil analisis kelayakan butir instrumen, dapat disimpulkan
bahwa aspek-aspek produk media yang telah diuji cobakan, seperti: kemenarikan dan efektivitas media
memperoleh hasil sangat baik dan efisiensi media memperoleh hasil baik.

Media pembelajaran berbasis software Flipbook yang telah dikembangkan ini dapat menciptakan
suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
Sugianto (2014) yang menyatakan bahwa salah satu media pembelajaran yang dapat menciptakan
suasana belajar yang menarik dan kondusif yaitu dengan penggunaan multimedia Flipbook. Dengan
adanya media ini memudahkan peserta didik untuk memahami materi dan memperjelas langkah kerja
yang harus dilakukan oleh peserta didik.
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Pengemasan materi dengan berbagai alternatif pilihan seperti teks, gambar, video dan audio ini
memberikan  kemenarikan, kesenangan dan keefektifan belajar. Apalagi isi informasi yang terdapat dalam
multimedia tersebut kontekstual dan update karena mengangkat fenomena terkini dari lokasi pengambilan
data. Tidak mengherankan jika respon peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung sangat antusias.
Saat pembelajaran berlangsung, peserta didik menunjukkan semangat dengan aktif bertanya, dan
menanggapi. Sardiman, dkk (2010) menjelaskan jika penggunaan media pendidikan secara tepat dan
bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Media pendidikan berguna untuk menimbulkan
kegairahan belajar, memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan,
serta memungkinkan peserta didik belajar mandiri menurut kemampuan, minat dan modalitas belajarnya.

Studi yang dilakukan British Audio Visual Association (1995) tentang persepsi peserta didik,
memperkirakan bahwa sekitar 75% kesan dapat ditangkap melalui indra sentuhan dan rabaan, 6% dari
indra penciuman dan rasa. Kalau belajar hanya dengan membaca saja maka pengetahuan yang
mengendap hanya sekitar 10%, dan jika hanya melalui pendengaran saja mengendapnya berkisar 20%.
Kalau diadakan penggabungan yakni: melihat dan mendengar maka pengendapan pengetahuan berkisar
50%. Mengalami sendiri dan mengulang pada kesempatan lain pengetahuan yang mengendap bisa
mencapai 90%. Mengalami sendiri melalui media tingkat pengendapannya bisa mencapai 80%
(Malapu,1998). Jadi dengan demikian bila dalam pembelajaran ditunjang dengan pemanfaatan media
pembelajaran maka hasil belajar peserta didik akan optimal.

V. SIMPULAN
Kehadiran media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian penting yang harus disikapi

dengan bijak. Media pembelajaran memungkinkan terjadinya  interaksi langsung antara peserta didik
dengan lingkungan dan kenyataan, serta memungkinkan peserta didik belajar mandiri menurut
kemampuan, minat dan modalitas belajarnya. Dengan pemanfaatan media pembelajaran secara
berkesinambungan, dapat menunjang keefektifan aktivitas pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik
untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum.
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ABSTRAK
MAN 2 Model Banjarmasin merupakan salah satu sekolah berciri khas religi yang mengadakan pendidikan
keterampilan, jenis keterampilan yang dilaksanakan oleh sekolah ialah keterampilan komputer, elektronik,
otomotif, tata busana, tata boga dan pertanian budi daya ikan tawar. Keberagaman keterampilan yang
diadakan sekolah, ternyata peminat keterampilan tata boga paling banyak diminati, jika dibandingkan
dengan peminat keterampilan lainnya. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui apa alasan siswa
berminat mengikuti keterampilan tata boga, (2) Untuk mengetahui faktor ketertarikan dan faktor dorongan
siswa mengikuti keterampilan tata boga. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Sumber data dipilih secara Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara observasi kelapangan, wawancara mendalam terhadap informan dan dokumentasi. Selanjutnya
analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verification).Hasil
penelitian menemukan bahwa: (1) Alasan siswa MAN 2 Model Banjarmasin berminat mengikuti
keterampilan tata boga melalui proses pada minat yang berawal dari motif yakni: kebiasaan, kesenangan
melakukan eksperimen, kegemaran, amanah dan kekaguman terhadap saudaranya serta memanfaatkan
peluang kebutuhan yang ada dimasyarakat. (2) faktor intrinsik atau dorongan dari dalam diri individu yakni
terdapat kemauan seperti keingintahuan yang tinggi, dan kebutuhan seperti kewajiban sebagai perempuan
serta motivasi seperti kepuasan dan gigih. Selain itu, faktor ekstrinsik atau faktor pengaruh dari luar
individu terdapat keluarga seperti tuntutan hidup yang terintimidasi, lingkungan seperti perubahan
kebiasaan remaja dulu dengan remaja sekarang dan media seperti televisi. Berdasarkan hasil penelitian
disarankan agar sekolah melakukan test psikotes dan test wawancara untuk mengetahui alasan siswa
terhadap pilihan keterampilan yang dipilihnya, sebelum memilih siswa hendaknya mencari informasi
terlebih dahulu tentang keterampilan yang akan dipilih agar mengetahui konsekuensi atas pilihannya.
Kata kunci: pendidikan, pendidikan keterampilan, keterampilan tata boga, minat.

MINAT SISWA MENGIKUTI PENDIDIKAN KETERAMPILAN TATA BOGA
 DI MAN 2 MODEL BANJARMASIN

Nida Aulia, Wahyu, dan Sigit  Ruswinarsih

nidazulvahaulia@gmail.com

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran dan fungsi keluarga, sekolah

maupun masyarakat. Di sekolah peserta didik akan diberikan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga
pendidikan yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Sekolah
Menengah Atas (SMA). Peserta didik yang berada pada tingkat sekolah menengah atas akan dibekali

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Nida Aulia Mahasiswa Magister Pendidikan IPS, Wahyu dan Sigit  Ruswinarsih Dosen Program Studi Pendidikan

Sosiologi dan Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.



204 Nida Aulia, Wahyu, dan Sigit  Ruswinarsih

dengan pembelajaran yang bermutu, professional dan mengedepankan pada potensi peserta didik agar
cerdas dalam akademik, terampil dalam life skill serta bermoral. Pada dasarnya potensi yang dimiliki
setiap peserta didik berbeda-beda, begitu pula dengan cara mengembangkannya tergantung pada
keinginan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan, minat dan motivasi
pribadi masing-masing.

Pemaparan Eka Sulistiani (2016: 13-14) dalam Kurikulum 2013, peserta didik yang memiliki
kemampuan akademik dan non akademik diberi kesempatan untuk mendalami pendidikan keterampilan
pada kelompok peminatannya, hal ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menambah
wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk masa depannya.

Hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencerdaskan bangsa seperti, melahirkan
generasi yang cerdas, memiliki keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan
mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat
membangun dirinya sendiri serta bangsa. Penyelenggaraan pendidikan dalam masa pembangunan ini
sangat diperlukan pendidikan keterampilan khusus seperti kerajinan, pertukangan, kewanitaan (tata boga,
tata rias dan tata busana) elektronik dan pengetahuan ilmu tehnologi lainnya (Nasution, 1995:76).

Keinginan masyarakat Kota Banjarmasin akan keberadaan sekolah multi pendidikan rupanya
ada satu sekolah yang menerapkan multipendidikan sekaligus adalah MAN 2 Model Banjarmasin.
Multipendidikan yang diterapkan yaitu pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan keterampilan.
Ruang lingkup pendidikan umum mencakup matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa
asing, PKn, kimia, biologi, fisika, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, kesenian dan olah
raga. Pendidikan agama seperti Qur’an hadist, tajwid, aqidah ahklak, fiqih, sejarah Islam, ilmu qalam,
tafsir hadist, ushuluddin dan bahasa Arab. Ada enam pendidikan keterampilan yang dilaksanakan di
sekolah tersebut yaitu, keterampilan tata boga, tata busana, otomotif, elektronik, komputer dan pertanian.
Pada pelaksanaan pendidikan keterampilan di MAN 2 Model setiap siswa diwajibkan untuk memilih dua
keterampilan diantara enam keterampilan yang diadakan oleh pihak sekolah. Namun, siswa hanya
diwajibkan untuk mengikuti satu keterampilan dari dua keterampilan yang dipilih. Pihak sekolah
mengadakan tes psikotes untuk mengetahui bakat siswa dari dua keterampilan yang dipilih. Hasil dari
pisikotes tersebut menentukan pendidikan keterampilan yang wajib diikuti siswa selama menempuh
pendidikan di MAN 2 Model. Hal ini dilakukan agar siswa lebih konsentrasi menekuni bidang keterampilan
yang sudah dipilihnya dan keterampilan yang dipilih juga dapat bermanfaat untuk sekarang maupun akan
datang.

Siswa yang mengikuti pendidikan keterampilan tata boga dari tahun ke tahun semakin mengalami
peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data MAN 2 Model Banjarmasin, siswa yang mengikuti
pendidikan keterampilan tata boga dari tahun 2007 hingga tahun 2016 yang berlangsung kurang lebih
sembilan tahun lamanya selalu bertambah, dari 156 orang siswa sampai 365 orang siswa.
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Tabel 1 Daftar Jumlah Siswa Mengikuti Keterampilan Tata Boga
di MAN 2 Model Banjarmasin

Sumber:  Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin, Juli 2016:30
Tabel di atas menunjukkan siswa yang mengikuti keterampilan tata boga berfluktuasi, dari tahun

ajaran 2007/2008 hingga tahun 2012/2013 meningkat. Pada tahun ajaran 2013/2014 hingga tahun 2014/
2015 menurun karena diadakannya keterampilan baru yaitu pendidikan keterampilan pertanian. Pada
tahun 2015/2016 peminat tata boga untuk siswa laki-laki meningkat signifikan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Siswa yang mengikuti keterampilan tata boga tidak hanya diminati oleh siswa
perempuan saja, akan tetapi juga diminati oleh siswa laki-laki. Pada kurikulum sekolah tersebut pendidikan
keterampilan termasuk ke dalam mata pelajaran. Bahkan, pendidikan keterampilan juga ikut andil terhadap
prestasi dan hasil belajar siswa di sekolah. Dalam hal memilih keterampilan seharusnya siswa benar-
benar dipikirkan secara matang, agar pilihan yang dipilih sesuai dengan apa yang diharapkan, bukan
untuk main-main belaka. Selain itu, peminatan dan pilihan juga memiliki pengaruh besar bagi siswa baik
untuk masa di sekolah maupun bekal untuk kelangsungan hidup kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah
Fokus penelitian ini dirumusan menjadi masalah penelitian ini, yaitu:
1. Apa saja faktor intrinsik (dari dalam diri) yang melatarbelakangi siswa untuk memilih pendidikan

keterampilan tata boga di MAN 2 Model Banjarmasin?
2. Apa saja faktor ekstrinsik (dari luar diri) yang melatarbelakangi siswa untuk memilih pendidikan

keterampilan tata boga di MAN 2 Model Banjarmasin?

II. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Pendidikan
Pendidikan merupakan sebuah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan

memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap
manusia. Pendidikan bisa dikatakan suatu bekal untuk mengejar semua yang ditargetkan oleh seseorang
dalam kehidupannya sehingga tanpa pendidikan semua yang diimpikan oleh seseorang akan menjadi
sangat sulit untuk dapat diwujudkan, pada kenyataannya tidak semua orang yang berpendidikan sukses
dalam perjalanan hidupnya, tetapi jika dilakukan perbandingan maka orang yang berpendidikan tetap
jauh lebih banyak mampu mengecap kesuksesan daripada orang yang tidak pernah mengecap
pendidikan, baik berbentuk pendidikan formal, informal maupun non formal (Vembrirto, 1993: 83).
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Melalui pendidikan, seseorang dapat berperilaku menjadi lebih baik, memberikan pembelajaran
bagi kehidupan, mengajarkan seseorang untuk mendewasakan diri dan menjadi manusia yang berkualitas.
Pendidikan dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang sangat begitu penting dalam kehidupan, dengan
pendidikan bisa belajar semua ilmu pengetahuan, melalui ilmu pengetahuan itulah mampu mengubah
pola pikir menjadi maju dan untuk mencerdaskan diri (Sanapiah, 1999:54).

2.2 Pendidikan Keterampilan
Pendidikan keterampilan ialah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan

dalam hal membuat atau mencipta untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat terhadap sumber-
sumber, hal ini bertujuan untuk mengasah atau mengeksplor bakat seorang anak dalam mengungkapkan
sebuah ide-ide dengan terampil. Jenis-jenis dalam keterampilan yaitu kerajinan, ketukangan, peternakan,
dan kewanitaan, dalam kewanitaan itu sendiri terdapat keterampilan tata boga, tata graha dan tata busana
(Yudhistira, 2002: 43-44).

Menurut Malik Fajar (Winkel, 2002: 45) ‘keterampilan sebagai kecakapan untuk bekerja selain
kecakapan untuk berorientasi ke jalur akademik’. Kecakapan dalam keterampilan terbagi menjadi empat
yaitu;

1). Kecakapan pribadi (personal skill) yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan
berfikir dan rasa percaya diri.

2). Kecakapan sosial (sosial skill) mencakup kecakapan melakukan kerjasama, bertenggang rasa
dan rasa tanggu jawab sosial.

3). Kecakapan akademik (academic skill) seperti kecakapan dalam berfikir secara ilmiah, melakukan
penelitian dan melakukan percobaan-percobaan dalam penelitian.

4). Kecakapan vokasioner (vocational skill) merupakan kecakapan yang dikaitkan dalam bidang
pekerjaan di masyarakat, seperti dalam bidang jasa (perbengkelan/otomotif, jahit-menjahit,
masak-memasak) dan jasa produksi barang (peternakan, perkebunan dan pertanian).

2.3 Keterampilan Tata Boga
Menurut Robert Owen (Moehyi, 1992: 2) ‘keterampilan tata boga merupakan keterampilan yang

dilakukan dalam tata cara memasak pada makanan yang dihidangkan sesuai selera, fantasi dan kreativitas
dalam menunjang penyajian masakan’.

Tata boga merupakan pengetahuan pada bidang boga (seni mengolah masakan) yang
mencakup ruang lingkup makanan, mulai dari persiapan pengolahan sampai dengan menghidangkan
makanan itu sendiri yang bersifat tradisional maupun internasional. Keterampilan tata boga terutama
membahas masalah peranan makan bagi manusia dan seluk beluk makanan dalam pembinaan keluarga
sejahtera (Purba, 1982: 1).

2.4 Minat
Minat sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa

ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di
luar diri, semakin kuat hubungan tersebut maka semakin besar minat seseorang minat muncul dari
adanya ketertarikan. Rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal inilah yang kadang kala membuat
seseorang mengikuti aktivitas yang diminatinya tersebut (Slameto, 2003:13).

Andi (2016:49) menyatakan peminatan peserta dididk merupakan suatu proses pengambilan
keputusan oleh peserta didik dalam bidang keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri,
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terwujudnya suatu kondisi dengan mempertimbangkan kemampuan dasar, bakat, kemauan dan
kecenderungan pribadi individu.

Ahmadi (1999:77) memaparkan faktor yang mempengaruhi terbaginya minat menjadi:
1. Faktor intrinsik merupakan faktor berasal dari dalam diri individu tanpa ada pengaruh dari luar

seperti perhatian, perasaan, harapan, kebutuhan dan motivasi dorongan. Faktor intrinsik meliputi:
a.  Kemauan ialah dorongan dari dalam diri secara sadar berdasarkan pertimbangan, pemikiran,

perasaan yang menimbulkan kehidupan terarah pada tercapaianya tujuan tertentu yang
berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Kartono (1996:56) menambahkan kemauan
berawal dari dorongan kehendak yang terarah pada tujuan hidup tertentu dan mampu
dipertimbangkan pada akal budi.

b. Kebutuhan ialah suatu keinginan yang sangat diperlukan oleh manusia dalam melangsungkan
kehidupannya.

c. Motivasi diartikan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu,
yang   memberikan arahan dan dorongan, serta ketahanan pada tingkah perilaku. Pentingnya
motivasi karena yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya
mau bekerja dengan giat dan antusias dalam mencapai hasil yang maksimal.

2. Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang dipengaruhi dari luar individu faktor ekstrinsik meliputi:
a. Dukungan keluarga merupakan lembaga yang paling besar dalam keberlangsungan

kehidupan seseorang, sebagai sikap, arahan, pemberian bantuan, perhatian dan kasih
sayang. Peranan orang tua dalam mendidik anak sangat penting dalam menunjang
pendidikan seorang anak.

b.  Lingkungan sekolah yang mempengaruhi kegiatan belajar di sekolah sehingga
menimbulkan minatnya terhadap suatu mata pelajaran atau kegiatan yang dilaksanakan
oleh pihak sekolah.

c.  Media merupakan suatu saluran informasi pendidikan yang menggunakan alat, seperti
surat kabar, majalah, buku-buku, komik, TV, radio, internet dan lain-lain. Semua informasi
dari media massa memberikan distribusi kognitif dalam membentuk sikap, minat dan
suatu hal. Pesan-pesan atau berita dari media massa akan memberikan sugesti terhadap
terbentuk sikap dan minat seseorang.

III. METODE PENELITIAN
3.1 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling. Snowball sampling

ini ditentukan berdasarkan pengalaman penelitian yang dimana sumber-sumber terus mengembang.
Awalnya jumlah informan 6 orang yakni, 5 orang perempuan (Rahmawati, Nurlaila Sofia, Annisa Sholatiyah,
Syarifah Muslimah dan Naily Safwah) dan 1 orang laki-laki (Muhammad Zaqi). ternyata data dari sumber
tersebut kurang mencukupi hingga pada akhirnya ditambahlah informan sebanyak 3 orang laki-laki (Bagus
Saputra, Abdul Aziz dan Wendy) untuk melengkapi dan memvalidasi data tersebut. Jadi, jumlah seluruh
informan ada 9 orang yaitu, 5 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Informan dalam penelitian ini ialah
sebagian dari siswa dan siswi yang mengikuti pendidikan keterampilan tata boga di MAN 2 Model
Banjarmasin. Penentuan sumber seperti ini menggunakan snowball sampling. Snowball sampling ialah
salah satu metode yang dalam pengambilan sampelnya dari suatu populasi, dimana tehnik tersebut
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diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya, sampai mendapatkan data
yang diharapkan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang

alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara
mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.

3.3 Pengujian Keabsahan Data
Uji kredibilitas tersebut dengan cara peningkatan ketekunan dan triangulasi. Triangulasi dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai
cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2010:372). Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan dengan
menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan trianggulasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sebagai madrasah yang mengembangkan kemampuan akademik, non akademik dan ahklak

al-karimah, maka madrasah ini akan melahirkan generasi-generasi yang berkompeten untuk membangun
sumber daya manusia yang berkualitas. Madrasah ini didirikan pada sebidang tanah dengan luas 18.172
m², perbatasan di sebelah utara ialah berbatasan langsung dengan asrama siswa MAN 2 Model
Banjarmasin, dari sebelah barat  berbatasan dengan perumahan penduduk. Kemudian di sebelah selatan
berbatasan langsung dengan Jalan Pramuka dan stasiun televisi swasta Duta TV sedangkan dari sebelah
timur berbatasan dengan jalan menuju SMKN 3 Banjarmasin.

4.2 Temuan Penelitian
1. Faktor intrinsik (dari dalam diri) yang melatarbelakangi siswa memilih pendidikan keterampilan

tata boga di MAN 2 Model Banjarmasin.
Keempat informan di atas memberikan gambaran bahwa alasan mereka mengikuti keterampilan

tata boga beragam, misalnya saja seperti Zaqi yang menyukai memasak sejak SD karena memang
keinginan dalam dirinya sendiri bukan karena unsur paksaan atau pilihan. Berbeda dengan pendapatnya
Naili yang menyukai memasak karena faktor kebiasaan di keluarga, kebiasaan membantu pekerjaan
orang tua membuat dirinya menyukai hal memasak seiring berjalanya waktu. Selain itu, adapula pendapat
dari Annisa yang menyukai memasak karena kekaguman dirinya terhadap paman yang lincah dalam
memasak. Disisi lain ia juga memiliki sesosok saudara perempuan yang kesenangannya sama-sama
menyukai memasak dengan melakukan eksperimen terhadap sebuah masakan, maka kecocokan
diantara saudaranya memberikan rasa ketertarikan yang kuat untuk menekuni bidang memasak lebih
dalam. Selain itu ada pula argumen dari Laila yang menyatakan bahwa yang namanya memasak adalah
suatu kewajiban setiap orang, khususnya pada perempuan karena kodrat seorang perempuan tak pernah
terlepas dari lingkungan dapur dan pesan yang dilontarkan ibunya seperti kiat-kiat menjadi perempuan
yang baik dan bagaimana dirinya menyikapi perihal dalam menutut ilmu, membuat dirinya menyukai
memasak tersebut.

2. Faktor ekstrinsik (dari luar diri) yang melatarbelakangi siswa memilih pendidikan keterampilan
tata boga di MAN 2 Model Banjarmasin.

Argumen informan Rahma, Muslimah dan Naili diatas memberikan jawaban bahwa faktor
keluarga dan lingkungan juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seseorang,
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misalnya saja seperti yang dikatakan oleh Rahma dan Muslimah bahwa perempuan tidak hanya bermodal
paras yang cantik dan penampilan yang menggiurkan serta gaya hidup yang stylish akan tetapi juga
diharuskan memiliki kebisaan didapur untuk masak-memasak dan mengenal bumbu dapur. Ditambahkan
pula pendapat Naili yang mengungkapkan bagaimana memanfaatkan kebutuhan dilingkungan sekitar
dengan kemampuan yang dimiliki dan kesempatan peluang untuk membuka usaha.

Zaqi menuturkan keinginannya menyukai memasak sejak ia duduk di bangku SD melalui siaran
televisi yang biasanya ditayangkan di stasiun-stasiun televisi swasta, misalnya saja seperti tayangan
master chef, tayangan Farah Quinn dan lainnya. Adapun chef laki-laki yang digemarinya seperti chef
Juna merupakan salah satu juri ditayangan master chef dan chef Arnold. Chef perempuan yang disukai
seperi Farah Quinn, chef Marinka dan chef Aiko. Zaqi beranggapan bahwa memasak mampu merubah
suasana perasaan dan rasa kejenuhan dalam dirinya menjadi senang bahkan ada rasa kepuasan,
menyalurkan sebuah hobi itu adalah suatu hal yang memang benar-benar menyenangkan.

4.3 Pembahasan
1. Faktor intrinsik (dari dalam diri)
Faktor intrinsik atau dorongan dari dalam diri merupakan faktor seseorang akan timbul minat

karena pengaruh dari dalam untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Semua manusia
menginginkan kebutuhan jasmani berkualitas mulai dari penampilan yang indah dan kesehatan yang
bagus, ditambah pula dengan asupan makanan yang dikonsumsi menjadi makanan empat sehat lima
sempurna. Disisi lain kebutuhan rohani juga diinginkan semua orang, kebutuhan menikmati sesuatu
dianggap menjadi sebuah kepuasan batin yang mempengaruhi bagaimana perasaan diri seseorang,
kepuasan batin ini apabila tak dilakukan biasanya akan berpengaruh pada kesehatan jiwa seseorang.
Pada gambar 4.1 akan dipaparkan faktor intrinsik atau dorongan dari dalam diri sebagai berikut:

Gambar 1 Faktor Intrinsik

Kemauan berasal dari dalam diri bukan karena pengaruh dari luar, seperti keingintahuan yang
tinggi. Hendra Surya (Slameto, 2003:7) merumuskan minat sebagai suatu keinginan memposisikan diri
pada pencapaian pemuasan kebutuhan psikis maupun jasmani, minat merupakan daya dorong untuk
melakukan apa yang diinginkan. Salah satu kodrat manusia ialah untuk mencari tahu apa yang belum
diketahuinya, rasa keingintahuan seseorang tidak terbatas dalam diri sendiri dan keadaan lingkungannya,
rasa keingintahuan berawal dari rasa ingin mengenal dirinya sendiri kemudian berkembang kepada rasa
keingintahuan sesuatu yang berada disekitarnya. Rasa keingintahuan merupakan sesuatu yang
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menyebabkan seseorang akan mendekati, mengetahui, mengamati, kemudian akan mempelajari hingga
mengerjakan dan membutuhkan lebih lanjut yang pada akhirnya mengarahkan individu pada satu pilihan.

Motivasi pada dasarnya sesuatu yang mendorong karena didukung, tergerak karena ada yang
memaksa untuk dilakukan atau adanya. Selain itu adapula sesuatu yang ingin dicapai, seperti kepuasan
diri dan gigih. Sukardi (1994:46) melontarkan faktor emosional juga termasuk kedalam timbulnya sebuah
minat karena pengaruh emosi dari seseorang yang bersangkutan, artinya seseorang yang melakukan
kegiatan apabila dilakukan dengan perasaan senang akan memperoleh hasil yang memuaskan dan
sekaligus memperbesar minatnya terhadap sesuatu. Perasaan atau mood dalam diri seseorang ketika
membuat makanan juga akan berpengaruh pada hasilnya, apabila seseorang membuat makanan dengan
perasaan senang maka hasil yang diperoleh akan memuaskan, akan tetapi jika dibuat dengan perasaan
marah maka hasil yang diperoleh biasanya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Pernyataan tersebut
sejalan dengan apa yang dialami oleh beberapa siswa yang memberikan penjelasan pengalaman
kegagalannya dalam membuat makanan, rupanya tidak membuat dirinya patah semangat dan dirinya
tetap gigih memperbaiki dengan mengulang kembali melakukannya. Perasaan marah, jengkel, kecewa
bahkan letih sekalipun menyelimuti dirinya, akan tetapi rasa kepuasan akan muncul pada saat apa yang
diharapkan benar-benar terwujud dengan kesempurnaan. Pada dasarnya pengalaman yang pernah
dialami, bukannya harus ditinggalkan atau bahkan dilupakan akan tetapi dijadikan pembelajaran untuk
merubah menata menjadi lebih baik kembali.

2. Faktor ekstrinsik (dari luar diri)
Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang dipengaruhi dari luar individu, faktor ini biasanya terjadi

karena adanya rangsangan dari luar yang dapat membangkitkan minat seseorang untuk menyukai sesuatu
hal. Faktor ekstrinsik atau pengaruh dari luar diri siswa yang mengikuti pendidikan keterampilan tata
boga dilaksanakan oleh MAN 2 Model Banjarmasin yakni keluarga, lingkungan dan media. Pada skema
4.2 di bawah ini akan dipaparkan faktor ekstrinsik atau pengaruh dari luar diri siswa yang mengikuti
pendidikan keterampilan tata boga di MAN 2 model Banjarmasin, sebagai berikut:

Gambar 2. Faktor Ekstrinsik

Keluarga merupakan unit kecil di masyarakat, yang dimana di dalamnya terdapat ayah, ibu dan
anak karena adanya garis keturunan, ikatan perkawinan atau adopsi, seperti tuntutan hidup yang
terintimidasi. Lingkungan ialah segala sesuatu yang ada disekitar manusia dan dapat mempengaruhi
perkembangan kehidupan manusia, seperti perubahan kebiasaan remaja dulu dengan remaja sekarang.
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Media merupakan suatu saluran informasi pendidikan yang menggunakan alat, seperti surat kabar,
majalah, buku-buku, komik, TV, radio, internet dan lain-lain. Semua informasi dari media massa
memberikan distribusi kognitif dalam membentuk sikap, minat dan suatu hal. Pesan-pesan atau berita
dari media massa akan memberikan sugesti terhadap terbentuk sikap dan minat seseorang, seperti
melalui televisi.

V. SIMPULAN
Minat pada dasarnya merupakan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri,

semakin kuat hubungan tersebut maka semakin besar minat seseorang minat muncul dari adanya
ketertarikan. Rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal inilah yang kadangkala membuat seseorang
mengikuti aktivitas yang diminatinya tersebut. Kemudian diikuti dengan rasa ketertarikan keingintahuan
untuk mengetahui dan mempelajari, mengerjakan serta membutuhkan lebih lanjut yang pada akhirnya
mengarahkan individu pada satu pilihan. Adapun penyebab faktor ketertarikan dan faktor dorongan siswa
mengikuti keterampilan tata boga yakni faktor intrinsik atau dorongan dari dalam diri individu yakni terdapat
kemauan seperti keingintahuan yang tinggi, dan kebutuhan seperti kewajiban sebagai perempuan serta
motivasi seperti kepuasan dan gigih. Selain itu, faktor ekstrinsik atau faktor pengaruh dari luar individu
terdapat keluarga seperti tuntutan hidup yang terintimidasi, lingkungan seperti perubahan kebiasaan
remaja dulu dengan remaja sekarang dan media seperti televisi.

Bagi siswa sebelum memilih hendaknya bertanya atau mecari tahu terlebih dahulu keterampilan
yang akan dipilih, dengan demikian apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan maka
konsekuensinya sudah diketahui. Kemudian apabila sebelum memilih hendaknya meminta persetujuan
dengan konfirmasi kepada keluarga dirumah agar pilihan yang dipilih bermanfaat baik untuk masa
sekarang dan akan datang. Perlu diketahui bahwa pendidikan keterampilan yang dilaksanakan oleh
MAN 2 Model Banjarmasin termasuk ke dalam mata pelajaran. Oleh sebab itu jika memang tidak ditekuni
dengan benar maka akan berdampak pada presetasi siswa.

Bagi pihak sekolah agar melakukan test psikotes sekaligus test wawancara untuk mengetahui
alasan minat siswa terhadap pilihan keterampilan yang telah dipilihnya, agar kedepannya tidak terjadi
kekeliruan dan hal yang tidak diinginkan serta ilmu yang diberikan memberikan manfaat untuk kedepannya.
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ABSTRACT
The influence about computer-based learning media and methods of cooperative learning TSTS on
learning achievement is back grounded by the low quality, especialy in Tulungagung. The aim of this
research is to know how is the influence of computer-based learning media and cooperative learning
methods TSTS to the student succes in the  teaching and learning activity. From the analysis result  has
proved by regresi analysist. There is a significant influence in the learning to the student learning
achievement. It is shown with number 0,884. which means that 88.40 percent of the variation variables
learning outcomes can be explained by the variable perceptions of the use of computer-based interactive
learning media. Where as the influence of cooperative learning methods TSTS to the student learning
achievement in the table shows the number of 0.781. Which means that 78.10 percent variable in student
learning achievement be explained by the cooperative learning methods variable. Correlation between
learning achievement (Y) the use of computer-based interactive learning media (X1) as the above figures
show mean significant and positive relationship steady. the correlation between student learning
achievement (Y) with the use of cooperative learning methods TSTS (X2) with numbers like the above
which means that there there is a steadily positive correlation. That It also proved in entersed variable /
removed (b) regresi coefficient that in the same time between using computer-based interactive learning
media (X1) and cooperative learning methods TSTS (X2)  has positive accurately influence to the stundent
learning achievement (y) would be better if it is affected by the use X1 and X2 variable

Keyword: media computer-based learning, cooperative learning methods TSTS, learning achievement

PERSEPSI SISWA TENTANG PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN
BERBASIS KOMPUTER DAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF

MODEL TWO STAY TWO STRAY (TSTS)TERHADAP HASIL BELAJAR MATA
PELAJARAN IPS DI MTsN TULUNGAGUNG

 Nur Isroatul Khusna, Ummu Sholihah, dan Bagus Setiawan

ak.khusnaali@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Kualitas kehidupan suatu bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Nurhadi (2004:41)

memaparkan “pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bangsa
yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis”. Oleh karena itu, pembaharuan di bidang pendidikan harus
selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Adanya peningkatan kualitas pendidikan
diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut,
kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan dan adaptif dengan perubahan zaman.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Nur Isroatul Khusna, Ummu Sholihah, dan Bagus Setiawan Dosen Pendidikan IPS IAIN Tulungagung.
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Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional,
mulai dari penyempurnaan kurikulum sampai dengan pembaharuan dalam proses pembelajaran yang
dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam usaha meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan
nasional. Apabila proses pembelajaran mengalami penurunan, maka secara otomatis hal ini akan
berdampak pula pada mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri.

Selama ini hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan siswa menghafal fakta-fakta,
meskipun banyak siswa mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi yang diterimanya,
akan tetapi pada kenyataannya mereka seringkali tidak memahami secara mendalam substansi materi
yang dipelajari. Melalui pembaharuan di bidang kurikulum dan pembelajaran tersebut, guru diharapkan
dapat mengubah sistem pembelajaran yang awalnya berorientasi pada guru (teacher center) menjadi
sistem pembelajaran yang berorientasi pada siswa (student center), mengubah sistem pembelajaran
yang awalnya lebih menekankan pada penguasaan materi menjadi sistem pembelajaran yang lebih
menekankan pada keterampilan proses dan kemampuan siswa dalam menemukan dan memahami
konsep dari materi pelajaran yang dipelajari.

Fakta di lapangan menunjukkan  proses pembelajaran sebagian besar masih dilakukan dengan
penyampaian informasi belum diarahkan pada proses kreatif atau membangun sendiri pengetahuannya.
Suatu pendekatan baru dalam pembelajaran telah mengarahkan pada kegiatan aktif yaitu melalui penggunaan
metode pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran kelompok
yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan (Sanjaya, 2006:
240). Menurut Slavin dalam (Sanjaya, 2006: 240) mengemukakan dua alasan, pertama, beberapa hasil penelitian
membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus
dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan
orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran kooperatif merealisasikan kebutuhan
siswa dalam berpikir, memecahkan masalah dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Dari
dua alasan tersebut, maka pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang dapat memperbaiki
sistem pembelajaran yang selama ini memiliki kelemahan.

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem
pengelompokan atau tim kecil yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen). Dalam belajar kooperatif
setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif untuk menunjukkan prestasi belajar
kelompoknya. Dengan kerjasama yang baik diantara anggota kelompok, diharapkan dapat meningkatkan
motivasi dan prestasi belajar siswa.

Salah satu jenis metode pembelajaaran kooperatif adalah Two Stay Two Stray (TSTS). Metode
pembelajaran TSTS adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dengan cara siswa berbagi pengetahuan
dan pengalaman dengan kelompok lain. Langkah pembelajarannya adalah kerja kelompok dengan cara
dua siswa bertamu ke kelompok lain dan dua siswa lainnya tetap di kelompoknya untuk menerima dua
orang dari kelompok lain. Maksud siswa bertamu ke kelompok lain adalah untuk berbagi informasi
tentang penanganan masalah yang telah diberikan oleh guru. Setelah bertamu, dua siswa kembali ke
kelompok asal, untuk melakukan diskusi, kerja kelompok dan menyusun laporan kelompok.

Model Two Stay Two Stray “Dua tinggal dua tamu” yang dikembangkan oleh Spencer Kagan
1992 yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok
membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar
mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Padahal dalam kenyataan hidup di luar
sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling bergantung satu sama lainnya.
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Terdapat nilai karakter dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS karena
bisa memberikan sedikit gambaran pada siswa mengenai kenyataan kehidupan dimasyarakat, yaitu
dalam hidup bermasyarakat diperlukan hubungan ketergantungan dan interaksi sosial antara individu
dengan individu lain dan antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Hal ini
dikarenakan secara kodrati manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Melalui penerapan pembelajaran
ini diharapkan manusia tidak hilang akan sifat sosialnya mengingat perkembangan zaman semakin maju
dalam era digital.  Era digital merupakan dampak dari globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Globalisasi
bisa mendatangkan pengaruh positif namun juga bisa berdampak negatif. Karena itu diperlukan suatu
tindakan untuk memfilter efek negatif dari globalisasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni melalui
pendidikan dengan menerapkan suatu model pembelajaran yang berkarakter, misalnya melalui penerapan
model pembelajaran TSTS.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif TSTS akan mengarahkan siswa untuk aktif, baik
dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan
oleh teman. Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran TSTS ini karena terdapat pembagian
kerja kelompok yang jelas tiap anggota kelompok, siswa dapat bekerjasama dengan temannya, dapat
mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses belajar mengajar.

Dalam pembagian kelompok TSTS yang anggota kelompoknya sebanyak empat orang senada
dengan pendapat Lie (2008) bahwa membentuk kelompok berempat memiliki kelebihan yaitu kelompok
mudah dipecah menjadi berpasangan, lebih banyak ide muncul, lebih banyak tugas yang bisa dikerjakan
dan guru lebih mudah memonitor. Sedangkan kekurangan kelompok berempat adalah lebih banyak
waktu, membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, jumlah genap menyulitkan proses pengambilan suara
dan mudah melepaskan diri dari keterlibatan.

Selain penggunaan metode pembelajaran, dalam era digital ini media sumber belajar berbasis
komputer merupakan alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar mengajar. Alat bantu dapat mewakili
sesuatu yang tidak dapat disampaikan oleh guru dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Keefektifan daya
serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang sulit dan rumit dapat diatasi dengan alat bantu. Kesulitan
anak didik dalam memahami konsep dan prinsip-prinsip tertentu juga dapat diatasi dengan menggunakan
alat bantu. Bahkan alat bantu diakui dapat melahirkan umpan balik yang baik dari anak didik. Dalam
pengembangan variasi mengajar tentu saja tidak sembarangan tetapi ada tujuan yang hendak dicapai,
yaitu meningkatkan dan memelihara perhatian anak didik terhadap relevansi proses belajar mengajar.
Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah memberi kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar
individual dan mendorong anak didik untuk belajar dengan baik.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia
yang dimulai dari proses pembelajaran dalam kelas maka perlu adanya perubahan strategi mengajar
dari yang konvensional dengan strategi yang lebih modern dan penggunaan media yang menarik.
Penggunaan metode pembelajaran kooperatif dan penggunaan multimedia berbasis komputer diduga
mampu meningkatkan prestasi belajar siswa yang pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya manusia
yang memiliki kapabilitas tinggi.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka penulis merasa tertarik
untuk menelaah lebih jauh tentang persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran kooperatif
Two Stay Two Stray (TSTS) terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII MTsN Tulung
Agung tahun 2016.
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II. METODE
Penelitian ini ingin melihat adanya pengunaan multi media berbasis komputer dan metode

pembelajaran kooperatif model TSTS dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana dikemukakan oleh
Cholid Narbuko dan Ahmadi dalam Ashadi, 2005: 52 bahwa: “penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki
sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel-variabel pada salah satu atau lebih faktor
lain berdasarkan pada koefisien korelasi (correlational research).” Dengan penjelasan tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian korelasi.

Dalam prosedur penelitian, siswa diberi angket yang berisi tentang tanggapan siswa terhadap
penggunaan multimedia berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS untuk mengetahui
persepsi siswa terhadap penggunaannya. Angket tersebut diberikan setelah siswa selesai dalam proses
pembelajaran tersebut. Untuk hasil belajar akan dilihat dari nilai yang diperoleh siswa dari hasil tes yang
didokumentasikan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas VIII MTsN
Tulungagung yang berjumlah 197 siswa. Sampel atau subjek penelitian diambil dari 20% jumlah siswa
MTsN Tulungagung dengan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan diatas jumlah sampel yang digunakan dibulatkan menjadi 40 orang
siswa. Pengambilan sampel semacam ini dilakukan karena mengingat jumlah populasi yang besar.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu variabel bebas atau treatment variabel yang
terdiri dari multimedia berbasis komputer (X1), metode pembelajaran kooperatif (X2) sedangkan variabel
terikat atau variabel respon yaitu prestasi belajar siswa (hasil belajar) pada mata pelajaran IPS di akhir
eksperimen (Y)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
angket dan dokumentasi. Penelitian yang menggunakan angket, langsung oleh peneliti disampaikan
pada objek yang akan diteliti dan tidak memakai perantara. Isi angket mengulas tentang penggunaan
multimedia berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS. Dokumentasi dalam penelitian
ini berupa daftar nilai yang diambil dari nilai akhir siswa setelah menjalani ujian.

Uji coba angket atau kuesioner dilakukan sebelum penelitian dan angket mengulas tentang
penggunaan multimedia berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS terhadap hasil
belajar siswa dalam bidang studi IPS.  Kuesioner untuk uji coba angket tersebut berjumlah tiga puluh dan
diujikan kepada tiga puluh siswa kelas VIII di MTSn Tulungagung pada tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi, oleh karena itu dalam menganalisis data
menggunakan analisis regresi dan untuk menguji validitas instrumen dipergunakan dengan program
aplikasi analisis statistik SPSS.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, maka deskripsi data

dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu; (1) persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer, (2) metode pembelajaran kooperatif TSTS dan (3) prestasi belajar siswa siswa kelas
VIII MTsN Tulungagung. Hasil analisis statistik deskriptif dikemukakan sebagai berikut:
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3.1 Deskripsi Persepsi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Komputer
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa skor variabel persepsi penggunaan media

pembelajaran berbasis komputer diperoleh nilai terendah sebesar 52 dan nilai tertinggi sebesar 97,
dengan rata-rata sebesar 81.10, simpangan baku atau standar deviasi 3,888. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam hal persepsi penggunaan media pembelajaran berbasis komputer siswa kelas VIII MTsN
Tulungagung berada pada kategori tinggi. Adapun distribusi frekuensi peran serta orang tua siswa dalam
penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi Frekuensi dan Persentase
Persepsi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Computer Kelas VIII MTsN Tulungagung.

Pada tabel di atas, diperoleh bahwa: (1) terdapat 1 atau 2,5 persen persepsi siswa tentang
penggunaan media pembelajaran berbasis komputer kategori sangat rendah, (2) terdapat 7 atau 17,5
persen persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran berbasis komputer pada kategori sedang,
(3) terdapat 14 atau 35 persen persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran berbasis komputer
berada pada kategori sedang, (4) terdapat 10 atau 25 persen persepsi siswa tentang penggunaan media
pembelajaran berbasis komputer berada pada kategori tinggi, dan (5) terdapat 8 atau 20 persen persepsi
siswa tentang penggunaan media pembelajaran berbasis komputer berada pada kategori sangat tinggi.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persepsi siswa terhdap penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer pada siswa kelas VIII MTSN Tulungagung berada pada kategori tinggi.

3.2 Deskripsi Persepsi Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Model TSTS
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa skor variabel metode pembelajaran kooperatif  TSTS

siswa antara 55 sampai 90, harga rata-rata sebesar 81,15 standar deviasi sebesar 3,84.Untuk distribusi
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Metode TSTS

Pada tabel di atas diperoleh bahwa : (1) terdapat 2 atau 5 persen metode pembelajaran kooperatif TSTS
berada pada kategori sangat rendah, (2) terdapat 8 atau 20 persen metode pembelajaran kooperatif TSTS pada
kategori rendah, (3) terdapat 10 atau 25 persen metode pembelajaran kooperatif TSTS pada ketegori sedang, (4)
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terdapat 16 atau 40 persen metode pembelajaran kooperatif TSTS pada kategori tinggi, dan (5) terdapat 4 atau 10
persen metode pembelajaran kooperatif TSTS pada kategori sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa metode pembelajaran kooperatif TSTS siswa kelas VIII MTsN Tulungagung pada kategori tinggi.

3.3 Deskripsi Hasil Belajar
Hasil belajar, dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa skor variabel hasil belajar IPS

siswa kelas VIII diperoleh nilai terendah sebesar 55 dan nilai tertinggi sebesar 94, dengan harga rata-rata
sebesar 78, simpangan baku atau standar deviasi sebesar 4,187. Secara kualitatif, prestasi atau hasil
belajar siswa kelas VIII MTsN Tulungagung termasuk sedang. Adapun distribusi frekwensi dan prosentase
hasil belajar siswa dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Distribusi Frekwensi dan Prosentase Hasil Belajar Siswa

Pada tabel diatas, diperoleh bahwa: (1) terdapat  2 atau 5  persen prestasi  belajar berada pada
kategori sangat rendah, (2) terdapat 10 atau 20 persen prestasi belajar pada kategori rendah, (3) terdapat
14 atau 35 persen prestasi belajar pada ketegori sedang, (4) terdapat 12 atau 30 persen prestasi belajar
pada kategori tinggi, dan (5) terdapat 2 atau 10 persen prestasi belajar pada kategori sangat tinggi.
Berdasarkan paparan data tersebut, dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa pada kategori sedang.

3.4 Analisis Signifikansi Persepsi Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis
Komputer dan Metode Pembelajaran Kooperatif TSTS Terhadap Hasil Belajar IPS

Untuk menganalisis hubungan antara persepsi penggunaan media pembelajaran berbasis
komputer (X1) dan metode pembelajaran kooperatif TSTS (X2) dengan prestasi IPS (Y) siswa kelas VIII
MTSN Tulungagung, digunakan rumus analisis statistik regresi ganda, yaitu Y = a + bx1 + cx2. Berdasarkan
hasil perhitungan data melalui SPPS versi 1.70, diperoleh diperoleh koefisien regesi b = 0.574, c = 0,482
dan nilai konstanta a = 65,584. Dengan demikian diperoleh persamaan regresi ganda yaitu Y = 65,584 +
0.574X1 + 0,482X2. Untuk mengetahui apakah model persamaan regresi tersebut dapat digunakan
untuk menarik kesimpulan atau apakah persamaan regresi yang telah diperoleh signifikan atau tidak,
dapat diketahui dengan menggunakan analisis varians (uji-F). Kriteria penilaian adalah jika signifikansi
(probabilitas) kurang dari 0,00 maka persamaan regresi adalah signifikan, atau demikian pula sebaliknya
jika signifikansi (probabilitas) lebih dari 0,00 maka persamaan regresi adalah tidak signifikan.

Dari hasil print out komputer dengan menggunakan program SPSS Versi 1.70 diperoleh F hitung
sebesar 66.038 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang kurang dari  = 0,05. Dengan demikian model
persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan signifikan. Oleh karena itu persamaan
regresiY=65,584+0.574X1+0,482X2 dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengambil kesimpulan
lebih lanjut mengenai hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS dengan hasil belajar siswa.

Dari persamaan regresi Y = 65,584 + 0.574X1 + 0,482X2. mempunyai arti: (1) apabila persepsi
penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis computer (X1) = 0, dan metode pembelajaran
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kooperatif TSTS (X2) = 0, maka hasil belajar siswa (Y) ditaksir sebesar 65,584, (2) apabila terjadi perubahan
persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis computer (X1) sebesar satu satuan dan
metode pembelajaran kooperatif TSTS (2) sebesar satu satuan maka hasil belajar dapat diprediksi
menjadi Y = 65,584 + 0.574X1 + 0,482X2. atau Y = 65,584 + 0.574(1) + 0,482(1) = 66.64.

Tabel 4. Analisis Varians untuk model Regresi Y = 65,584 + 0.574X1 + 0,482X2

Perhitungan korelasi ganda terhadap pasangan data variabel persepsi penggunaan media
pembelajaran interaktif berbasis komputer (X1) dan metode pembelajaran kooperatif TSTS (X2) dengan
hasil belajar (Y), menghasilkan harga koefisien korelasi R sebesar 0,884. Nilai ini memberikan pengertian
bahwa terdapat hubungan yang positif antara persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS dengan hasil belajar siswa.

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi ganda (R) yang diperoleh signifikan atau tidak,
dilakukan pengujian dengan menggunakan uji – F. Hasil analisis uji – F diperoleh hitung sebesar 66,038
dengan tingkat signifikansi 0,00 yang kurang dari = 0,05. Ini menunjukkan bahwa koefisiensi korelasi
antara persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer (X1), dan metode
pembelajaran kooperatif TSTS (X2) dengan hasil belajar (Y) signifikan.

Dari hasil analisis regresi ganda tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi penggunaan
media pembelajaran interaktif berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS, semakin tinggi
pula hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Temuan dalam penelitian ini sekaligus menyatakan bahwa
ada hubungan yang signifikan antara persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer
dan metode pembelajaran kooperatif TSTS siswa dengan hasil belajar siswa MTsN Tulungagung

Daya ramal persamaan regresi hubungan antara persepsi penggunaan media pembelajaran
interaktif berbasis komputer (X1) dan metode pembelajaran kooperatif TSTS (X2) dengan hasil belajar
(Y) dapat diketahui dari hasil koefisien determinasinya. Dari hasil analisis diperolah kooefisin determinasi
sebesar R2 = 0,781. Nilai ini memberikan pengertian bahwa 78,10 persen variasi variabel hasil belajar
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dapat dijelaskan oleh variabel persepsi penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dan metode
pembelajaran kooperatif TSTS, sedangkan 21,90 persen lainnya ditentukan oleh variable lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini. Besarnya konstribusi persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis computer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS terhadap hasil belajar dapat dilihat dari
adjusted R square, dari hasil tersebut diperoleh nilai 0,769. Nilai ini memberikan pengertian bahwa
konstribusi persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer dan metode
pembelajaran kooperatif TSTS terhadap hasil belajar sebesar 76,90 persen.

3.5 Analisis Signifikansi Variabel Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Komputer
Terhadap Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, hubungan antara media pembelajaran interaktif
berbasis computer (X1) dengan hasil belajar (Y), diperoleh nilai koefisien regresi b = 0,574 dan nilai konstanta
a = 65,584. Dengan demikian diperoleh persamaan regresi sederhana yaitu Y = 65,584 + 0.574X1.

Untuk mengetahui apakah model persamaan regresi  tersebut dapat digunakan untuk menarik
kesimpulan atau apakah persamaan regresi yang telah diperoleh signifikan atau tidak, dapat diketahui
dengan menggunakan analisis varians (uji-F). Kriteria penilaian adalah jika nilai signifikansi (probabilitas)
kurang dari 0,05 maka persamaan regresi adalah signifikan, demikian pula sebaliknya.

Hasil dari print out komputer dengan menggunakan program SPSS versi 17,0 diperoleh F hitung sebesar
66,038 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang kurang dari 0,05. Dengan demikian model persamaan regresi yang
diperoleh dapat dinyatakan signifikan. Oleh karena itu persamaan regresi Y= 65,584 + 0.574X1 dapat digunakan
untuk menjelaskan dan mengambil kesimpulan lebih lanjut mengenai hubungan dengan hasil belajar.

Dari persamaan regresi Y= 65,584 + 0.574X1 mempunyai arti : (1) apabila persepsi penggunaan
media pembelajaran interaktif berbasis komputer (X1)= 0 maka hasil belajar (Y) dapat ditaksir sebesar
65,584, dan (2) apabila terjadi perubahan persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis
komputer (X1) sebesar satu satuan maka hasil belajar dapat ditaksir sebesar 0,574 pada satuan konstanta
65,584. Hasil analisis varians dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 5 Analisis Varians untuk model Regresi Y = 65,584 + 0.574X1

Perhitungan korelasi sederhana terhadap pasanan data variabel persepsi penggunaan media
pembelajaran interaktif berbasis komputer (X1) dengan hasil belajar (Y), menghasilkan harga koefisien
korelasi r sebesar 0,884. Nilai tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara
penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer dengan hasil belajar siswa. Untuk
mengetahui apakah koefisien korelasi r yang diperoleh signifikan atau tidak, dilakukan pengujian dengan
menggunakan analisis uji-t. Hasil analisis uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,065 dengan tingkat
signifikansi 0,000 yang kurang dari á = 0,05. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara persepsi
penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer  (X1) dengan hasil belajar (Y) signifikan.
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Hasil analisis regresi sederhana tersebut, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat persepsi
penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer, semakin tinggi pula prestasi belajar siswa.

Daya ramal persamaan regresi hubungan antara persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer (X1) terhadap hasil belajar siswa (Y) dapat diketahui dari hasil koefisien determinasinya.
Dari hasil analisis diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,884 yang berarti bahwa 88,40 persen variasi
variable hasil belajar dapat dijelaskan oleh variabel persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis
komputer. Sedangkan 22,60 persen lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Besarnya konstribusi persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer
terhadap hasil belajar siswa dapat di lihat dari nilai adjusted R2 dari hasil tersebut diperoleh nilai 0,781.
Nilai ini memberikan pengertian bahwa konstribusi persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer terhadap hasil belajar siswa sebesar 78,10 persen.

3.6   Analisis Signifikansi Metode Pembelajaran Kooperatif TSTS dengan Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, hubungan antara metode pembelajaran

kooperatif TSTS (X2) dengan prestasi belajar (Y), diperoleh nilai koefisien regresi b = 0,482 dan nilai
konstanta a = 65,584. Dengan demikian diperoleh persamaan regresi sederhana yaitu Y = 65,584 + 0,482X2.

Untuk mengetahui apakah model persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk menarik
kesimpulan atau apakah persamaan regresi yang telah diperoleh signifikan atau tidak, dapat diketahui
dengan menggunakan analisis varians (uji-F). Kriteria penilaian adalah jika nilai signifikansi (probabilitas)
kurang dari 0,05 maka persamaan regresi adalah signifikan, demikian pula sebaliknya.

Dari hasil print out komputer dengan menggunakan program SPSS Versi 1.7.0 diperoleh F
hitung sebesar 66,038 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang kurang dari 0,05. Dengan demikian model
persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan signifikan. Oleh karena itu persamaan regresi Y= Y
= 65,584 + 0,482X2 dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengambil kesimpulan lebih lanjut mengenai
hubungan metode pembelajaran kooperatif TSTS dengan hasil belajar siswa.

Dengan persamaan regresi Y = 65,584 + 0,482X2 mempunyai arti (1) apabila motivasi kerja (X2)
= 0, maka prestasi belajar (Y) dapat ditaksir sebesar 65,584 dan (2) apabila terjadi perubahan metode
pembelajaran kooperatif TSTS (X2) sebesar satu satuan maka prestasi belajar dapat ditaksir sebesar
0,482 pada satuan konstanta 65,584. Hasil analisis varians dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Analisis Varians untuk Model Regresi Y = 65,584 + 0,482X2.

Perhitungan korelasi sederhana terhadap pasangan data variabel metode pembelajaran
kooperatif TSTS dengan hasil belajar siswa menghasilkan harga koefisien relasi r sebeser 0,884. Nilai
tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara metode pembelajaran kooperatif
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TSTS dengan hasil belajar siswa. Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi r yang diperoleh signifikan
atau tidak, dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis uji-t. Hasil analisis uji-t diperoleh nilai t
hitung sebesar 0,063 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang kurang dari= 0,05. Ini menunjukkan bahwa
koefisien korelasi antara metode pembelajaran kooperatif TSTS dengan hasil belajar siswa signifikan.

Hasil analisis regresi sederhana tersebut, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat metode
pembelajaran kooperatif TSTS, semakin tinggi pula hasil belajar siswa.

Daya ramal persamaan regresi hubungan antara metode pembelajaran kooperatif TSTS (X2)
terhadap hasil belajar siswa (Y) dapat diketahui dari hasil koefisien determinasinya. Dari hasil analisis
diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,781 yang berarti bahwa 78,10 persen variable hasil belajar
siswa dapat dijelaskan oleh variabel metode pembelajaran kooperatif TSTS. Sedangkan 21,90 persen
lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Besarnya konstribusi metode pembelajaran kooperatif TSTS terhadap hasil belajar siswa dapat
dilihat dari nilai adjusted R square, dari hasil tersebut diperoleh nilai 0,760. Nilai ini memberikan pengertian
bahwa konstribusi metode pembelajaran kooperatif TSTS terhadap hasil belajar siswa sebesar 76,90 persen.

3.7 Pembahasan Hubungan antara Persepsi Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif
Berbasis Komputer dan Metode Pembelajaran Kooperatif TSTS terhadap Hasil Belajar Siswa

Berdasarakan nilai korelasi ganda antara persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis computer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS dengan prestasi belajar sebesar 0,884
lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,312 dan nilai sig (F) = 0,0000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti,
bahwa hipotesis nol (Ho) yang berbunyi : tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi penggunaan
media pembelajaran interaktif berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS dengan
hasil belajar siswa kelas VIII MTSN Tulungagung pada taraf signifikasi = 0,05.

Besarnya konstribusi persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis computer
dan metode pembelajaran kooperatif TSTS terhadap hasil belajar dapat dilihat dari adjusted R square,
dari hasil tersebut diperoleh nilai 0,769. Nilai ini memberikan pengertian bahwa konstribusi persepsi
penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif
TSTS terhadap hasil belajar sebesar 76,90 persen.

Ini menunjukkan bahwa koefisiensi korelasi antara persepsi penggunaan media pembelajaran
interaktif berbasis komputer (X1), dan metode pembelajaran kooperatif TSTS (X2) dengan hasil belajar (Y)
signifikan.

3.8 Pembahasan Hubungan antara Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis
Komputer dengan Hasil Belajar Siswa

Pembahasan hubungan persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer
dengan hasil belajar siswa (1) terdapat 2 atau 5 persen media pembelajaran interaktif berbasis komputer
berada pada kategori sangat rendah, (2) terdapat 8 atau 20 persen media pembelajaran interaktif berbasis
komputer pada kategori rendah, (3) terdapat 10 atau 25 persen media pembelajaran interaktif berbasis
komputer pada ketegori sedang, (4) terdapat 16 atau 40 persen media pembelajaran interaktif berbasis
komputer pada kategori tinggi, dan (5) terdapat 4 atau 10 persen media pembelajaran interaktif berbasis
komputer pada kategori sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persepsi siswa tentang
penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer siswa kelas VIII MTSN Tulungagung
pada kategori tinggi.
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Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai korelasi antara persepsi penggunaan media
pembelajaran interaktif berbasis komputer dengan hasil belajar siswa sebesar 0,884 lebih besar dari
nilai r tabel sebesar 0,312 dan nilai signifikan 0,0000 kurang dari 0,05. Dengan demikian hipotesis nol
(Ho) “tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer dengan hasil belajar siswa” ditolak, yang berarti penerimaan H1 atau ada hubungan
yang signifikan antara persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer dengan
hasil belajar siswa.

3.9 Pembahasan Hubungan antara Metode Pembelajaran Kooperatif TSTS dengan Hasil
Belajar Siswa

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel metode pembelajaran kooperatif TSTS diperoleh
jumlah frekuensi responden sebanyak: (1) terdapat 1 atau 2,5 persen persepsi siswa terhadap penggunaan
metode pembelajaran kooperatif TSTS berada pada kategori sangat rendah, (2) terdapat 7 atau 17,5
persen persepsi siswa terhadap penggunaan metode pembelajaran kooperatif TSTS pada kategori
sedang, (3) terdapat 14 atau 35 persen berada pada kategori sedang, (4) terdapat 10 atau 25 persen
persepsi siswa terhadap penggunaan metode pembelajaran kooperatif TSTS berada pada kategori
tinggi, dan (5) terdapat 8 atau 20 persen persepsi siswa terhadap penggunaan metode pembelajaran
kooperatif TSTS berada pada kategori sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi
siswa terhadap penggunaan metode pembelajaran kooperatif TSTS berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai korelasi antara metode pembelajaran kooperatif
TSTS dengan hasil belajar siswa sebesar 0,884 lebih besar dari r tabel sebesar 0,312 dan nilai signifikansi
0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) “tidak ada hubungan signifikan antara metode
pembelajaran kooperatif TSTS dengan hasil belajar siswa” ditolak, yang berarti penerimaan H1 atau ada
hubungan yang signifikan antara metode pembelajaran kooperatif TSTS dengan hasil belajar siswa.

IV. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Tingkat persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer kelas VIII MTSN

Tulungagung berada pada kategori tinggi. Persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis
komputer mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan hasil belajar siswa kelas VIII MTSN
Tulungagung yang berarti semakin tinggi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer
maka semakin tinggi pula hasil belajar IPS.

Tingkat persepsi siswa terhadap penggunaan metode pembelajaran kooperatif TSTS siswa
kelas VIII MTSN Tulungagung berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan antara metode
pembelajaran kooperatif TSTS mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan hasil belajar siswa
kelas VIII MTSN Tulungagung yang berarti bahwa metode pembelajaran kooperatif TSTS dapat
meningkatkan hasil belajar IPS.

Persepsi penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer dan metode
pembelajaran kooperatif TSTS secara bersama-sama mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan
hasil belajar siswa IPS. Dibuktikan dengan tingkat prestasi belajar Geografi-IPS siswa VIII  MTsN
Tulungagung berada pada kategori tinggi. Jadi apabila penggunaan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer dan metode pembelajaran kooperatif TSTS ditingkatkan, maka hasil belajar Geografi-
IPS siswa dapat meningkat pula.
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ABSTRAK
Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Terhadap Motivasi
Siswa Belajar Siswa Di SMP Negeri 17 Banjarmasin “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh
Pemanfaatan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Terhadap Motivasi Siswa Belajar Siswa Di SMP Negeri
17 Banjarmasin. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa penerima BSM kelas VII,VIII dan IX di SMP Negeri
17 Banjarmasin yaitu 131 siswa, karena teknik pengambilan sampel menggunakan sampel penuh maka
sampel yang diambil seluruh populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi
dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis persentase dan product moment correlation. Hasil
penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 17 Banjarmasin menunjukkan bahwa nilai rxy hasil
perhitungan adalah -0,028 diketahui bahwa nilai rxy tidak termasuk dalam rentang nilai yang disediakan
pada tabel interpretasi nilai r karena hasilnya negatif. Hasil rxy dibandingkan dengan harga r tabel 5% dan
r tabel 1% adalah 0,1776> -0,028< 0,2348 membuktikan tidak ada pengaruh pemanfaatan dana BSM
terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 17 Banjarmasin.
Kata kunci: pengaruh, pemanfaatan dana BSM, motivasi belajar.

PENGARUH PEMANFAATAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 17 BANJARMASIN

Rahmiyati
rahmiyati234@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia,

hal ini disebabkan karena pendidikan adalah sektor yang dapat menciptakan kecerdasan manusia dalam
melangsungkan kehidupannya, pentingnya pendidikan agar dengan mudah segala kebutuhan hidup
dapat diperoleh. Pada prinsipnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan
program kerja pada setiap negara, di setiap keberlangsungan hidup bermasyarakat, pendidikan adalah
modal yang sangat urgensif.

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan dalam ayat (3)
menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Mahasiswa Magister Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
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undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi
seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)
serta satuan pendidikan yang lain yang sederajat.

Setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan yang layak dan tidak memandang kaya
atau miskin. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat
khususnya pada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu adalah digulirkannya program Bantuan
Siswa Miskin (BSM). Program BSM adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang
diberikan secara langsung kepada siswa dari semua jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/
MA/MAK) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesusai dengan kriteria yang telah ditetapkan
(Petunjuk Teknis Bantuan siswa miskin, 2014).

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa
miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan
pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah,
membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran
program sekolah (Kementrian Pendidikan, 2013).

Sumber dana BSM berasal dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) dan Anggaran
Pembelanjaan Daerah (APBD) yang disalurkan melalui dua jalur yaitu: 1. Kementrian Pendidikan dan
Budaya (Kemendikbud), yang berwenang mengelola dana pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). 2. Kementrian Agama (Kemenag),
berwenang dalam pengeloaan dana pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah
Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Penyaluran dana melalui pemerintah pusat ke provinsi.
Sekolah menampung usulan siswa yang mengajukan pencalonan sebagai penerima manfaat program
BSM. Syarat pencalonan penerima dana BSM adalah bagi siswa pemegang Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) dan non KPS ( Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin, 2013).

Kota Banjarmasin merupakan kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan yang memiliki banyak
satuan pendidikan salah satunya adalah sekolah menengah pertama. Di setiap kecamatan di kota
Banjarmasin memiliki jumlah sekolah yang berbeda-beda, dimana setiap sekolah akan menerima dana
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang berbeda sesuai jumlah siswa yang diajukan oleh pihak sekolah. Tabel
1 menunjukan jumlah SMP dan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di kota Banjarmasin:

Tabel 1 Jumlah SMP dan Penerima BSM Kota Banjarmasin

Data dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarmasin
utara memiliki 10 satuan pendidikan dan 390 siswa sebagai penerima dana bantuan siswa miskin (BSM)
pertama terbanyak setelah Banjarmasin Tengah. Jumlah SMP dan siswa yang menerima dana bantuan
siswa miskin (BSM) di Kecamatan Banjarmasin Utara dijelaskan pada Tabel 2:
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Tabel 2 SMP Peenerima BSM di Kecamatan Banjarmasin Utara 2014/2015

Jumlah penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 17 Banjarmasin yaitu 131
siswa, diantaranya terdiri 60 siswa laki-laki dan 71 siswa perempuan. Tabel 3 adalah rincian dari kelas
yang menerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tabel 3 Jumlah Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)
di SMP Negeri 17 Banjarmasin Tahun Ajaran 2014/2015.

Data Tabel 3 menunjukkan jumlah penerima dana bantuan siswa miskin (BSM) tahun ajaran
2014/2015 untuk kelas VII berjumlah 45 siswa, kelas VIII 48 siswa dan kelas IX 38 siswa.Target utama
penerima dana BSM adalah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu membiayai pendidikan
anaknya dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama duduk dibangku sekolah seperti 1.
Pembelian buku dan alat tulis sekolah; 2.Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
3. Biaya transportasi ke sekolah; 4.Uang saku siswa kesekolah; 5. Biaya kursus/les tambahan (Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin, 2013).

Hasil observasi wawancara dilapangan dengan Ibu Rabiatul yaitu masih rendahnya partisipasi
pendidikan khususnya pada kelompok miskin antara lain tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung
maupun tidak langsung. Hal tersebut menyebabkan beberapa siswa yang ada di SMP Negeri 17
Banjarmasin hampir putus sekolah karena tidak ada biaya untuk bersekolah. Bantuan Siswa Miskin ini
memberikan semangat belajar kepada anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikannya kesatuan
pendidikan yang lebih tinggi.

Siswa diharapkan memanfaatkan dana BSM sesuai dengan peruntukannya, jangan sampai
dana tersebut digunakan untuk membeli keperluan selain kepentingan sekolah. Dana bantuan harus
ditujukan untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah selama duduk dibangku sekolah
agar meningkatkan motivasi belajar mereka. Siswa yang termotivasi dengan baik melakukan kegiatan
lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan siswa yang kurang termotivasi dalam belajar. Motivasi
yang berasal dari diri siswa (intrinsik) atau motivasi yang berasal dari lingkungan siswa (ekstrinsik).
Prestasi yang diraih akan lebih baik apabila mempunyai motivasi yang tinggi (Djamarah, 2008).
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Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mengadakan penelitian dalam rangka Tugas Akhir
yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Terhadap Motivasi Belajar
Siswa Di SMP Negeri 17 Banjarmasin”.

1.1 Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian adalah siswa penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) kelas VII, VIII dan
IX SMP Negeri 17 Banjarmasin pada Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015.

2. Meneliti Pemanfaatan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) oleh Siswa Di SMP Negeri 17
Banjarmasin Tahun ajaran 2014/2015.

3. Meneliti Motivasi intrinsik belajar siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada Mata
Pelajaran IPS Terpadu pada Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan  masalah penelitian berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan adalah:

“Adakah Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di
SMP Negeri 17 Banjarmasin?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah: “Mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Siswa

Miskin (BSM) Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP Negeri 17 Banjarmasin.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Peneliti, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1)

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program
Studi Pendidikan Geografi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

2. Sekolah, sebagai informasi kesesuain pemanfaatan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).
3. Dinas Pendidikan, sebagai informasi dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
4. Universitas Lambung Mangkurat diharapkan ada penelitian lanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemanfaatan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan tunai yang diberikan secara langsung

kepada anak-anak usia sekolah atau siswa dari semua jenjang pendidikan; Sekolah Dasar (SD)/Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah
Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA); yang berasal dari Rumah Tangga
miskin dan rentan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Program BSM, yaitu
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

2.2 Motivasi Belajar
a. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi belajar adalah tenaga atau inspirasi yang mendorong seseoarang untuk bertindak
melakukan sesuatu prestasi yang tinggi (Ningsih, 2005 dalam Naknam, 2012). Motivasi adalah
kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dalam antusiasisme
dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun luar



229Rahmiyati

individu (Haryanto dan Yhudawati, 2011 dalam Fatmawati, 2012). Motivasi adalah usaha dari pihak
luar dalam hal ini seperti guru untuk mendorong, mengaktifkan, dan menggerakkan siswanya
secara sadar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Munadi, 2013). Dari pendapat
dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri
seseorang atau dari luar diri seseorang untuk meningkatkan prestasi.

b. Jenis motivasi
Motivasi intrinsik dan ekstrinsik (Dalyono,2010 dalam Fatmawati 2012)

1. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang datang dari hasil sanubari, umumnya karena kesadaran
akan pentingnya sesuatu atau dapat karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian dalam
bidang yang dipelajari.

2. Motivasi ekstrinsik yaitu dorongan yang datang dari luar diri (lingkungan) misalnya dari orang
tua, guru, teman-teman dan anggota masyarakat.

c. Sifat motivasi
Motivasi dipandang sebagai pendorong mental yang menggerakkan dan mengarahkan
perilaku manusia termasuk belajar, didalam motivasi terkadang adanya keinginan yang
mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan pada perilaku individu belajar.
Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang tersembunyi didalam diri seseorang, untuk
melakukan dan bertindak dengan cara yang khas, dengan motivasi seseorang dapat
mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara kekuatan dalam
melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Motivasi seseorang yang bersumber intrinsik
yaitu perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan dan motivasi ekstrinsik yaitu
keluarga dan masyarakat (Dimyati dan Moedjiono, 2008).

2.3 Pengaruh Bantuan Siswa Miskin (BSM) Terhadap Motivasi Belajar
Bantuan siswa miskin (BSM) yang dikucurkan pada lembaga pendidikan bertujuan, agar mahasiswa

dapat sekolah sampai tuntas. Harapannya agar siswa bersemangat dalam belajar untuk mencapai sebuah
prestasi dan cita-cita. Nampak sekali bahwa dengan adanya bantuan siswa miskin (BSM) dapat memicu
semangat siswa untuk belajar yang pada ujungnya menjadi siswa berprestasi (Nakman, 2012).

Pemanfaatan dana BSM berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa, pemanfaatan
dana BSM berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa, dan motivasi belajar siswa berpengaruh
positif terhadap prestasi belajar siswa, pemanfaatan dana BSM berpengaruh positif terhadap prestasi
belajar sisawa melalui motivasi belajar siswa (Kusuma, 2009).

Pengaruh program BSM dengan prestasi belajar mempunyai hubungan yang erat sekali yang
man program BSM dapat membantu siswa yang sifatnya bantuan tersebut datang dari luar diri seseorang
di mana bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya atau dalam belajar sehingga
dapat meningkatkan prestasi belajar karena memanfaatkan fasilitas belajarnya (Handayani, 2006).

Skinner mengemukakan teorinya tentang hubungan antara dorongan dan respon. Menurut
Skinner respon dari seseorang itu akan muncul/timbul jika ada dorongan yang dapat memperkuat respon
yang dilakukan oleh seseorang sebagai peningkat. Peningkat adalah seseorang belajar untuk memperoleh
hasil yang baik karena adanya fasilitas yang tersedia maka dia akan lebih giat belajar dan memperoleh
suatu prestasi (Skinner, dalam Handayani, 2006). Secara teori dapat disimpulkan bahwa program yang
dibuat oleh pemerintah mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar yang mana setiap program
dapat menjadi dorongan yang membuat seseorang untuk termotivasi.
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III. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kuantitatif. Metode deskriftif korelasi

yaitu metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel (Arikunto,
2010). Metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan
secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif/
statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sogiyono, 2012). Metode penelitian
deskriptif kuantitatif adalah suatau proses menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui
(Margono, 2005). Penggunaan metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan bagaimana
variasi pada salah satu faktor yang berkaitan dengan variasi pada faktor lain, sehingga berbagai masalah
dalam penelitian ini akan dapat terungkap jelas pengaruhnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian mengacu pada hasil jawaban angket yang dibagikan kepada siswa SMP Negeri

17 Banjarmasin. Hasil jawaban siswa dikorelasi dan kemudian diolah dengan cara pengecekan data,
dicoding, diskoring dan ditabulasi.

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan angket melalui proses pengeditan atau editing,
pemberian kode atau coding pada lampiran 2, pemberian skor atau scoring pada lampiran 3 menghasilkan
angka indeks korelasi antara variabel X (pemanfaatan dana BSM) dan variabel Y (motivasi belajar) disajikan
bentuk tabel yang dilampirkan sebagai lampiran 4. Data yang telah diolah kemudian dianalisis
menggunakan rumus persentase dan korelasi sebagai berikut:

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel Berikut:
Tabel 4 Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang menjadi responden berdasarkan
Tabel 15 menurut jenis kelaminnya yaitu sebanyak 59 orang (45,04%) siswa laki-laki dan 72 orang
(54,96%) siswa perempuan. Jadi yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini adalah
siswa perempuan.

Jumlah responden berdasarkan kelas disajikan pada Tabel 16.
Tabel 5 Jumlah Responden Berdasarkan Kelas
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Jumlah penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) berdasarkan Tabel 16 yang menjadi responden
pada penelitian ini menurut kelasnya, yaitu kelas VII sebanyak 45 orang siswa (34,35 %), kelas VIII sebanyak
48 orang  siswa (36,64%) dan kelas IX sebanyak 38 orang siswa (29,00 %). Jadi yang paling banyak
menjadi responden pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII.

4.2 Program Bantuan Siswa Miskin BSM
Dana bantuan siswa miskin (BSM) dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi

siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan masing-masing siswa penerima
BSM, antara lain digunakan untuk :

a. Pembelian buku
Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin memanfaatkan dana bantuan siswa miskin yang diberikan
pemerintah untuk membeli buku. Buku pelajaran yang dibeli seperti buku paket mata pelajaran
dan buku LKS. Buku pelajaran yang dibeli seperti buku Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, TIK, IPS Terpadu, IPA Terpadu, PAI, Seni Budaya dan Keterampilan, hal ini sesuai
dengan tujuan diadakannya program bantuan siswa miskin. Siswa yang mendapatkan dana
BSM namun tidak digunakan untuk membeli buku, dimanfaatkan sebagai tabungan. Siswa
yang memanfaatkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagai tabungan bukanlah
pemanfaatan yang dimaksudkan oleh pemerintah, namun jika yang dimaksudkan siswa
dengan tabungan adalah untuk pembelian buku tahun ajaran berikutnya, hal ini tidak dilarang
selama pemanfaatannya masih sesuai dengan tujuan pemanfaatan Bantuan Siswa Miskin
(BSM).

b. Alat tulis sekolah
Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin memanfaatkan dana bantuan siswa miskin yang diberikan
pemerintah untuk membeli alat tulis seperti pulpen, buku tulis, buku gambar penggaris, pensil
warna, kotak pensil dan jangka, serta alat tulis lainnya yang diperlukan oleh siswa sehingga
diharapkan dapat menunjang hasil belajar siswa. Tujuan dari pemanfaatan dana bantuan
siswa miskin (BSM) salah satunya adalah pembelian alat tulis sekolah.

c. Pembelian pakaian seragam
Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin memanfaatkan dana bantuan siswa miskin yang diberikan
pemerintah untuk membeli pakaian sekolah (seragam sekolah) seperti seragam putih biru,
sasirangan, batik, pramuka, dan seragam olah raga. Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin yang
mendapatkan dana BSM telah memanfaatkan dana BSM sesuai tujuan dari pemanfaatan
BSM yaitu membeli pakaian seragam sekolah.

d. Perlengkapan sekolah
Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin memanfaatkan dana bantuan siswa miskin yang diberikan
pemerintah untuk membeli perlengkapan sekolah seperti sepatu sekolah, tas sekolah, kaos
kaki dan ikat pinggang, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan oleh siswa. Tujuan dari
pemanfaatan BSM salah satunya adalah pembelian perlengkapan sekolah.

e. Biaya transportasi ke sekolah
Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin memanfaatkan dana bantuan siswa miskin sebagai biaya
transportasi ke sekolah angkutan umum, ojek dan biaya pembelian bahan bakar minyak untuk
sepeda motor bagi siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor pribadi.
Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin dana BSM juga banyak yang menggunakan sepeda, jalan
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kaki dan diantar oleh orang tuanya ke sekolah dan dana BSM yang mereka dapatkan tidak
digunakan untuk biaya transportasi melainkan untuk ditabung. Tujuan dari pemanfaatan BSM
salah satunya adalah pemanfaatan untuk biaya transportasi ke sekolah.

f. Uang saku siswa ke sekolah
Pemanfaatan dana bantuan siswa miskin (BSM) digunakan untuk uang saku kesekolah. Siswa
SMP Negeri 17 Banjarmasin yang mendapatkan dana BSM telah memanfaatkan dana BSM
sesuai dengan tujuan dari pemanfaatan BSM yaitu sebagai uang saku ke sekolah

g. Biaya bimbingan belajar
Pemanfaatan dana bantuan siswa miskin (BSM) digunakan untuk bimbingan belajar seperti,
Primagama, Ganesha, Bahasa Inggris dan matematika. Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin
telah memdapatkan dana BSM telah memanfaatkan dana BSM sesuai dengan tujuan dari
pemanfaatan BSM yaitu untuk bimbingan belajar.

4.3 Motivasi Belajar
Siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin memiliki semangat untuk belajar seperti belajar IPS Terpadu,

IPA terpadu, Matematika, B.Indonesia, B.Inggris dan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah
baik disekolah maupun dirumah. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa motivasi belajar adalah
tenaga atau inspirasi yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu prestasi yang
tinggi (Ningsih, 2005 dalam Naknam, 2012).

4.4 Pengaruh Pemanfaatan Bantuan Dana BSM Terhadap Motivasi Belajar
Menghitung rata-rata tabulasi untuk menentukan pengaruh pemanfaatan bantuan dana BSM

terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 17 Banjarmasin dengan rumus korelasi produk momen.
Responden dalam penelitian ini berjumlah 131 yang disimbulkan dengan S. Skoring yang dilakukan
peneliti terlampir pada lampiran 3 dan akan memperoleh S, dan S. S S 2, dan S 2 terdapat pada Lampiran
4.
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Nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus product moment
correlation, akan dikonsultasikan pada tabel 10 mengenai interpretasi koefisien korelasi yang menunjukkan
bahwa perhitungan yang dilakukan peneliti terdapat pada 0,000 sampai dengan 0,200 yang menunjukkan
interpretasi sangat rendah (tidak berkorelasi).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pemanfaatan dana
BSM terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 17 Banjarmasin menunjukkan dari hasil analisis korelasi
produk momen sangat rendah yaitu rxy= -0,028 yang berarti tidak ada berkorelasi. Selanjutnya mengadakan
interpretasi terhadap rxy dengan cara:

1. Interpretasi secara sederhana
Hasil perhitungan yang diperoleh rxy sebesar -0,028 karena indeks korelasi yang diperoleh
bertanda negatif ini berarti korelasi antara variable X (pemanfaatan dana BSM) dan variabel Y
(motivasi belajar) tidak terdapat hubungan korelasi searah diantara kedua variabel tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungaan berarti angka rxy = -0,028 mempunyai hubungan negatif
antara variabel X (pemanfaatan dana BSM) dan variable Y (motivasi belajar). Para siswa yang
memanfaatkan dana BSM untuk keperluan sekolah tidak mempengaruhi motivasi belajar.

2. Interprestasi dengan menggunakan tabel Nilai “r”
Analisa korelasi antara variabel X (pemanfaatan dana BSM) dan variabel Y (motivasi belajar)
menghasilakn angka koefisien korelasi -0,028, kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan
rtabel dengan N = 131, pada taraf signifikan 5% rtabel menunjukkan angka 0,1777 dan pada
taraf signifikan 1% rtabel menunjukkan angka 0,2348. Kolerasi pada tingkat signifikan 1% dan
5% adalah tidak signifikan karena rhitung lebih kecil dari rtabel. Uji hipotesis di atas dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X (pemanfaatan
Bantuan Siswa Miskin) dengan variabel Y (Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 17
Banjarmasin).
Pemanfaatan dana BSM tidak memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap motivasi belajar
siswa. Siswa di Kecamatan Banjarmasin Utara yang menerima BSM merupakan siswa dari
keluarga yang kurang mampu sehingga siswa penerima BSM tidak sepenuhnya menggunakan
Dana BSM untuk keperluan sekolah melainkan menjadikan Dana Bantuan Siawa Miskin
(BSM) sebagai tabungan.
Siswa lebih banyak memanfaatkan Dana Bantuan Siswa Miskin untuk membeli alat tulis
sekolah dan perlengkapan sekolah. Alat tulis sekolah yang dimaksud adalah pulpen, buku
tulis, buku gambar penggaris, pensil warna, kotak pensil dan jangka dan perlengkapan sekolah
yang dimaksud adalah sepatu sekolah, tas sekolah, kaos kaki dan ikat pinggang. Pengaruh
pemanfaatan dana BSM terhadap motivasi belajar juga dapat dilihat pada hasil perhitungan
korelasi produk momen yang menunjukkan hasil tidak signifikan.

V. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 17 Banjarmasin menunjukkan bahwa nilai rxy hasil

perhitungan adalah -0,028 diketahui bahwa nilai rxy tidak termasuk dalam rentang nilai yang disediakan
pada tabel interpretasi nilai r karena hasilnya negatif. Hasil rxy dibandingkan dengan harga r tabel 5% dan
r tabel 1% adalah 0,1776> -0,028< 0,2348 membuktikan tidak ada pengaruh pemanfaatan dana BSM
terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 17 Banjarmasin.



234 Rahmiyati

DAFTAR PUSTAKA
Agung, Agus Widi. 2012. Pengaruh Dana Bantuan Siswa Miskin Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa

Sekolah Menengah Prestasi Belajar Se-Kabupaten Madiun Tahun 2011/2012. (Online).
Universitas Sebelas Maret.

Arikunto, Suharismi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakart: PT Asdi Mahasatya.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Arti, Syafri, dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Dalam Memberikan Layanan

Pendidikan Bagi Siswa Miskin di SMP Islam Ibnu Rusyd Kecamatan Lampung Utara. (Online).
FKIP Universitas Lampung.

Azzahro, Nadya Eklyma. 2016. Penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Oleh Siswa SMA dan SMK
Di Kabupaten Temanggung. (Online). Universitas Negeri Yogyakarta.

Ernadewi, Fitri. 2014. Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan .
Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada SMP N 1 PAMOTAN. (Online). Universitas Muria Kudus.
Fatmawati. 2201. Motivasi siswa kelas  IX SMP Negeri Se-Kecamatan Banjarmasin Barat melanjutkan ke

SMA/Sederajat di Banjarmasin. Skripsi. Banjarmasin: FKIP UNLAM.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar

Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud.
Inpes Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.Jakarta. Kemendikbud
Kamarullah, Dimas. 2009. Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin( BKSM) Terhadap

Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Jurusan Akutansi Di SMK BM Ardjuna 2 Malang. Skripsi.
Malang : Universitas Negeri Malang.

Kementrian Pendidikan Nasional. 2013. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin. Jakarta: Direktorat
Pendidikan.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jakarta
Kusuma, D.K.D.N. 2009. Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Terhadap

Motivasi Dan Prestasi Belajar Siswa Jurusan Akutansi di SMK BM Ardjuna 2 Malang, (online).,
(http://library.um.ac.id,diakses 13 januari 2015).

Munadi, Y. 2013. Media Pembelajaran: Sebuah Pendekatan Baru. Jakarta: GP Press Group.
Nakman. 2012. Pengaruh Penggunaan Bantuan Siswa Miskin Terhadap Semangat Belajar Siswa (Studi

Kasus Siswa Kelas Vii Mts Nurul Huda Dsn. Sepakung, Ds. Sepakung,Kec. Banyubiru, Kab.
Semarang) Tahun 2012. (Online). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

Rahmat, Baiquni. 2016. Dampak Bantuan Siswa Miskin (Bsm) Di Sekolah Dasar Negeri Gentan Kecamatan
Ngaglik Kabupaten Sleman. Universitas Negeri Yogyakarta.

Santoso, Heru Mahmudi. 2013. Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin Di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri.
(Online). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sofianty, Winda. 2014. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP Di
Kota Semarang (Studi Pada SMP Negeri 27 Semarang). (Online). Universitas Diponegoro.

 Sujatmiko,  Kurnia Oktavia. 2014. Implementasi Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di SDN
Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Universitas Negeri Surabaya.



235Rasimin

ABSTRAK
Multikultur merupakan realitas sosial yang dihadapi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia.
Keragaman masyarakat seringkali menimbulkan berbagai persoalan sosial yang disebabkan karena
adanya pandangan masyarakat yang bersifat eksklusif. Untuk itu diperlukan pandangan masyarakat yang
inklusif-pluralis dan multikultural-humanis. Pandangan tersebut dikenal dengan istilah karakter multikultural.
Perwujudan karakter multikultural ditempuh melalui pendidikan IPS dengan melahirkan kecerdasan
sosial. Keterampilan dasar dalam kecerdasan sosial, yaitu: (1) mengorganisasikan kelompok  di lingkungan
sosial, (2) merundingkan pemecahan masalah, bila kelompok bersikukuh  mempertahankan pendapatnya,
(3) menjalin hubungan, hubungan sosial terus dijalin, dan (4) Melakukan analisis hubungan sosial,
memahami pribadi orang lain. Untuk mewujudkan kecerdasan sosial dengan pendidikan IPS.
Kata kunci: multikultur, kecerdasan sosial dan pembelajaran IPS.

MULTIKULTUR: MEMBANGUN KECERDASAN SOSIAL
DALAM PEMBELAJARAN IPS

Rasimin

rasimin75@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Multikultur merupakan persoalan serius yang dihadapi seluruh bangsa di dunia. Multikultur

adalah gambaran dari masyarakat yang terdiri dari keberagaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya
yang berbeda. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda,
heterogen, dan bahkan tidak dapat disamakan. Multikultur terdapat pengakuan atas martabat manusia
yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik, dimana setiap individu
merasa dihargai sekaligus bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya, yang dalam perspektif
ke-Indonesiaan dikenal dengan multikultural.

Multikultural adalah acuan bagi terwujudnya masyarakat multikultural, adanya pengakuan
perbedaan dalam kesederajatan baik secara individu maupun kelompok. Dalam multikultural, suatu
masyarakat mempunyai kebudayaan yang berlaku umum untuk anggota-anggotanya. Dengan demikian,
multikultural diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun
terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Kesadaran adanya keberagaman dikenal sebagai kesadaran multikultural. Kesadaran ini penting
menjadi sikap apresiasi dan dielaborasi secara positif dalam pada masyarakat Indonesia dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memahami multikultural di Indonesia sering disamakan dengan

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga



236 Rasimin

istilah  pluralis, namun pada dasarnya memiliki substansi makna yang berbeda. Multikultural adalah
sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan,
persamaan, kesetaraan, dan keadilan.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan warisan tradisi harmonisasi dan toleransi warga negara.
Namun implementasinya Bhinneka Tunggal Ika mengalami pergeseran paradigma bahwa dijadikan
bingkai politik untuk kepentingan tertentu.  Impelementasi Bhinneka Tunggal Ika bukan ditujukan untuk
persatuan bangsa, namun lebih menumbuhkan eksklusifisme dan kecemburuan sosial. Kondisi tersebut
pada akhirnya menjadi awal proses munculnya benturan potensi yang rawan terjadinya benturan, konflik,
dan perpecahan yang kurang disadari sebagian besar rakyat Indonesia (Jalal dan Supriadi, 2001: 39,
Budianta, 2003: 89, Baidhawy, 2005: 112).

Konflik  yang terjadi mengindikasikan masyarakat Indonesia belum memiliki wawasan multikultural
yang ada. Kondisi ini perlu adanya pemahaman tentang pentingnya saling menghargai antar berbagai
suku, ras, golongan, adat istiadat, dan agama. Multikultural menyadarkan warga negara, bahwa Indonesia
adalah bangsa dengan beragam budaya, adat istiadat, dan agama (Asyari, 2004: 5,  Mahfud, 2009: 27).
Multikultural mengandung gerakan sosio-intelektual yang menekankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip
perbedaan dan pentingnya penghargaan terhadap budaya yang berbeda.

II. BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI FILOSOFI MULTIKULTURAL
Indonesia merupakan negara dan bangsa yang dikenal memiliki suku, budaya, adat-istiadat,

bahasa, dan agama yang beraneka ragam. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan oleh bangsa ini
untuk mewadahi perbedaan suku, budaya, adat istiadat, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang
terdapat dalam masyarakat bangsa ini. Kemajemukan dan keragaman yang ada di Indonesia merupakan
sesuatu hal yang sulit ditemukan di kawasan dunia yang lain (Tilaar, 2004: 115). Kondisi ini menunjukan
betapa beragamnya budaya bangsa ini.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan warisan tradisi tentang harmonisasi dan toleransi antarsesama
warga negara. Seiring dengan perkembangannya,  Bhinneka Tunggal Ika, dijadikan bingkai politik untuk
kepentingan-kepentingan tertentu, terutama dimasa orde baru berkuasa. Pada masa Orde Baru spirit
Bhinneka Tunggal Ika bukan ditujukan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi lebih menumbuhkan
sifat eksklusifisme dan kecemburuan sosial (Jalal dan Supriadi, 2001:39). Konsep Kebhinekaan secara
simbolis diakomodasi melalui sejumlah lambang kedaerahan dengan tatanan yang serba sentral dan
diatur sedemikian rupa  dengan mengatasnamakan persatuan dan kesatuan dengan menghiraukan
perbedaan dan keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia (Budianta, 2003:89).

Warisan luhur yang berupa spirit Bhinneka Tunggal Ika dan dan Pancasila merupakan warisan
budaya bangsa yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa  terbukti menjadi alat pemersatu bangsa
Indonesia yang handal sampai saat ini. Berbagai isu disintegrasi bangsa yang dipicu sikap intoleransi
perlu adanya solusi pemecahannya secara arif dan bijaksana. Salah satunya adalah dengan melakukan
revitalisasi kearifan lokal guna mengembangkan sikap toleransi dengan semangat Bhinneka Tunggal
Ika.

Sukadi (2012:86) menyatakan bahwa bangsa Indonesia yang pluralistik dan sekaligus sebagai
makluk monopluralistik dan monodualistik, Indonesia dalam dimensi suku, agama, ras, antar golongan,
kebiasaan dan adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, kebudayaan, dan mendiami ribuan pulau tetap
menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI membutuhkan pemahaman tentang karakter
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multikultural yang mendalam. Bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan hidup yang harmonis berbangsa
dan bernegara dalam wadah ke-Indonesian tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Winataputra (2008) perlu dikembangkan budaya kewarganegaraan Indonesia yang
multikultural, yang berintikan civic virtue atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan. Kabajikan itu
sepenuhnya harus terpancar dari nilai-nilai Pancasila yang secara substantif mencakup keterlibatan aktif
warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif,
solidaritas, dan semangat kemasyarakatan multikultural. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini
akan saling memupuk dengan kehidupan civic community atau civil society atau masyarakat madani
untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Tjahyadi (2010), Bhinneka Tunggal Ika dapat dipahami sebagai nilai yang dinamis,
dalam arti ia terbuka terhadap perbedaan, namun tetap dalam satu kerangka nasionalitas Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika jelas memuat prinsip ko-eksistensi yang hidup dan berkembang seiring dengan
perkembangan masyarakat. Nasionalisme yang layak kita bangun adalah nasionalisme Bhinneka Tunggal
Ika, yaitu nasionalisme yang berpijak pada faktualitas historis.

Lembaga pendidikan di Indonesia memiliki beban yang berat dalam menghadapi pelemahan
nilai dan orientasi kebangsaan seperti masalah cinta tanah air, ikatan kebangsaan, solidaritas kebangsaan,
jati diri bangsa, dan lebih luas lagi dalam membela martabat dan kedaulatan bangsa di tengah berbagai
ekspansi nilai-nilai luar yang memperlemah kebangsaan (Nashir, 2013: 5). Berkaitan dengan tugas
pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Swasono (2012: 5-6) memiliki konsepsi dan
makna budaya dan bukan konsepsi biologis-genetika semata. Dalam konsepsi seperti ini mencerdaskan
kehidupan bangsa bukan hanya bermakna mencerdaskan otak intelektual bangsa, tetapi juga harus
melawan keterbelakangan sosial. Dengan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti berupaya
meningkatkan kualitas: ketakwaan, literasi sains, literasi sosial, seni dan budaya, keberadaban, kesadaran
sejarah, geografi dan spasial, ideologi, persatuan, kebersamaan dan gotong royong (kerakyatan),
solidaritas, penguasaan iptek, kedaulatan, kemandirian, martabat, kesetaraan, modernisasi, keberanian
dan kejujuran, dan humanisme.

III. MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN IPS
Multikultural mengandung makna pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam

komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik, dimana setiap individu merasa dihargai
sekaligus  bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat
terhadap kebutuhan pengakuan  merupakan akar segala ketimpangan kehidupan (Mahfud, 2006;
75). Untuk menghindari ketimpangan kehidupan perlu adanya kesadaran multikultural.

Pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk membangun kesadaran multikultural. Dalam
tataran ideal, pendidikan berperan bagi terciptanya fundamen kehidupan yang terbebas dari kooptasi
negara. Multikultural belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat sebagai sesuatu
yang given, takdir Tuhan, dan bukan faktor bentukan manusia. Masyarakat majemuk  belum tentu dapat
dinyatakan sebagai masyarakat multikultural, karena bisa saja di dalamnya terdapat hubungan antar
kekuatan budaya tidak simetris yang selalu hadir dalam bentuk dominasi, hegemoni dan kontestasi.

Dalam masyarakat majemuk, mereka yang tergolong sebagai minoritas biasanya rentan
mengalami diskriminasi. Ada yang didiskriminasi secara legal dan formal. Ada yang didiskriminasi secara
sosial dan budaya dalam bentuk kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah setempat seperti yang
terjadi di Indonesia dewasa ini. Perjuangan hak-hak minoritas hanya mungkin berhasil jika masyarakat
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majemuk Indonesia memiliki kesadaran bersama dan  memperjuangkan untuk diubah menjadi masyarakat
multikultural. Karena dalam masyarakat multikultural itulah, hak-hak untuk berbeda diakui dan dihargai.

Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi
sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan
multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai
pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Budiman, 2007: 13).
Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh proses pendidikan tanpa ada
pembedaan antar kelompok-kelompok seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Baidhawy (2005: 25-26) mengungkapkan bahwa dalam
program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama
dan kultural dominan atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan
interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal
dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya
menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream.
Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti (difference), atau
politics of recognition (politik pengakuan terhadap kelompok minoritas).

Pendidikan multikultural tidak hanya sebatas merayakan keragaman, namun juga diarahkan
sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan hidup dalam tatanan sosial yang
berkadilan. Sebuah masyarakat yang tanpa dominasi, diskriminasi dan ketidakadilan lainnya.
Pendidikan multikultural  didesain berdasarkan pembangunan konsensus, penghargaan, dan penguatan
pluralis-kultural ke dalam masyarakat yang rasial (Naim & Sauqi, 2008: 29). Dari definisi ini, dipahami
bahwa pendidikan multikultural menekankan pentingnya penghormatan dan penghargaan harkat dan
martabat manusia dengan perlakuan yang sama.  Hal ini berimplikasi pada cita-cita luhur manusia untuk
membangun kehidupan yang harmonis, aman, dan berkeadilan sosial.

Dengan memperhatikan definisi tersebut, dapat diperoleh tiga karakteristik pendidikan
multikultural, yaitu: (1) berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan; (2) berorientasi kepada
kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; dan (3) mengembangkan sikap mengakui, menerima,
dan menghargai keragaman budaya. Pendidikan multikultural dapat kita rumuskan sebagai studi tentang
keanekaragaman kultural, hak asasi manusia dan pengurangan atau penghapusan berbagai jenis
prasangka demi membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan tentram. Pendidikan
multikultural berarti mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.
Dalam pendidikan multikultural dapat diidentifikasikan perkembangan sikap seseorang dalam kaitannya
dengan kebudayaan-kebudayaan lain dalam masyarakat lokal sampai kepada masyarakat dunia global.

Pendidikan IPS merupakan pendidikan yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik
agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap
perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-
hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai
manakala program program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Tujuan tersebut
menurut Maryani (2011: 12) dapat dirinci sebagai berikut: (1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan
dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) Memiliki kemampuan berpikir logis dan kritis, rasa
ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) Memiliki
komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan (4) Memiliki kemampuan
berkomunikasi, kerjasama, dan kompetisi dalam masyarakat majemuk, baik tingkat lokal, nasional dan
global.
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Sumaatmadja (2002) mengungkapkan bahwa tujuan ilmu pengetahuan sosial adalah
mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial di masyarakat, memiliki sikap
mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan sosial yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap
masalah sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa kehidupan masyarakatnya.
Secara historis istilah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia muncul sejak di berlakukannya Kurikulum
1975 yang merupakan pembaharuan Kurikulum 1968 di sekolah. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
merupakan mata pelajaran di sekolah yang didesain atas dasar fenomena, masalah dan realitas sosial
dengan pendekatan interdisiplinner yang melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora
seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan.

Dengan pendekatan tersebut ilmu pengetahuan sosial dapat dikatakan sebagai studi mengenai
perpaduan antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk melahirkan pelaku-pelaku sosial yang memiliki
kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah-masalah sosial. Kajian untuk memahami
masalah sosial dan melakukan upaya pemecahannya menyangkut peristiwa, seperangkat fakta, konsep
dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu aktual, gejala dan masalah-masalah atau realitas sosial
serta potensi daerah.

Berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS (1991), IPS merupakan seleksi
dan adaptasi bahan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang
diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah-pedagogis dan psikologis untuk kepentingan pendidikan.
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian
yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yang memuat geografi, sejarah,
ekonomi, kesehatan dan lainnya untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan
berpikir kritis peserta didik.

Tujuan utama Pendidikan IPS adalah untuk membekali peserta didik dalam meningkatkan
kemampuan kepekaan terhadap masalah sosial di masyarakat dan mampu memberikan solusi untuk
mengatasinya. Dengan demikian peserta didik harus memiliki kemampuan dasar tentang nilai-nilai
pendidikan IPS pada dirinya, sehingga dapat memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan sosial
yang terjadi di masyarakat (Soemantri, 2001:48).

Berdasarkan tujuan IPS di atas, terkait dengan pendidikan multikultural, maka jelas bahwa
pendidikan IPS dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan multikultural.

IV. MEMBANGUN KECERDASAN SOSIAL
Pendidikan IPS merupakan mata pelajaran komprehensif yang menjadi instrumen dalam

memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan di Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan pembelajaran
IPS, yaitu membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik agar (1) menjadi warga negara  dan
warga dunia yang baik, (2) mengembangkan pemahaman pengetahuan dasar kemasyarakatan, (3)
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan penuh kearifan dan keterampilan inkuiri untuk dapat
memahami, menyikapi, dan mengambil langkah-langkah untuk ikut memecahkan masalah sosial
kebangsaan, (4) membangun komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai serta ikut
mengembangkan nilai-nilai luhur daan budaya Indonesia, dan (5) mengembangkan kemampuan
berkomunikasi dan berkerja sama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, baik lokal, regional,
maupun internasional (Sumaatmadja, 2002: 20; Hermanto, 2012: 4).

Pembelajaran IPS diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan harmonis
antar manusia dengan manusia lain dan kelompoknya. Menurut  Hasan (2010: 1) hakikat ilmu pengetahuan
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sosial adalah studi integratif tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu
dengan aktivitasnya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pendidikan adalah suatu
usaha sadar dan terencana guna 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. Sedangkan pendidikan IPS merupakan usaha sadar dan terencana
bertujuan mengembangkan nilai-nilai toleransi agar dapat hidup harmonis di tengah masyarakat.

Yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan multikultural, yaitu: (1) Kesadaran nilai penting
keragaman budaya perlu adanya peningkatan kesadaran bahwa semua peserta didik memiliki karakteristik
khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat
pada diri masing-masing. Perbedaan yang ada itu merupakan keniscayaan atau kepastian dan harus
diterima secara wajar. Pendidikan multikultural memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis
kegiatan pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan universal. Di dalamnya akan dibahas
kebudayaan yang teraktualisasi secara internasional, regional, dan lokal sepanjang sejarah kemanusiaan
(Bank, 1993, Ainul, 2005).

Kegiatan pendidikan sebagai interaksi sosio-kultural pedagogis di Indonesia bukan hanya
dilakukan oleh suku bangsa Indonesia, tetapi juga berbagai negara. Dalam pendidikan multikultural
akan diungkap pula aktivitas pedagogis masa lalu, masa kini dan masa depan di berbagai belahan dunia
dengan fokus kebudayaan Indonesia; (2) Gerakan pembaharuan pendidikan. Ide penting lain dalam
pendidikan multikultural adalah bahwa sebagian mahasiswa karena karakteristik tersebut di atas, ternyata
ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah favorit tertentu, sedangkan
mahasiswa dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu. Beberapa
karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis menolak kelompok mahasiswa untuk
mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, walaupun itu dilakukan secara halus. Dalam arti,
dibungkus dalam bentuk aturan yang hanya bisa dipenuhi oleh golongan tertentu dan tidak bisa dipenuhi
oleh golongan yang lain. Pendidikan multikultural bisa muncul berbentuk bidang studi, program, dan
praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi
berbagai kelompok; dan (3) Proses pendidikan. Pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan
yang tujuannya tidak akan pernah terealisasikan secara penuh. Pendidikan multikultural harus dipandang
sebagai suatu proses yang terus menerus, dan bukan sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan
utama pendidikan multikultural untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan
skor (Tilaar, 2004; Sutarno, 2007; Sunarto, 2004).

Kecerdasan adalah sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan
menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan
bahasa, dan belajar. Kecerdasan berkaitan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu.
Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada
juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan
perbandingan usia. Dalam beberapa kasus, kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak,
pengetahuan, atau kebijaksanaan. Namun, para psikolog mendefinisikan bahwa kecerdasan biasanya
merujuk pada kemampuan atau kapasitas mental berpikir.

Kecerdasan sosial adalah kemampuan dalam mencapai kematangan pada kesadaran berpikir
dan bertindak untuk menjalankan peran manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalin hubungan
dengan lingkungan atau kelompok masyarakat. Jenis kecerdasan ini sangatlah penting dalam menunjang



241Rasimin

kehidupan bermasyarakat, karena sukses tidaklah identik dengan kemampuan Inteleketual Quetiont
(IQ), namun ada peran kecerdasan sosial juga. Kecerdasan berkaitan dengan kemampuan seseorang
untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini yang mendasari kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial
merupakan suatu keterampilan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Goleman (1995)
menambahkan bahwa kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk memahami dan mengatur orang
untuk bertindak bijaksana dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Kecerdasan sosial merupakan sosialisasi, yaitu sebagai proses belajar yang membimbing
seseorang ke arah perkembangan kepribadian sosial, karena merupakan ukuran kemampuan diri
seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang-orang di
sekitarnya. Safaria (2005), Abdullah (2001) mengungkapkan kecerdasan sosial diartikan sebagai
kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menciptakan relasi, membangun  relasi dan
mempertahankan relasi sosial.

Keterampilan dasar yang dikembangkan dalam kecerdasan sosial, yaitu: (1) Mengorganisasikan
kelompok artinya setiap  pribadi adalah  pemimpin, sebagai seorang pemimpin dibutuhkan kemampuan
dalam mengorganisasi, minimal dalam sebuah kelompok kecil di lingkungan sosialnya, atau paling tidak
dalam lingkungan keluarganya; (2) Merundingkan pemecahan masalah, bila ada dua orang atau kelompok
yang bersikukuh untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing yang paling benar, maka dibutuhkan
seorang mediator yang baik agar masalah dapat terselesaikan; (3) Menjalin hubungan, untuk
menumbuhkan kecerdasan sosial yang baik, diperlukan penanaman pentingnya sebuah hubungan yang
sehat dengan orang lain yakni hubungan sosial yang baik terus dijalin tanpa melihat apakah kita butuh
atau tidak; dan (4) Menganalisis sosial, kecerdasan ini sangat penting agar seseorang mempunyai
kemampuan bisa memahami pribadi orang lain sehingga mudah pula menjalin sebuah hubungan yang
baik.

V. SIMPULAN
Karakter multikultural lebih efektif meningkatkan kecerdasan sosial dalam pembelajaran IPS

baik dalam proses maupun hasil pembelajaran yang meliputi kompetensi aspek pengetahuan, sikap,
keterampilan, dan partisipasi. Efektivitas proses meliputi peningkatan proses pembelajaran dalam hal
menganalisis berbagai fakta, mengeksplorasi isu, pemetaan masalah, kemampuan berpikir logis, kritis,
kreatif, mengembangkan rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan mengembangkan
keterampilan sosial. Keterampilan dasar yang dikembangkan dalam meningkatkan kecerdasan sosial,
yaitu mengorganisasikan kelompok, merundingkan pemecahan masalah, menjalin hubungan, dan
menganalisis sosial. Untuk mewujudkan keterampilan dasar kecerdasan sosial pada masyarakat
multikultur dilakukan dengan pendidikan IPS. Karena tujuan pendidikan IPS adalah untuk membekali
peserta didik dalam meningkatkan kemampuan kepekaan terhadap masalah sosial dan mampu
memberikan solusinya.
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ABSTRACT
The objective of the research is to elaborate the Evidence-Based Learning model with Social Science
Subjects. Social Science Subjects are compulsory subjects in junior high school with an integrated and
correlated nature between the concepts of geography, sociology, economics and history. This writing
uses a qualitative approach to the method of literature. The main sources are the Syllabus Model for
Social Science for Junior High School and journals related to the Evidence-Based Learning Model. The
results show that learners learn to seek information about evidence related to the material to be studied.
Learners will have the ability to think critically and analytically, able to evaluate information and solve
problems, in addition learners are trained to discipline and gain experience of practice and ethics. How-
ever, the success of the EBL Model is determined by the teacher’s ability to conduct research and master

MODEL EVIDENCE-BASED LEARNING (EBL) DALAM PEMBELAJARAN IPS
Rudy Gunawan dan Huriah Rachmah

rudy_gunawan@uhamka.ac.id

I. PENDAHULUAN
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran wajib di SMP/MTs yang

mengintegrasikan konsep geografi, sosiologi, ekonomi dan sejarah (Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017).  Di jenjang SMP/MTs, pembelajaran bersifat terpadu dan korelasi sehingga secara
konsep, materi IPS tidak terikat pada tema. Konsep pembelajaran terpadu-korelatif ditekankan pada
pengenalan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sampai lingkungan global.

Guru berperan penting dalam proses pembelajaran, materi yang luas dan dari berbagai disiplin
ilmu sosial, menuntut guru yang kreatif, inovatif, banyak membaca, mengerti teknologi, berpikir out of box,
memahami psikologi siswa, mampu mengevaluasi serta mengetahui kebutuhan siswa di masa yang
akan datang.  Hal ini dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pembelajaran
IPS.  Problem klasik pembelajaran IPS adalah soal substansi isi dan pelaksanaan pembelajaran di
sekolah  sehingga hakikat Pendidikan IPS belum mampu dirumuskan secara maksimal (Sardiman,
2014).  Permasalahan lain dalam pembelajaran IPS adalah kurang media pembelajaran, teacher centered,
sumber informasi terbatas pada buku dan yang ada di ruang kelas (Puspitasari, 2014).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Rudy Gunawan Dosen Program Studi Pendidikan IPS Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta dan

Huriah Rachmah Dosen Program Studi Pendidikan IPS STKIP Pasundan, Cimahi.
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Penelitian di SMP Negeri 2 Magelang menunjukkan walaupun strategi pembelajaran sudah
dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran IPS terpadu-korelatif tetapi masalah tetap muncul antara
lain latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, LCD
rusak, pelaksanaan pada siang hari dan keharusan penilaian ketercapaian siswa seperti yang dituntut
oleh Kurikulum 2013 (Aulia, 2014). Kurikulum 2013 Revisi 2017 menjelaskan ruang lingkup IPS di SMP
meliputi keruangan dan interaksi antarruang (nasional, ASEAN, Internasional), dinamika interaksi sosial,
kegiatan ekonomi serta perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia sejak zaman praaksara
sampai masa sekarang  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Namun, Penelitian di SMP
Muhammadiyah Depok, dalam mengajar guru kurang mengarahkan siswa untuk menganalisis lingkungan
sekitar yang dikaitkan dengan materi IPS (Rosardi, 2013).

Materi IPS yang diberikan dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan saintifik
sehingga siswa mempunyai kemampuan berfikir logis, kritis, rasional dan mampu melakukan analisa.
Langkah-langkah dalam pendekatan saintifik dapat diaplikasikan dengan berbagai model pembelajaran
seperti Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning), Pembelajaran Berbasis Proyek
(Project-Based Learning), Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning), dan Pembelajaran Penyelidikan
(Inquiry Learning) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas salah satu model pembelajaran yaitu Pembelajaran
Berbasis-Bukti (Evidence-Based Learning). Model Bukti Evidence-Based Learning (EBL) dapat memotivasi
siswa dalam belajar (Abriani & Nursalam, 2016). Siswa lebih antusias dan aktif dalam proses pembelajaran
serta menarik dan menyenangkan karena siswa diajak terlibat langsung pembelajaran melalui observasi
atau pengamatan secara nyata di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar siswa (Mahardika,
Kusmaryatni, & Widiana, 2014). Model ini termasuk ke dalam model pembelajaran inkuiri karena siswa
melakukan penyelidikan. Keberhasilan Model EBL tergantung dari konteks kelas dan pendekatan guru
yang memberikan pengaruh yang besar pada siswa selama proses pembelajaran.

Penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Monte-Sano tahun 2008 meminta dua guru
sejarah untuk menugaskan siswa untuk menulis esai sejarah berbasis bukti dimana tugas tersebut
mengharuskan siswa untuk mencari sumber sejarah.  Salah satu guru menggunakan pendekatan berbasis
inkuiri dimana  siswa mempelajari cara untuk memahami sumber sejarah dan bekerja sama dalam
kelompok (kelas A). Guru lainnya meminta siswa mendengarkan penjelasan tentang sejarah, bekerja
secara mandiri, membaca buku dan menyelesaikan esai (Kelas B). Hasilnya adalah siswa di kelas A
menunjukkan peningkatan dalam argumentasi, penalaan dan penulisan berbasis bukti. Fakta dalam
penelitian ini adalah mengajar, membaca dan menulis saja tidak cukup tetapi siswa dapat menerima
intruksi yang meminta mereka untuk melakukan visualisasi teks, interpretasi, analisis sejarah serta
mempresentasikan hasilnya di depan kelas (Hicks, Hover, Doolittle, & VanFossen, 2012).

II. METODE
Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Sumber utama

adalah Model Silabus Mata Pelajaran IPS untuk SMP/MTs dan jurnal-jurnal yang terkait dengan Model
Evidence-Based Learning. Hasil temuan dideskripsikan dan dianalisa sehingga dapat menjadi model
yang diterapkan dalam pembelajaran IPS.  Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui: 1) Model Evidence-
Based Learning (EBL), 2) Penerapan Model EBL dalam Pembelajaran IPS.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Model Evidence-Based Learning (EBL)
Model Evidence-Based mulai diperkenalkan pada tahun 1980an di bidang kesehatan dengan

sebutan Evidence-based Medicine (EBM). EBM merupakan pengintegrasian antara bukti ilimiah berupa
hasil penelitian, kemampuan klinis dokter serta pilihan pasien dalam memilih layanan kedokteran.  EBM
berarti memanfaatkan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan untuk melayani pasien.  Hasil pelaporan
disebut sebagai Evidence-based Case Report (EBCR) (Tumbelaka, 2002; Pudjiastuti, 2010).  Di Negara
Denmark, mulai tahun 1990an, Evidence-based menyebar dikerja sosial dan tahun 2000an gagasan ini
diperkenalkan dalam penelitian praktek pendidikan yang lebih terkait pada hubungan antara penelitian,
kebijakan dan praktek pendidikan (Petersen, Reimer, & Qvortrup, 2014).

Praktek EBL didasarkan pada gagasan memanfaatkan hasil temuan penelitian yang dihasilkan dari
satu lokasi penelitian kemudian ditransfer dan digunakan ditempat lain melalui berbagai mekanisme seperti
pengembangan pedoman dan protokol (Jensen & Kjeldsen, 2014). Menurut hasil penelitian Buus dkk., metode
EBL telah mengubah pola berpikir seorang guru dengan banyak berlatih (Wiberg, 2014). The International
Reading Association (IRA) mendefinisikan EBL sebagai program/metode pembelajaran yang mengutamakan
hasil penelitian sebagai materi utamanya. EBL adalah pendekatan yang berasal dari bukti yang merupakan
turunan dari penelitian yang empiris (LINCS, 2015).  Bukti yang dapat disertakan sebagai materi pembelajaran
harus memenuhi lima komponen yaitu objektif, valid, reliabel, sistematik dan dapat dijadikan acuan.

Di Indonesia EBL dikembangkan Universitas Gadjah Mada yang disebut dengan pembelajaran
berbasis riset (PBR) (Pusat Pengembangan Pendidikan, Kantor Jaminan Mutu, LPPM, 2010). Dasar
filosofi PBR adalah pembelajaran yang membangun pemahaman mahasiswa, mengembangkan prior
knowledge, mrupakan proses interaksi sosial, dan bermakna. Konsep dasar PBR sama dengan EBL yaitu
mengintegrasikan riset dalam proses pembelajaran yang bersifat multifaset dan mengacu kepada berbagai
macam metode pembelajaran. Kebijakan pendidikan di Australia menggunakan Evidence-based untuk
pengambilan keputusan di semua tingkat pendidikan (Productivity Commission, 2016). Dalam EBL peserta
didik harus mampu membedakan antara data dan bukti. Perbedaannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 Membedakan antara Data dan Bukti

Sumber: Productivity Commission (2016).
Gambar 1 memperlihatkan bahwa data pendidikan terdiri dari hasil observasi dan pengukuran

yang  merupakan bagian terpisah-pisah seperti nilai dalam ujian nasional, data survei, data dari ulangan
di kelas, pengukuran pengembangan dan pembelajaran serta catatan administrasi. Sementara bukti
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pendidikan adalah informasi yang dapat membantu untuk membuat keputusan dapat berupa bukti tentang
efektivitas program kebijakan  dan implementasi strategi. Bukti pendidikan merupakan integrasi dari
seluruh data pendidikan.

Bukti yang akuntabel dapat didapat dari perpustakaan, jurnal atau media lain yang dapat dipercaya.
Pemilihan bukti untuk melengkapi materi pembelajaran membutuhkan keterampilan tersendiri. Cara
memilih bukti dapat dilihat pada alur berikut:

Gambar 2 Langkah-langkah Mencari Bukti

Sumber: Eitel & Steiner, 1999
Gambar 2 di atas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik untuk

mendapatkan bukti.  Jika proses pencarian tidak efektif atau bukti yang diperoleh tidak memenuhi kriteria
maka proses harus diulangi dari awal dengan membuat siklus. Dalam pencarian bukti, bukan hanya
memilih sumber infomasi. Konsep harus konkret sehingga memudahkan untuk memilih bukti yang
dibutuhkan (Eitel & Steiner, 1999).
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Model EBL dapat dilaksanakan dalam tujuh fase yang akan membahas aspek-aspek penting
yaitu (Mishkind, 2014):

a. Fase 1: Menentukan kebutuhan belajar siswa dengan melakukan analisis data dan mereview
standar pembelajaran.

b. Fase 2: mengembangkan tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi luaran yang diinginkan
berdasarkan data.

c. Fase 3: menentukan kompetensi guru (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) dengan
mengidentifikasi karakteristik yang penting  dari komunitas, sekolah dan staf.

d. Fase 4: mempelajari dan menganalisis penelitian yang sesuai dengan materi pembelajaran
e. Fase 5: memilih dan merencanakan intervensi dan  evaluasi.
f. Fase 6: mengimplementasikan intervensi dan evaluasi.
g. Fase 7: menganalisis dan evaluasi intervensi serta dukungan berkelanjutan.

Hasil dari praktik evidence-based (EBP) di Canberra, Australia menunjukkan EBL meningkatkan
hasil belajar peserta didik dan dapat memberikan dasar dalam pengambilan keputusan di sekolah serta
menerapkan hasil EBL yang memiliki dampak positif yang paling besar yang dirasakan peserta didik.
EBP mendesain pembelajaran yang luar biasa dengan merespon kebutuhan individu, membangun
hubungan yang efektif, menggunakan pendekatan pengajaran eksplisit, melakukan penilaian formatif,
memberikan saran kepada peserta didik, menetapkan harapan yang tinggi untuk hasil pencapaian peserta
didik dan melibatkan peserta didik (Australian Capital Territory, 2016).

Model lain yang mengadopsi EBL adalah APEXST (Advancing High-Leverage Practices by
Examining Student Thinking).  APEXST mempunyai lima fase dalam mendukung meningkatkan pengajaran
dan pembelajaran peserta didik yaitu (Thompson, Braaten, Windschitl, Sjoberg, Jones, & Martinez, 2009):
` a. Menentukan visi pembelajaran

Guru melakukan identifikasi tujuan pembelajaran dan menjelaskan hasil penelitian yang dapat
diamati.  Kemudian peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi dari bukti-bukti yang dapat
dipahami dengan baik.  Guru meminta peserta didik menjelaskan bukti yang didapat dengan konsep
“what-how-why”.  Guru dapat menggunakan rubrik berikut:

Tabel 1 Rubrik Penjelasan “What-how-why”

Sumber: Thompson, Braaten, Windschitl, Sjoberg, Jones, & Martinez, (2009)
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b. Mengumpulkan contoh kinerja peserta didik
Kinerja didik diambil secara acak dari siswa mempunyai kinerja baik, siswa kinerja sedang dan

siswa siswa kinerja rendah. Hasil kinerja dianalisis oleh guru. Kinerja peserta didik dapat diambil dari
rekaman video jika guru merekam proses pembelajaran.Hasil kinerja dapat diuji melalui tes atau
menyelidiki kebenaran bukti yang diberikan oleh peserta didik.

c. Menganalisis hasil kinerja siswa
Analisa dapat dilakukan pada kinerja yang dihasilkan peserta didik. Hasil kinerja dapat dilihat

apakah: 1) peserta didik mempunyai ide ilmiah tetapi menggunakan dalam konteks yang salah, 2) peserta
didik hanya memahami sebagian ide, 3) memahami konteks tetapi tidak mengerti maknanya dan 4)
peserta didik dapat melakukan langkah-langkah pembelajaran ilmiah tetapi tidak tahu bagaimana
menerapkannya apabila dihadapkan pada materi yang baru. Fase analisis merupakan fase yang penting
untuk mendapatkan gambaran bagaimana cara menangani kelompok peserta didik yang berbeda hasil
kinerjanya.

d. Menghubungkan hasil kinerja dengan gaya belajar
Guru dapat berdiskusi dengan guru lain yang menggunakan EBL dalam sebuah pertemuan

dengan membawa hasil analisis hasil kinerja siswa. Akuntabilitas diperlukan untuk tahap ini dimana hasil
analisis harus dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan kelompok guru, keilmuan itu sendiri dan
peserta didik.

e. Membuat perubahan dan pelaporan
Setelah melaporkan hasil pembelajaran maka guru dapat melakukan perubahan dalam proses

pembelajaran jika diperlukan. Guru dapat kembali ke langkah pertama dan siklus akan terus berulang.
` 3.2 Implementasi dalam Pembelajaran IPS

Pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang kontekstual yang mengkaitkan materi pembelajaran
dengan keadaan peserta didik sehari-hari di lingkungannya. Dalam pembelajaran kontekstual, guru
bertugas untuk memfasilitasi peserta didik dalam menemukan sesuatu yang baru baik pengetahuan
maupun keterampilan. Peserta didik akan mengalami dan menemukan sendiri apa yang dipelajari sebagai
hasil rekonstruksi sendiri (Kadir, 2013). Model EBL cocok diterapkan dalam pembelajaran yang bersifat
kontekstual karena dalam tahapannya peserta didik mendapatkan pengalaman bermakna dengan
melakukan learning by doing, learning to ask, to inquiry dan to work together sehingga peserta didik akan
menjadi lebih aktif, kreatif dan inovatif.

Guru dapat mengambil topik yang ada dilingkungan peserta didik misalnya banjir bandang,
longsor, kemiskinan, kelangkaan kebutuhan pokok, konflik sosial, kepahlawanan dan banyak lagi. Dalam
membahas topik tersebut guru dapat menggunakan model EBL dan menerapkan di dalam proses
pembelajaran. Bukti yang dibutuhkan disesuaikan dengan materi pelajaran IPS SMP kemudian bukti
tersebut dijadikan sebagai sumber belajar. Di akhir pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan hasil
analisa untuk melihat pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang materi yang sedang dibahas.

Sebagai contoh, peneliti akan mengambil materi kelas VIII mengenai pengaruh interaksi sosial
terhadap kehidupan sosial budaya. Untuk mencari bukti, langkah yang akan diterapkan mengacu kepada
langkah yang sudah diterapkan oleh Eitel & Steiner (1999). Untuk proses pembelajaran peneliti akan
menggunakan konsep “What-How-Why” (Thompson, Braaten, Windschitl, Sjoberg, Jones, & Martinez,
2009). Hasil pencarian bukti dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2 Pencarian Bukti dalam Materi IPS

Setelah bukti dikumpulkan, siswa diminta untuk menjelaskan tahapan pengumpulan bukti dengan
konsep “What-How-Why” dengan bantuan rubrik dalam Tabel 1. Hasilnya dapat terlihat seperti dalam
tabel berikut:
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Tabel 3 Mengidentifikasi Bukti dengan Konsep “What-How-Why”

Dengan menggunakan konsep di atas, maka peserta didik dapat mengumpulkan semua informasi
dari bukti yang didapatkannya. Kajiannya akan menjadi komprehensif dan membuka wawasan bagi
peserta didik. Peserta didik akan mempunyai kemampuan berpikir kritis dan analitis, mampu mengevaluasi
informasi dan memecahkan masalah, selain itu peserta didik terlatih untuk disiplin dan mendapatkan
pengalaman praktek dan etika. Tentu saja guru berperan penting dalam hal ini karena guru dituntut untuk
menguasai metode penelitian, berpengalaman dalam melakukan kegiatan penelitian dan berpengalaman
melakukan praktik di lapangan (Pusat Pengembangan Pendidikan, Kantor Jaminan Mutu, LPPM, 2010).

IV. SIMPULAN
Model Evidence-based Learning (EBL) atau model pembelajaran berbasis bukti  merupakan

salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai model alternatif selain model yang ada di
Kurikulum 2013.  Model EBL sudah dikembangkan di Indonesia oleh Universitas Gadjah Mada dengan
nama Model Pembelajaran Berbasis Riset dimana konsep yang dikembangkannya sama dengan EBL.
Model ini menekankan kepada pembahasan materi dengan berdasarkan pencarian dari hasil penelitian
terdahulu atau observasi langsung di lapangan.  Hasilnya dapat dibahas di dalam kelas dan dielaborasi
dengan teori yang ada.  Model EBL dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS, namun guru dituntut untuk
menguasai metode penelitian sehingga siswa mampu mencari data dan fakta berupa informasi yang
terkait serta melakukan analisis terhadap temuan data dan fakta tersebut.
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ABSTRAK
Pembelajaran IPS di sekolah Dasar tidak hanya berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan
keterampilan akan tetapi berkaitan juga dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya baik
materi, budaya, dan jiwanya. IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai bidang
seperti: sejarah, geografi, antropologi, ekonomi, dan sosiologi. Pengembangan karakter cinta lingkungan
di sekolah dasar bertujuan untuk membentuk kepribadian, perilaku, dan sikap siswa yang peduli akan
lingkungan sekitar. Outdoor Study menjadi wahana dalam menumbuhkan karakter cinta dan peduli
terhadap lingkungan sehingga siswa mampu memecahkan masalah lingkungan (alam dan sosial),
memanfaatkan sumber yang ada di bumi secara arif dan bijak, serta memiliki rasa tanggung jawab.
Penerapan Outdoor Study dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dilaksanakan di lingkungan sekitar
sekolah, taman, atau di perkampungan masyarakat sekitar. Pengembangaan karakter cinta lingkungan
melalui Outdoor Study harus diterapkan secara konsisten dan dirancang sebaik mungkin, agar dapat
diterapkan pada kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kekhasan dan keunikan.
Keyword: karakter cinta lingkungan, pembelajaran IPS SD, outdoor study

MENUMBUHKAN KARAKTER CINTA LINGKUNGAN
DALAM PEMBELAJARAN IPS DI SEKOLAH DASAR

MELALUI OUTDOOR STUDY
Sri Ira Suharwati dan Akhmad Munaya Rahman

Sriirasuharwati@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Pendidikan menjadi hal penting saat ini, dimana pendidikan merupakan sebuah kegiatan dan

proses aktivitas yang disengaja untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana
dicita-citakan masyarakat. Pendidikan karakter merupakan sikap positif yang dimiliki individu, seperti:
pengetahuan, emosional, perilaku, dan sikap sosial yang mengarah ke manusia sempurna. Pendidikan
karakter mulai diterapkan di sekolah karena dapat membentuk individu yang berperilaku baik. Sekolah
tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik menjadi sekedar cerdas, tetapi juga untuk
memberdayakan peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral yang memandunya dalam kehidupan sehari-
hari (Samani, 2011).

Pendidikan karakter merupakan sebuah proses yang bertujuan membentuk individu yang
berperilaku baik sehingga bisa menjadi kebiasaan dan kekhasan. Pendidiakan karakter dapat dilakukan
baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Menurut Megawangi (2004) Pendidikan karakter
adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the good, loving the good, and acting the good.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Sri Ira Suharwati dosen Program Studi Pendidikan IPS STAIN Pamekasan, dan Akhmad Munaya Rahman dosen

Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
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Pendidikan karakter akan berhasil apabila dilakasanakan dengan disiplin, komitmen, dan
penerapan. Terdapat berbagai macam karakter yang harus dikembangkan pada diri siswa. Pengembangan
karakter tersebut harus disesuaikan dengan perubahan tingkah laku yang diinginkan. Pendidikan karakter
pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan
tujuan pendidikan nasional, diantaranya yaitu cinta lingkungan.

Permasalahan karakter saat ini menjadi sorotan di kalangan masyarakat dan pemerintah seiring
dengan perkembangan IPTEK yang semakin melesat. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi
pemangku utama dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya
alam untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Menurut Menteri lingkungan hidup Indonesia Hatta (2010) “kerusakan lingkungan masih mengakibatkan
kerugian perikehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga hingga merenggut jiwa
manusia”. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya menunjukkan bahwa
karakter cinta lingkungan mulai diabaikan.

Karakter cinta dan peduli lingkungan tidak tumbuh secara alamiah, namun harus ditanamkan
sejak dini secara terus-menerus. Pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini karena pada fase
tersebut karakter yang dibentuk akan melekat dan tidak mudah untuk mengubahnya (Nuh, 2010). Karakter
cinta lingkungan dapat diterapkan di Sekolah Dasar, sebab sekolah merupakan salah satu ujung tombak
untuk mencapai fungsi membentuk manusia yang peduli lingkungan. Penerapan karakter cinta lingkungan
dapat diintegrasikan pada pelajaran IPS.

IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai bidang seperti: sejarah, geografi,
ekonomi, dan sosiologi. Secara sederhana IPS diartikan sebagai ilmu tentang manusia yang dipelajari
peserta didik sejak di Sekolah Dasar. Pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang
melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya (Sumaatmadja, 2003). IPS juga menggambarkan
interaksi antar individu baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. IPS memiliki tugas dan menjadi
fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial peserta didik, yaitu mampu
menumbuhkembangkan  cara berfikir, bersikap, dan berperilaku yang bertanggungjawab selaku individual,
warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia (Maryani dan Syamsudin, 2009).

IPS yang lebih dikenal sebagai social learning dan social education dalam membentuk sikap
dan perilaku siswa dapat diterapkan melalui Outdoor Study. Outdoor Study merupakan model
pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan menitikberatkan
pengalaman siswa di lingkungan sekolah. Penerapan Outdoor Study menjadikan lingkungan sekitar
sebagai sumber belajar sehingga guru hanya sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator yakni
membimbing siswa belajar secara aktif, kreatif, mandiri, dan akrab dengan lingkungan.

Penerapan outdoor  study memiliki kelebihan yakni dapat meningkatkan sikap kearah lingkungan
yang lebih baik (Wibowo, 2010). Pendapat senada juga dipaparkan oleh Fatchan, et-all  (2004) bahwa
pembelajaran di tingkat SD yang menggunakan pendekatan pembelajaran berdasarkan konteks  kondisi
lingkungan dan penyertaan orang tua siswa dalam membantu proses belajar menjadikan keajegan
belajar di sekolah lebih baik, aktivitas siswa semakin meningkat, kepedulian siswa dan orang tua tentang
pembelajaran dan pendidikan anak juga semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran di luar kelas atau studi lapangan menjadi wahana untuk menumbuhkan kepedulian
dan kepekaan siswa terhadap kondisi lingkungan dengan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki.
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II. PEMBAHASAN
2.1 Karakter Cinta Lingkungan dalam Pembelajaran IPS
Pendidikan karakter memiliki nilai-nilai yang dikembangakan dengan bersumber pada Agama,

Pancasila, Budaya, dan tujuan Pendidikan. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu nilai karakter dalam
hubungannya dengan lingkungan. Isi dari nilai tersebut adalah peduli sosial dan lingkungan yang dibutikan
dengan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah  kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya
dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin
memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat ang membutuhkan (Prasetyo dan Totok, 2013).

Cinta lingkungan merupakan keadaan dimana manusia memiliki kepedulian terhadap
lingkungan, baik lingkungan sosial maupun fisik. Manusia sebagai makhluk sosial sadar bahwa ia hidup
dan menjadi bagian dari lingkungan sehingga berusaha sebaik mungkin untuk menjaga lingkungannya.
Karakter cinta lingkungan memiliki nilai penting untuk ditumbuh kembangkan sebab hubungan timbal
balik antara manusia dan lingkungan berguna untuk keharmonisan lingkungan.

Penerapan karakter cinta lingkungan bertujuan untuk membentuk manusia yang sadar akan
pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Sehingga perlu adanya usaha untuk membina, mengarahkan
dan menjadikan seseorang mempunyai jiwa mencintai lingkungan hidup. Menurut Marsinta (2014), Tujuan
pendidikan karakter peduli lingkungan adalah: 1) Mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang
terpuji dan sejalan dengan pengelolaan lingkungan yang benar; 2) Meningkatkan kemampuan untuk
menghindari sifat-sifat yang dapat merusak lingkungan; 3) Memupuk kepekaan peserta didik terhadap
kondisi lingkungan sehingga dapat menghindari sifat-sifat yang dapat merusak lingkungan; 4) Menanam
jiwa peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Karakter cinta lingkungan pada sekolah formal dapat diintegrasikan dalam pelajaran IPS. IPS
merupakan pelajaran yang memiliki keterpaduan tinggi antara sejarah, ekonomi, geografi, antropologi,
politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada jenjang pendidikan
dasar memfokuskan kajiannya kepada hubungan antar manusia dan proses membantu pengembangan
kemampuan dalam hubungan tersebut (Sumarmi, 2014).

Pembelajaran IPS di SD diintegrasikan dengan mata pelajaran lain sehingga siswa mudah
memahami pelajaran. Metode ini disebut tematik integratif.  Metode tematik integratif adalah pembelajaran
yang menggunakan tema dalam mengkaitkan beberapa materi ajar sehingga dapat memberikan
pengalaman bermakna pada siswa (Sumarmi, 2014). Pembelajaran metode tematik integratif membuat
siswa harus aktif dalam pembelajaran dan mengobservasi setiap tema yang menjadi bahasan.

Membangun karakter peduli lingkungan di sekolah memerlukan tiga pilar. Pertama, membangun
watak, kepribadian dan moral. Kedua, membangun kecerdasan majemuk. Ketiga, kebermaknaan
pembelajaran. Ketiga pilar tersebut agar tetap pada landasan yang kokoh, maka perlu adanya kontrol
sehingga sesuai dengan skenario yang ada. Guru sebagai pengontrol memiliki peran penting dalam
pembentukan karakter cinta lingkungan siswa.  Perilaku kepedulian guru terhadap lingkungan dijadikan
sebagai teladan oleh siswa, sehingga menjadi kebiasaan.

Pengaplikasian karakter cinta lingkungan melalui pembiasaan dapat dituangkan pada berbagai
program yang ada di sekolah.  Pembiasaan yang dapat dilakukan adalah memasukkan konsep karakter
peduli lingkungan pada setiap kegiatan pembelajaran IPS. Kegiatan dalam membentuk karakter tersebut
dapat dilakukan oleh semua warga sekolah. Cara lain yaitu dengan membuat slogan dan poster yang
mampu menumbuhkan kebiasaan baik siswa dalam mengelola lingkungan hidup dalam segala tingkah
laku di sekolah.
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2.2. Pembelajaran IPS melalui Outdoor Study
IPS atau Social Studies menjadi pondasi penting terhadap pengembangan intelektual, emosional,

kultural, dan sosial peserta didik sehingga mampu menumbuhkembangkan cara berfikir, bersikap, dan
berperilaku yang bertanggungjawab. Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari beberapa disiplin ilmu seperti
geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Berbagai disiplin ilmu tersebut dipadupadankan
guna meningkatkan kepekaan dan keterampilan dalam pemecahan masalah sosial. Pembelajaran IPS
secara mendasar berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan
kebutuhannya (Sumaatmadja, 2003). Menurut Dufty (1970) mengartikan  IPS sebagai “the process of
learning to live with other people”.

Pembelajaran IPS memiliki beberapa ketegori keterampilan dasar, yaitu: (1) Work-study skills;
contohnya adalah membaca, membuat out-line, membaca peta, dan menginterpretasikan grafik; (2)
Group-process skills; contohnya adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah; serta (3) Social–living
skills (Maryani dan Syamsudin, 2009). Ketiga keterampilan dasar tersebut dapat dikembangkan dan
menjadi bekal bagi siswa untuk mampu bersaing di era global. Pengembangan tersebut disesuaikan
dengan minat, bakat, kemampuan dan lingkungan siswa.

IPS sebagai social learning memiliki tujuan mulia yakni mendidik dan membekali  siswa agar
peka terhadap permasalahan sosial dan lingkungan mereka. Menurut Sumarmi (2014) tujuan pelajaran
IPS di sekolah dasar untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial
yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang
terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri
maupun yang menimpa masyarakat. Siswa yang memiliki kemampuan sesuai dengan bakat dan minat
dapat secara cepat dan terarah dalam mengembangkan keterampilan. Berikut  tabel konsep kunci
dalam IPS menurut NCSS dalam (Maryani dan Syamsudin, 2009) dapat dijelaskan pada tabel 1.
                                                      Tabel 1 Konsep Kunci dalam IPS

Sumber : NCSS dalam Maryani dan Syamsudin (2009).



257Sri Ira Suharwati dan Akhmad Munaya Rahman

Ruang lingkup IPS dibagi menjadi beberapa aspek yaitu : (a) Ditinjau dari ruang lingkup hubungan
mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan
sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik, (b) Ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa
keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan bangsa, (c) Ditinjau dari
tingkatannya meliputi tingkat lokal, regional dan global, (d) Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa
kebudayaan, politik dan ekonomi (Tasrif, 2008).

Menurut BNSP (2006) tujuan mata pelajaran IPS di SD/MI adalah: 1. Mengenal  konsep-konsep
yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan lingkungannya;  2. Memiliki kemampuan dasar untuk
berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan
sosial;  3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan;  4. Memiliki
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat
lokal, nasional, dan global.

Berdasarkan Kurikulum IPS-SD Tahun 2006, tujuan pembelajaran IPS adalah agar peserta didik
mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam
kehidupannya sehari-hari (Depdiknas, 2006). Pembaharuan pendidikan dengan menggunakan kurikulum
2013 menghasilkan banyak perubahan pada sistem pembelajaran sekolah dasar (SD). Hasil dari
pembaharuan tersebut yaitu: a) Pengurangan jumlah mata pelajaran SD, b) Penambahan jam pelajaran,
dan c) Penerapan pembelajaran dengan metode tematik integratif.

Pelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum 2013 yakni mengintegrasikan beberapa mata
pelajaran ilmu sosial dengan beberapa mata pelajaran lain. Materi pelajaran IPS merupakan penggunaan
konsep-konsep dari ilmu sosial yang terintegrasi dalam tema-tema tertentu yang dikenal dengan metode
tematik integratif. Misalkan materi tentang pasar, maka harus ditampilkan kapan atau bagaimana proses
berdirinya (Sejarah), dimana pasar itu berdiri (Geografi), bagaimana hubungan antara orang-orang yang
berada di pasar (Sosiologi), bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang menjual atau membeli di pasar
(Antropologi) dan berapa jenis-jenis barang yang diperjualbelikan (Ekonomi) (Sumarmi, 2014).

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar dapat diterapkan melalui pembelajaran di luar kelas (Outdoor
study). Outdoor study mengarahkan siswa menuangkan ide atau gagasan dari hasil mengamati fenomena
di lapangan. Menurut Indramunawar (Prihantoro, 2010:87) Outdoor Study adalah kegiatan di alam bebas
atau kegiatan di luar kelas dan mempunyai sifat menyenangkan, karena bisa melihat, menikmati,
mengagumi dan belajar mengenai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang terbentang di alam, yang
dapat disajikan dalam bentuk permainan, observasi atau pengamatan, simulasi, diskusi, dan petualangan
sebagai media penyampaian materi.

Penerapan Outdoor study dalam pembelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan beberapa
langkah. Menurut Husamah (2013) langkah-langkah kegiatannya yaitu: a) guru mengajak siswa ke luar
kelas, b) guru memberikan motivasi pentingnya lingkungan sebagai sumber belajar, c) guru memberikan
panduan pembelajaran, d) guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, e) masing-masing kelompok
berpencar untuk melakukan pengamatan dengan tenggang waktu maksimal 20 menit, f) siswa dibimbing
saat melakukan pengamatan, g) setelah selesai pengamatan dilanjutkan dengan diskusi, h) siswa diberi
kesempatan untuk mengungkapkan kesulitan saat pembelajaran, dan i) siswa dan guru menyimpulkan
hasil pembelajaran.

Outdoor Study dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah, taman, atau di perkampungan
masyarakat sekitar. Outdoor Study mengajak, mengarahkan siswa belajar secara langsung dan
sesungguhnya dengan mengamati lingkungan sekitar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran.
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Model pembelajaran ini menjadikan guru sebagai motivator agar informasi yang didapat siswa
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru mengarahkan dan membimbing siswa
sehingga siswa terlibat secara penuh dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya
dengan situasi kehidupan nyata. Guru juga harus mampu menyesuaikan kompetensi dalam IPS yang
dapat diterapkan dengan Outdoor Study, sebab tak semua mata pelajaran IPS bisa diintegrasikan.

Bahan ajar dari lingkungan mengubah kegiatan pembelajaran di dalam kelas (indoor) menjadi
ke luar kelas (outdoor) sehingga siswa belajar melalui observasi secara langsung. Pembelajaran seperti
ini memotivasi dan mengarahkan siswa peka pada masalah-masalah sekitar kehidupan nyata dan
mengembangkan kreativitas siswa dalam memahami permasalahan sekitar. Hal tersebut bertujuan agar
siswa mudah dalam menguasai dan mengaplikasikan kompetensi yang harus dikuasai, karena aktivitas
siswa langsung melakukan observasi di lapangan.

Penerapan Outdoor Study membuat siswa bersemangat belajar, peka terhadap permasalahan
di lingkungan sekitar, mengembangkan daya pikir, konsentrasi, dan meningkatkan keaktifan siswa. Manfaat
utama pembelajaran Outdoor Study adalah membimbing dan mendorong siswa untuk melakukan
pengamatan dan dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan alam
(Niklasson & Sandberg, 2010). Manfaat lain pembelajaran di luar kelas yaitu:  (1) Pikiran lebih jernih (2)
Pembelajaran akan terasa menyenangkan (3) Pembelajaran lebih variatif (4) Belajar lebih rekreatif (5)
Belajar lebih riil (6) Anak lebih mengenal pada dunia nyata dan luas (7) tertanam image bahwa dunia
sebagai kelas (8) Wahana belajar akan lebih luas kerja otak lebih rileks (Suyadi dalam Husamah, 2013).

Penerapan pembelajaran IPS melalui Outdoor Study juga harus didukung oleh kemampuan
guru dan komitmen guru dalam mengajar. Peran guru tidak hanya mendidik tapi juga sebagai role model.
Sebab melalui pembelajaran IPS siswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan,
sikap dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Menurut Rahmad (2016)
Pembelajaran IPS adalah mampu menghasilkan atau menciptakan generasi 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.

2.3 Karakter Cinta Lingkungan dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar melalui
Outdoor Study

Pengembangan karakter cinta lingkungan ke dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar tidak
bisa dilakukan begitu saja, namun harus dipersiapkan dan dikembangkan dengan baik dan terencana.
Pengembangan tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar
dengan cara mengkaji kompetensi dasar dan kompetensi inti pembelajaran IPS di sekolah dasar yang di
keluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013.  Berikut dipaparkan hasil analisis
kompetensi dasar dan kompetensi inti pembelajaran IPS di sekolah dasar guna mengembangkan karakter
cinta lingkungan melalui Outdoor Study dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2 Kompetensi Dasar Pengembangan Karakter Cinta Lingkungan
dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar melalui Outdoor Study.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan karakter cinta lingkungan
dalam pembelajaran IPS di SD melalui Outdoor Study  harus disesuaikan dengan kompetensi dasar
yang ada. Pada proses ini guru memiliki peran penting dalam mensukseskan pembelajaran, sebab guru
dijadikan sebagai model (acuan) yang harus mempertanggungjwabkan perilaku, tingkah, dan
perkataannya. Guru mengajak dan membimbing siswa belajar dengan memanfaatkan lingkunga sekitar
sekolah, taman, atau perkampungan masyarakat. Pembelajaran di luar kelas meningkatkan kepekaan
dan kepedulian siswa terhadap masalah-masalah lingkungan.

III.  SIMPULAN
Pengembangan karakter cinta lingkungan pada pembelajaran IPS di SD dapat diterapkan melalui

Outdoor study. Outdoor study dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah, taman, atau di perkampungan
masyarakat sekitar sehingga siswa peka terhadap permasalahan lingkungan. Pembelajaran IPS di SD
diintegrasikan dengan mata pelajaran lain sehingga siswa mudah memahami pelajaran,  metode ini
disebut tematik integratif. Peran dan perilaku kepedulian guru terhadap lingkungan dijadikan sebagai
teladan oleh siswa, sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut dapat dituangkan pada berbagai
program yang ada di sekolah dan memasukkan konsep karakter peduli lingkungan pada setiap kegiatan
pembelajaran.
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Abstrak

Fokus utama penelitian ini mengetahui upaya guru dalam membentuk perilaku bermoral bagi siswa SD
No 15 Bunga Pasang I Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumen dan wawancara
mendalam. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan dianalisis dengan pemikiran
Miles & Huberman.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya guru dalam membentuk perilaku yang
bermoral bagi siswanya dengan cara memberikan nilai-nilai pendidikan karakter diantaranya religius,
jujur, toleransi, disiplin, bersahabat/komuniktif peduli lingkungan dan tanggung jawab. Dari hasil di atas
disimpulkan untuk menghadapkan krisis moral yang dihadapi generasi muda saat sekarang ini diperlukan
nilai-nilai pendidikan karakter.

Kata kunci: guru, karakter, siswa.

UPAYA GURU DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA SD NO 15 BUNGA
PASANG I KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sri Rahayu, Harisnawati dan Yanti Sri Wahyuni

rahayusri903@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai bangsa dan negara akan terus menjalani sejarahnya. Ibarat sebuah organisme

negara Indonesia lahir, tumbuh, berkembang dan mempertahankan kehidupannya untuk mencapai apa
yang dicita-citakan di awal kelahirannya, cita-cita luhur tersebut tercantum secara jelas dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea ke empat, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sungguh sangat luhur dan
humanis cita-cita luhur Bangsa dan negara Indonesia tersebut.

Sebagai bangsa dan negara Indonesia kita harus bangga terhadap para pendahulu yang telah
mewariskan fondasi kuat dan mulia tentang arah dan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Sepatutnya
kita harus berkontribusi sesuai dengan peran kita untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara
Indonesia. Salah satunya cara dan strategi untuk menpercepat terwujudnya cita-cita tersebut dengan
mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh, cerdas, mandiri dan berpegang pada nilai-nilai
spritual, dan dalam suatu lingkungan yang kondusif. Salah satunya lingkungan yang sangat ideal adalah
institusi pendidikan dari pra sekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan jenjang perguruan tinggi sebagai
kawah candradimuka penggemblengan generasi muda (Kunandar, 2013: 15).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Sri Rahayu dan Harisnawati Program Studi Pendidikan IPS STKIP PGRI Sumbar dan Yanti Sri Wahyuni dosen

Program Studi  Pendidikan Sosiologi  STKIP PGRI Sumbar.



262 Sri Rahayu, Harisnawati dan Yanti Sri Wahyuni

Agar terwujudnya generasi masa depan yang diharapkan di atas salah satu upaya yang dilakukan
yaitu pendidikan karakter. Suyanto (2009) mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku
yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat,
bangsa, maupun  negara. Menurut Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang
sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak,
supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik. Adapun
kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat
atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipenggaruhi oleh budaya
masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan
di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia
sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda (Gunawan, 2012: 24).

Nilai-nilai dalam pendidikan karakter 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, tanggung jawab.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SD 15 Bunga Pasang I siswa melakukan
kecurangan dalam ujian, seperti menyontek, membuli teman, berbicara tidak sopan, tidak menghargai
orang lain, terlambat, mengumpul tugas tidak sesuai dengan waktunya, dan tidak bertanggung jawab.
Untuk mengatasi perilaku tersebut berbagai upaya dilakukan guru yang berdasarkan wawancara dengan
Ibu Z, selainnya memberikan pengertian tentang nilai disiplin, Ibu Z memberi teladan datang dan masuk
kelas tepat waktu. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menelitinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA
Pendidikan karakter merupakan mekanisme institusional yang akan mengakselerasi pembinaan

karakter bangsa dan juga berfungsi sebagai arena mencapai tiga hal prinsipal dalam pembinaan karakter
bangsa. Tiga hal prinsipal tersebut menurut Rajasa (Muslich, 2011: 3):

1. Pendidikan sebagai arena reaktivitas karakter luhur bangsa Indonesia. Secara historis bangsa
Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakter kepahlawanan, nasionalisme, sifat heroik,
semangat kerja keras serta berani menghadapi tantangan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara di
masa lampau yang mencetak tantanan masyarakat maju berbudaya dan berpengaruh.

2. Pendidikan sebagai sarana untuk membangkitkan suatu karakter bangsa yang dapat mengakselerasi
pembangunan sekaligus mobilisasi potensi domestik untuk meningkatkan daya saing bangsa.

3. Pendidikan sebagai sarana menginternalisasikan kedua aspek di atas yakni re-aktivisi sukses
budaya lampau dan karakter inovatif serta kompetitif, kedalam segenap sendi-sendi kehidupan
bangsa dan program pemerintah. Internalisasi ini berupa suatu concerted efforis (usaha yang
dilakukan bersama) dari seluruh masyarakat dan pemerintah.

Pada dunia pendidikan, kurikulum merupakan suatu yang penting guna melihat keberhasilan
mengajar serta tujuan pendidikan. Hidden Curuculum (kurikulum tersembunyi) dapat dideskripsikan
sebagai hasil sampingan dari pendidikan dalam latar yang dipelajari tetapi tidak tersurat sebagai tujuan
pendidikan. Keberadaan kurikulum tersembunyi yang tidak direncanakan, tidak diprogramkan dan tidak
dirancang tetapi memiliki pengaruh secara langsung dan secara tidak langsung. Sebagai contohnya
yaitu hal yang berhubungan dengan perilaku, penampilan profesional, kemampuan individu, dan apa
saja pribadi yang melekat pada diri seorang guru sehingga akan dijadikan teladan oleh siswa.
Marsabillity.blogspot.com/2012/07 penelitiannya hidden curiculum.
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Menurut Ki Supriyoko 2004: 419 (Muslich, 2011: 75) pendidikan adalah sarana strategis untuk
meningkatkan kualitas manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu alat yang
digunakan untuk meningkatkan dan menjadikan manusia itu lebih berkualitas, disamping itu pula di
dalam kehidupan bermasyarakat manusia dituntun untuk dapat memilki kemampuan berinteraksi yang
baik dengan sesama dan oleh sebab itu manusia merupakan makhluk sosial.

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona 1991 (Mahmud, 2011: 23) adalah pendidikan
untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam
tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggung jawab dan menghormati hak
orang lain. Menurut Elkind dan Sweet (Mahmud, 2011: 48) mengemukakan bahwa pendidikan karakter
itu adalah upaya yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli dan inti atas nilai-nilai
atau susila. Di mana kita berfikir tentang macam-macam karakter yang kita inginkan untuk anak kita.

Scerenco (1997) mendefenisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan
membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari diri seseorang, suatu kelompok atau
bangsa. Sementara itu The Free Dictionary dalam situs onlinenya yang dapat diunduh secara bebas
mendefenisikan karakter sebagai suatu kombinasi kualitas atau ciri-ciri yang membedakan seseorang
atau kelompok atau suatu benda dengan yang lain. Karakter, juga didefenisikan sebagai suatu deskriptif
dari atribut, ciri-ciri atau kemampuan seseorang.

Pengertian pendidikan karakter menurut beberapa ahli di atas disimpulkan, bahwa pendidikan
karakter adalah daya upaya atau strategi yang digunakan untuk membentuk kepribadian individu melalui
pendidikan budi pekerti dan juga sikap peduli dan jujur. Karakter dapat diartikan juga sebagai akhlak, di
mana akhlak sangat sering dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama yang sering dipelajari diantaranya sidiq,
amanah, tabligh dan fathanah sedangkan menurut Wynne (dalam Mulyasa, 2011: 3) mengemukakan
bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” (menandai) dan memfokuskan pada
bagaimana penerapan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari dan oleh sebab
itu seseorang yang berperilaku yang tidak jujur, curang, kejam dan rakus dikatakan sebagai seseorang
yang memiliki karakter yang buruk sedangkan orang yang berperilaku yang jujur, baik dan suka menolong
dikatakan sebagai seseorang yang memiliki karakter yang baik atau mulia.

Tujuan dalam pendidikan karakter untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil
pendidikan yang mengarah pada pencapaian pendidikan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara
utuh, terpadu dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri
meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi, serta
mempersonalisasi nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol
yang dipraktikan oleh semua warga sekolah dan warga masyarakat sekitar sekolah.

Nilai-nilai dalam pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Daryanto, 2013:71):
1. Religius : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya,

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi dirinya sebagai orang yang selalu dapat

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat,

sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin : Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras : Perilaku yang menunjukan sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar,

tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.



264 Sri Rahayu, Harisnawati dan Yanti Sri Wahyuni

6. Kreatif : Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru  dari sesuatu
yang telah dimiliki.

7. Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam melaksanakan
tugas-tugas.

8. Demokratis : Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban
dengan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam
dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan : Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menepatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air : Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, kepedulian,
dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,
dan politik bangsa.

12. Menghargai Prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu
yang berguna bagi masyarakat, mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/ Komuniktif : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul,
dan bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai : Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang
dan aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar Membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang
memberikan kebijakan bagi dirinya.

16. Peduli Lingkungan : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya memperbaiki kerusakan
alam yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan
masyarakat yang membutuhkan.

18. Tanggung Jawab : Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri  sendiri, masyarakat, lingkungan
(alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersbut, peneliti fokus melihat pada upaya guru
menumbuhkan perilaku yang bermoral pada siswa dengan cara menumbuhkan nilai-nilai : religius, jujur,
toleransi, disiplin, bersahabat/komuniktif peduli lingkungan dan tanggung jawab.

III. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analitis dengan tehnik

pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumen. Observasi nilai-nilai dalam pendidikan karakter
yang diberikan guru kepada siswa. Dan dokumen terkait dengan data-data yang perlu untuk dijadikan
sebagai sumber pembuktian yang berupa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), profil sekolah.
Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu menentukan informan
dengan pertimbangan tertentu yang dapat dianggap dapat memberikan data secara maksimal. Informan
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Upaya yang dilakukan Guru SD No 15 Bunga Pasang I Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan dalam membentuk perilaku bermoral bagi siswanya diantaranya:
1. Religius : Menumbuhkan sikap religius dengan cara sebelum pelajaran dimulai dan sesudah

pembelajaran selesai berdoa sesuai ajaran agama yang dianut, tiap hari jumat mengadakan
kultum (kuliah tujuh menit) kegiatan ini diawali dengan pembacaan Al-Qur’an dan ceramah
pendek oleh siswa secara bergantian.

2. Jujur : Guru memberikan pengertian tentang apa nilai-nilai kejujuran dan apa dampak kalau
tidak berprilaku jujur di dalam hidup serta bagaimana menurut agama tentang kejujuran.
Disaat ujian guru meminta siswa untuk jujur, tidak mencontoh/diskusi dengan teman tidak
melihat contekan, guru menghargai siswa dengan nilai 50 hasil kerjanya sendiri dibanding
mendapat nila 100 tetapi tidak jujur dan memberi sanksi siswa tidak jujur. Begitu juga dengan
tugas, siswa mengerjakan sediri atau berkelompok. Disaat guru bertanya siapa yang tidak
buat tugas silakan dengan jujur angkat tanganya sebelum diperiksa dan apabila tidak menunjuk
tangan, jika tidak jujur, sangsinya. Seandainya tidak ada yang akan tangan pas diperiksa
ternyata ada yang tidak buat tugas sangsinya dilipatgandakan.

3. Toleransi : Menanamkan sikap toleransi kepada semua siswa, menghargai perbedaan, agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirininya, hal ini
diterapkan sekolah melalui, tidak membedakan warga sekolah dan rombongan belajar antar
suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi dan kemampuan khas dengan
memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa. Setiap kerja kelompok terdiri dari
kelompok heterogen yang tergambar dalam RPP guru, ini bertujuan agar murid dalam kelas
saling kompak, tidak memilih-milih teman dalam proses belajar.

4. Disiplin : Sikap disiplin diwujudkan dengan perilaku konsisten, taat peraturan yang ditanamkan
kepada peserta didik melalui: memiliki catatan kehadiran yang lengkap, setiap guru memiliki
pegangan catatan kehadiran lengkap, memiliki tata tertib sekolah yang dipajang di dinding
kelas, membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin, sudah ditanamkan oleh guru kepada
siswanya. Selain itu guru menumbuhkan perilaku disiplin kepada siswa dengan cara
memberikan contoh disiplin kepada siswa dengan cara datang tepat waktu ke sekolah begitu
juga ketika jam pelajarannya masuk dia juga tempat waktu masuk kelas.

5. Bersahabat/Komuniktif : Untuk menanamkan kepada peserta didik cara untuk berkomunikasi
dan bersahabat dilakukan dengan: berbicara sopan santun kepada teman dan guru dan
kepada semua orang, di Minangkabau dikenal dengan dengan kato nan ampek mendaki,
melereng mendatar dan menurun yang harus diketahui dan dipraktikan yaitu bagaimana cara
kita berbicara kepada orang yang lebih tua, sama besar dan yang kecil. Tidak hanya memberi
tahu kepada siswa, guru juga memberikan contoh dengan berbicara yang sopan kepada
siswa dan kepada temannya kepada kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya.

6. Peduli Lingkungan : Untuk menumbuhkan rasa peduli peserta didik terhadap lingkungan
sekolah melakukan kegiatan pemeliharaan kebersihan kelas, setiap kelas telah memiliki
daftar piket dan fasilitas kebersihan. Sedangkan untuk di luar kelas disediakan tiga jenis
tempat pembuangan sampah organik dan anorganik, kelas yang tidak melakukan piket didenda
Rp.25.000, 00 per kelas. Guru yang mengajar pagi memeriksa kelas apakah sudah besih,
agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar guru dan siswa juga merasakan nyaman
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di dalam lokal peduli sosial. Guru tidak hanya meminta siswa peduli lingkungan tapi guru juga
memberikan contoh kepada siswa tentang tindakan peduli lingkungan dengan cara membuang
sampah pada tempatnya, ruang majelis guru yang tertata dengan baik.

7. Tanggung Jawab : Untuk menanamkan tanggung jawab peserta didik guru memberi tanggung
jawab siswa tentang kebersihan kelasnya. Seandainya kelasnya tidak bersih satu kelasnya
kan mendapat sanksi. Selain itu untuk memberikan tanggung jawab guru memberikan tugas
kelompok, masing-masing anggota kelompok memiliki perannya. Bagi anggota kelompok
yang tidak menjalankan tugasnya diberikan sanksi tidak dapat nilai kelompok.

V. SIMPULAN
Krisis moral yang dihadapi bangsa kita saat ini perlu upaya yang ekstra bagi semua pihak terutama

bagi guru. Berbagai upaya yang dilakukan guru, salah satunya dengan menumbuhkan nilai-nilai pendidikan
karakter diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, bersahabat/komuniktif peduli lingkungan dan tanggung
jawab.
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ABSTRACT
Social Sciences as an integrated field of study from other social sciences such as geography, sociology,
economics and history, many require variations of learning resources, either learning resources in the
classroom or in the environment outside the classroom can be observed learners. Learners can examine
the geographical environment further from the classroom. Utilization of geographical environment can
give the addition of learning materials to learners, it should be noted that the learning resources presented
are related to the geographical environment associated with the social environment. Observation of
learning on the Bompon Watershed is one of the implementation of geographical environment as the
source of IPS learning. The phenomenon of landslide in the Bompon watershed is the impact of human
interaction with the environment. Humans interact with the natural environment through the maintenance
and utilization of the environment to support sustainable living. But often also due to human intervention
through the conversion of forest into agricultural land, plantations, settlements, and so forth can trigger the
occurrence of environmental damage. IPS learning comes from natural environments that play an important
role in improving the ability of learners such as academic achievement and social behavior.
Keyword: geographical environment, social environment, social studies learning.

LINGKUNGAN GEOGRAFIS SEBAGAI SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Sukma Perdana Prasetya

Sukmaperdana@unesa.ac.id

I. PENDAHULUAN
Kondisi geografis merupakan keadaan di suatu wilayah yang meliputi segala aspek baik berupa

lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sumber pembelajaran geografis akan semakin memperkaya
sumber pembelajaran  peserta didik sehingga peserta didik belajar tidak tersekat pada ruangan kelas.
Melalui sumber pembelajaran lingkungan geografis secara langsung dapat menambah tingkat keakuratan
informasi, karena peserta didik dapat merasakan pengalaman langsung dan dapat menggunakan seluruh
kemampuan inderawi (melihat, meraba, mencium, merasa) untuk berinteraksi dengan lingkungan
geografis itu. Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi peserta didik mengingat lingkungan
geografis menyajikan aneka sumber belajar variatif. Keragaman sumber pembelajaran dengan
memanfaatkan kondisi geografis dapat dijadikan komponen penting sebagai upaya mempersiapkan
masyarakat pembelajar (learning societies) dan SDM untuk menjawab tantangan global. Banyak sekali
pengetahuan dan nilai yang didapatkan pada lingkungan geografis sebagai sumber pembelajaran. Lebih

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya.
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dari itu semua tema-tema dalam pembelajaran di IPS dapat mengambil sumber dari lingkungan geografis.
Meski begitu diperlukan adanya inovasi dan kemampuan kreatif dari para pendidik  agar bisa menggunakan
lingkungan geografis menjadi sumber pembelajaran.

Melalui analisis kondisi wilayah geografis mampu ditelaah bagaimana segala bentuk upaya
penduduk dari waktu ke ke waktu  sudah menggunakan segala  kesempatan yang telah dihadirkan pada
lingkungan geografis kepada manusia. Variasi jenis lingkungan geografis dapat memicu perbedaan
tingkat adaptasi manusia dalam mengelola lingkungan tersebut. Kondisi geografis di suatu wilayah dapat
bersaksi tentang timbul tenggelamnya peradaban suatu masyarakat. Contohnya dampak  bencana
lingkungan banjir, kekeringan, longsor, tsunami, gempa bumi, erosi, kebakaran hutan, letusan gunung
berapi mampu mengubah karakteristik daerah yang awalnya merupkan sentral peradaban menjadi wilayah
yang terpinggirkan (Prasetya, 2015).

Lingkungan geografis dapat sebagai sumber pembelajaran berkaitan melalui hubungan timbal
balik manusia dan perkehidupan masyarakat dengan lingkungan alam, seperti kebudayaan atau kebiasaan
adat istiadat mengelola lingkungan melalui kearifan lokal, agama dan sistem nilai, pranata-pranata sosial,
mata pencaharian penduduk. Lingkungan alam dan sosial dapat dimanfaatkan guna menelaah Ilmu-
Ilmu Sosial dan Humaniora. Pada Implementasi pembelajaran, pemanfatan lingkungan alam dan sosial
menjadi sumber pembelajaran dapat diawali dengan cara kontekstual melalui lingkungannya yang
terdekat, contohnya: anggota keluarga, rukun warga, rukun tetangga, tetangga, dusun, pedesaan,
kecamatan dan  sebagainya. Kondisi tersebut diadaptasikan pada kurikulum di sekolah dan karakteristik
peserta didik.

Latar bekakang kondisi lingkungan geografis dibutuhkan dalam rangka  membantu menelaah
kejadian pada  daerah tertentu. Contohnya  terdapat  suatu misteri tentang penyebab migrasi dari Jawa
Tengah ke Jawa Timur pada masa Kerajaan Mataram Kuno (Hindu). Puncak keemasan peradaban
kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah harus dipindahkan  ibu kotanya oleh Mpu Sindok kearah
wilayah Watu Galuh (pada tepian kali Brantas, sekitar Jombang, Jatim).

J.G.de Casparis berpandangan bahwa migrasi Kerajaan Mataram Kuno mengarah ke timur
(Jatim)  sebagai upaya mencegah serbuan  Balaputra Dewa dari Sriwijaya yang beribu kota di Palembang
(Sumatera Selatan). Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar yang mempunyai armada kuat serta memiliki
kerajaan bawahan yang banyak, tidaklah sukar bagi kerajaan Sriwijaya menyerbu Mataram. Namun
Boecori berpandangan lain, menurutnya penyebab berpindanya kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah
ke Jawa timur lebih disebabkan oleh faktor geografis yaitu bahaya dari erupsi gunung Merapi yang dahsyat
terjadi diakhir abad kesepuluh Masehi. Pada kenyataannya banyak bangunan candi di selatan Gunung
Merapi tertimbun  erupsi material gunung yang sangat tebal, hingga sekarang Merapi masih menjadi gunung
erupsi aktif yang menyemburkan bahan-bahan piroklastis berbahaya (Djafar, 1978).

Kondisi lingkungan geografis bisa mendukung ditemukannya situs pusat-pusat kerajaan
berkarakter Hindu di  Jawa.  Pada kenyataannya sebagian  besar situs kerajaan Hindu di Jawa seperti
Mataram, Wengker, Singosari, Kediri, dan Majapahit ditemukan pada cekungan/lereng diantara
pegunungan (intra mountain basin). Contohnya, kerajaan Mataram terdapat di lereng selatan gunung
Merapi, kerajaan Majapahit terdapat di lereng gunung Arjuno, Kerajaan Kediri terdapat di lereng gunung
Kelud. Megapa lokasi kerajaan Hindu berada di wilayah itu?

Kondisi lingkungan geografis pada lereng pengunungan (mountain slope) merupakan daerah
zona patahan yang banyak ditemukan sumber mata air (spring belt). Sumber mata air menjadi faktor
utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang hidup pada sektor perekonomian dibidang pertanian.
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Selain banyak terdapat sumber mata air, daerah lereng pegunungan juga sangat subur didukung
oleh material vulkanis yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi. Pada kondisi lingkungan geografis
bertanah subur dan mengandung sumber air menjadikan wilayah lereng pegunungan tersebut sebagai
tujuan utama didirikannya pusat-pusat kerajaan besar beragama Hindu (Prasetya, 2016).

Berdasarkan ulasan di atas dapat diambil benang merah bahwa kondisi lingkungan geografis
dapat dijadikan sumber pembelajaran IPS termasuk fenomena kesejarahan. Aspek-aspek geografis
tersebut dapat dikaji langsung secara seksasma oleh peserta didik. Karena kondisi pada fenomena
lingkungan alam relatif tidak berubah, tidak seperti pada fenomena sosial yang dinamis, sehingga lebih
mudah dikaji oleh peserta didik. Peserta didik bisa melakukan observasi, merekamnya secara teliti,
mencermati pergantian dan perubahan yang meliputi penyebab, proses dan hasil akhir fenomena alam
tersebut. Fenomena lainnya yang dapat dianalisis berupa degradasi lingkungan yang didalamnya terdapat
penyebab faktor berpengaruh misalnya;  tanah longsor, perusakan kehutanan,  pencemaran air,
pencemaran tanah, erosi, pencemaran udara dan lainnya. Dampak rusaknya kondisi geografis ini bisa
berpengaruh pada kondisi sosial seperti rendahnya produktivitas, menurunnya pendapatan dan ekonomi
yang dapat berujung pada ketimpangan dan keresahan sosial sampai ‘chaos’ keguncangan politik.

Ilmu Pengetahuan Sosial tidak mengkonsentrasikan terhadap suatu tema atau satu bidang kajian
tertentu secara mendalam, tetapi lebih dari itu memberikan kajian sistemik yang luas pada  masyarakat
(Sumaatmadja, 2006). Menurut Saidihardjo dan Sumadi (1996), Pengetahuan Sosial adalah  hasil
kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti: Politik, Antropologi,
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Budaya, Geografi, Ekonomi, Sejarah, dan Sosiologi. Semua kajian terintegratif tersebut pada akhirnya
digunakan untuk memudahkan peri-kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pembelajaran IPS
dengan bersumber pada kondisi geografis memperkuat bahwa lingkungan geografis dapat memberi
motivasi, minat, kegiatan yang kontekstual, relevan dan mudah diakses dalam pembelajaran di luar kelas.
Pemahaman kondisi geografis sebagai sumber belajar akan dapat membangkitkan kesadaran peserta
didik tentang pentingnya menjaga harmonisasi lingkungan masyarakat  terhadap lingkungan alam.

II. METODE
Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah

degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia yang dijadikan sebagai sumber pembelajaran IPS. Penelitian
deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengggambarkan fenomena longsor yang sedang terjadi di DAS
Bompon sebagai akibat interaksi aktivitas manusia, dengan mengkaji hubungan antara analisis pendidikan
lingkungan dikaitkan dengan nilai-nilai IPS dalam pengamalan sebagai pemahaman dampak aktivitas
sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah :(1) data
dikumpulkan dengan menggunakan telaah pustaka, melalui teknik  penelusuran terhadap segala sumber
terkait  dengan permasalahan penelitian di DAS Bompon ini, dengan mengkaji hasil penelitian, mengutip
hasil penelitian terdahulu, mengkaji teori  berhubungan dengan permasalahan. (2) Wawancara, dilakukan
dengan bertanya langsung kepada responden mengenai kondisi objek penelitian. Pertanyaan diajukan
sekitar bagaimana penduduk DAS Bompon dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungannya.
Wawancara juga dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melaksanakan pemberian
seperangkat pertanyaan kepada responden/penduduk DAS Bompon untuk dijawab. Dalam penelitian ini
kuesioner yang disebarkan bersifat  terbuka dimana setiap pertanyaan tidak disediakan alternatif
jawabannya. (3) Dokumentasi, dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari berbagai bahan seperti
dokumen, daftar hadir dan laporan-laporan termasuk berbagai peraturan yang terkait dengan variabel
penelitian.

Pengolahan data hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara editing, koding
dan tabulasi, yang pada tahap analisis data adalah melalui pendekatan kualitatif, dimana data yang
terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran melainkan dengan pengumpulan
data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Lingkungan geografis DAS Bompon merupakan salah satu bentuk implementasi sebagai sumber

pembelajaran  IPS. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bompon terletak di Kabupaten Magelang. DAS Bompon
terletak di antara Kecamatan Kajoran dan Kecamatan Salaman, dan meliputi tiga desa yaitu: Desa
Margoyoso, Desa Wonogiri, dan Desa Kuwaderan. Mahasiswa Pendidikan Unesa pada tanggal 4 Maret
2018 mengadakan pembelajaran intership untuk mengkaji pengaruh interaksi antara aktivitas manusia
(lingkungan sosial) dan lingkungan alam. Daerah pada Sub DAS Bompon, secara genesis dipengaruhi
oleh Pegunungan Menoreh, Pegunungan Serayu Selatan, dan Gunungapi Sumbing Tua. Sub DAS
Bompon diperinci sebagai daerah peralihan terkait dengan DAS lain seperti, DAS Kali Progo dan DAS
Buthek. Kondisi geografis DAS Bompon dapat menjadi sebagai sumber belajar karena hasil proses
ini menjadikan pengetahuan baru cara mengetahui, mengukur, memahami dan mengindentifikasi
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mengenai potensi wilayah, perkembangan geomorfologi, hidrologim dan dinamika proses fisik
maupun sosial, karakteristik wilayah, serta kerentanan terhadap ancaman bencana yang dapat terjadi.

Dalam observasi pada DAS Bompon didampingi oleh tim dari Transbulen Universitas
Gadjahmada. Pada DAS Bompon banyak dijumpai beberapa fenomena lingkungan geografis yang unik,
seperti: area bekas tanah longsor, kekeringan, Tanah sangat tebal dan berlapis-lapis dan clayey, sistem
hujan orografis dengan tebal >3000mm, relief berombak-berbukit, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat
secara intensif.

Pengukuran terhadap keadaan sosial-ekonomi penduduk dari daerah kajian dilakukan
dengan wawancara terhadap informan kunci dan informasi tambahan. Daerah DAS Bompon ini  memiliki
banyak kajian yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi. Keadaan sosial-ekonomi penduduk
dapat diidentifikasi berdasarkan berbagai faktor,misalnya variasi mata pencaharian pokok, mata
pencaharian sampingan,  pendapatan,  kondisi  kesehatan masyarakat,  adanya migrasi  penduduk,
permasalahan terkait hasil pertanian maupun perkebunan terkait musim tanam dan panen,
serta permasalahan sosial yang ada di daerah kajian. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan  antara
satu dengan yang lain dan tidak dapat terpisahkan. Kondisi sosial-ekonomi di daerah  DAS Bompon
ini juga terpengaruh oleh kondisi lingkungan fisik yang ada di wilayah tersebut, seperti korelasi iklim
dengan musim tanam maupun panen.

Salah satu kondisi geografis yang menarik dijumpai pada DAS Bompon adalah fenomena
pertemuan sungai dari sungai Bompon dan sungai Buthek. Pada daerah pertemuan terlihat jelas
perbedaan rona pada kedua air sungai tersebut, dimana air sungai pada sungai Bompon tampak keruh
dan air pada sungai Buthek tampak lebih jernih. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Adakah faktor  alam
semata yang menyebabkan fenomena itu terjadi? Atau justru kondisi sosial (aktivitas masyarakat) yang
memicu terjadinya perbedaan fenomena tersebut?

Gambar 3 Pelaksaaan Intership Pembelajaran di DAS Bompon
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Gambar 4 Pertemuan Sungai Buthek yang Lebih Jernih (Kanan Atas) dengan Sungai Bompon yang
Lebih Keruh (Kiri Bawah) serta Pengambilan Sampel Air dari Kedua Sungai.

Kondisi geografis DAS Bompon dan Buthek menarik untuk dikaji sebagai sumber pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial, terutama kaitannya dengan peran aktif manusia dalam mengelola alam.
Menurut Daldjoeni (1987), Bentuk permukaan bumi (landscape) seperti yang tampak pada saat ini  banyak
terjadi perubahan secara kontinyu yang diakibatkan oleh aktivitas penduduk disepanjang sejarah jaman.

Gambar 5 Aktivitas Manusia di DAS Bompon Bagian Hulu yang Memicu Terjadinya Longsor
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Hasil penelusuran ke bagian hulu sungai Bompon ditemukan banyaknya terjadi erosi sebagai
akibat aktivitas manusia. Demi kepentingan ekonomi dan keberlangsungan kehidupan terjadi perubahan
fungsi hutan menjadi areal persawahan, areal perkebunan, maupun pemukiman yang memicu terjadinya
longsor. Hasil temuan Masruroh dkk. (2016), menyatakan bahwa hutan yang beralih fungsi dengan
kemiringan dan curah hujan tinggi akan diikuti dengan erosi intensitas tinggi, terbentuk gully (selokan),
diikuti longsor tipe aliran  banjir bandang.

Aktivitas bahaya bencana longsor yang tinggi di DAS Bompon  berstatus aktif. Mitigasi bahaya
longsor aktif adalah perlunya mitigasi non-struktural berbasis partisipatori masyarakat (Meiarti dan
Sartohadi  2017). Fenomena longsor di DAS Bompon merupakan salah satu bentuk dampak dari  interaksi
manusia dengan lingkungan. Manusia merubah kondisi lingkungan melalui cara menjaga dan
memanfaatkan lingkungan agar mendukung perikehidupannya untuk keberlangsungan di masa depan.
Namun  bisa sebaliknya, sebenarnya kondisi geografis tunduk terhadap hukum Allah (sunatullah), karena
akibat intervensi tangan manusia yang ‘mengobok-obok’ lingkungan alam sehingga keseimbangannya
menjadi terganggu. Kebanyakan manusia melupakan peran penting lingkungan alam, akibatnya sebagian
manusia melakukan pengerusakan lingkungan demi keuntungan sementara, namun dampak dari
perilakuknya dapat mengganggu kehidupan manusia yang lain, mengakibatkan berbagai kejadian
bencana alam yang sangat merugikan contohnya: erosi, kelongsoran tanah, banjir bandang, kebakaran
hutan, pencemaran lingkungan, kekeringan, dan lain-lain.

Longsoran di DAS Bompon merupakan realitas lingkungan dikarenakan oleh faktor manusia
dan faktor lingkungan alam dapat dijadikan sebagai sumber belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Lingkungan
geografis  dapat terbentuk dari realitas interaksi sosial dengan lingkungan yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi tata kehidupan dan perekonomian masyarakat. Kondisi tanah, iklim, geologi, relief, hidrologi
merupakan kondisi geografis yang akan direspon melalui adaptasi  peradaban di masyarakat.

Kondisi DAS Bompon dapat dijadikan sumber belajar IPS yang menarik dan meningkatkan
motivasi dalam belajar IPS yang tidak statis, hal ini diperkuat dengan temuan Mirrahim et-al. (2011)
mengemukakan bahwa pembelajaran bersumber pada lingkungan yang melibatkan alam berperan
penting untuk meningkatkan kemampuan peserta didik seperti pencapaian akademik dan perilaku sosial.
Lebih lanjut  temuan Shawket (2016), menegaskan pembelajaran  dengan lingkungan geografis sebagai
sumber belajar, memberi anak kepercayaan diri dan memungkinkan mereka menjadi lebih ramah
terhadap lingkungan sekitar.

IV. SIMPULAN
Peran lingkungan geografis sebagai sumber pembelajaran adalah sebagai bukti bahwa

fenomena di permukaan bumi terjadi hubungan timbal balik baik manusia dengan manusia, manusia
dengan alam, maupun alam dengan alam. Terjadinya hubungan timbal balik tersebut dapat dilihat hasilnya
sebagai sumber pembelajaran, dengan demikian pembelajaran bukan sekedar mengambil informasi
dari dalam buku saja atau bukti pengalaman pengganti berupa alat peraga saja, melainkan bukti langsung
yang ada di lingkungan sekitar peserta didik atau peserta didik  dapat dibawa ke luar sekolah melalui field
trip. Lingkungan geografis sebagai sumber pembelajaran bisa diterapkan dan digunakan pada beberapa
mata pelajaran mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan mata kuliah yang diajarkan di perguruan
tinggi, termasuk mata kuliah yang terkait  dengan Ilmu Pengetahuan Sosial seperti Sosiologi, Antropologi,
Sejarah, Geografi, Ekonomi, PPKN, dan sebagainya.
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Melalui analisis kondisi geografis suatu wilayah dapat diketahui bagaimana berbagai bentuk
usaha masyarakat dari masa ke masa telah memanfaatkan berbagai kesempatan yang ditawarkan oleh
lingkungan geografis kepada manusia. Perbedaan kondisi lingkungan geografis akan memicu terjadinya
diferensiasi  tingkat peradaban pula. Perspektif geografis yang mengkaji fenomena geosfer pada ruang di
permukaan bumi sebagai dasar kajian Ilmu Pengetahuan Sosial memerlukan perspektif dari disiplin ilmu
lainnya, antara lain perspektif kesejarahan (historical), perspektif kemasyarakatan (sosiology) dan  perspektif
ekonomi (Prasetya, 2010). Perspektif kesejarahan akan memperkaya perspektif geografis dengan
menambahkan pertanyaan kapan (when), mengapa demikian dan mengapa itu penting. Pertanyaan
tersebut akan memberikan penjelasan tetang kronologi proses yang terjadi pada suatu tempat dan mengapa
proses atau peristiwa tersebut terjadi pada tempat tersebut. Perpaduan perspektif geografis dan perspektif
kesejarahan akan memberikan pemahaman bahwa objek material geografi tidaklah statis tetapi dinamis,
selalu mengalami perubahan-perubahan baik oleh aktivitas alam, oleh manusia atau kombinasinya.

Tujuan utama dalam mempelajari geografi adalah untuk kemaslahatan manusia, salah satu
kepentingan utama dari manusia adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, oleh sebab itu perspektif
ekonomi penting dalam kajian geografi. Fokus dari kajian ekonomi adalah bagaimana manusia
memproduksi dan tukar menukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti bahan
makanan, tempat tinggal, transportasi, perdagangan dan lainnya.
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ABSTRAK
Keragaman budaya tradisi merupakan kekuatan yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara
yang dapat menjadi kekuatan dalam tekanan global. Keragaman budaya tradisi yang lepas dari konsep
nilai, yang saling menghormati dan kebebasan bagi suku bangsa dalam menjalankan kebudayaan budaya
lokal masing-masingnya. Guna memahami budaya tradisi (budaya lokal)  perlu pemahaman kosmologis
yang menjadi konseptual yang melandasinya. Masyarakat yang sudah tidak berpijak lagi pada kekuatan
kosmologi dan menerima budaya luar secara terbuka akan melemahkan kekuatan budaya lokal atau
budaya tradisi itu sendiri. Pemberian ruang gerak yang luas bagi kekuatan lokal, ternyata malah
menimbulkan masalah, otonomi daerah memunculkan kebijakan-kebijakan baru, perspektif pluralisme
menjadi paradoksial dan yang mengemuka, munculnya kesukubangsaan (etnonasionalisme) yang
memunculkan konflik. Konflik mudah terjadi bila rasa saling menghormati dan saling menghargai kian
melemah, sedangkan etnonasionalisme semakin menguat hal ini berdampak yang tidak baik terhadap
budaya lokal. Pendidikan seni budaya merupakan upaya mewariskan, melestarikan, menggali dan
menanamkan kembali kearifan lokal melalui revitalisasi nilai budaya lokal dalam membangun identitas
bangsa, menjadi benteng dalam tantangan global. Pendidikan seni dan budaya yang memuat nilai-nilai
tradisi dan modern dipadu dengan nilai-nilai lain yang dari nilai-nilai yang terdapat pada kearifan budaya
lokal akan menjadi kekuatan kebudayaan bangsa dimasa yang akan datang .
Kata kunci : peran pendidikan, menanamkan, budaya tradisi dan tantangan global.

PERAN PENDIDIKAN DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI SENI BUDAYA
TRADISI MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Agusti Efi Marthala
gusttti@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN
Indonesia yang berlatar belakang budaya beragam, masyarakatnya berhidupan harmonis. Kajian

tentang keragaman budaya tidak terlepas dari konsep saling menghormati dalam kebebasan bagi setiap
suku bangsa menjalankan budayanya masing-masing. Kesadaran dan pemahaman menjaga keselarasan
hidup bergandengan tangan dan saling menghormati merupakan kunci untuk menjaga kestabilan hidup
berbangsa dan bernegara. Masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam hidup secara
berdampingan dapat saling mempengaruhi dan sebaliknya masyarakat yang tidak berhubungan dengan
masyarakat lain, menjadi terasing seiring dengan tekanan globalisasi.

Munculnya kesadaran masyarakat setelah otonomi daerah, dimana para penguasa secara politis
dapat dimanfaakan sebagai kekuatan untuk menekan sikap primordial dan dijadikan wahana pemersatu
dalam proses modernisasi dalam meningkatkan hubungan sosial.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Pasca Sarjana Pendidikan IPS Universitas Negeri Padang.
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Sebaliknya secara politis kekuatan lokal disalah gunakan oleh kalangan tertentu untuk memecah
belah kesatuan dan persatuan bangsa, cara-cara yang tiada terpuji ini yang dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi dan kelompok. Dampaknya adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai yang hidup di
tengah masyarakat budaya, khususnya nilai dalam budaya tradisi. Sejalan dengan itu, kesenian tradisional
tidak diketahui lagi siapa penciptanya yang diterima dan secara turun temurun. Padahal, kesenian
tradisional memiliki unsur-unsur, sifat-sifat atau ciri-ciri serta nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan
masyarakatnya. Budaya tradisi Indonesia adalah kekayaan bangsa yang patut dijaga dan dilestarikan.

Pengaruh globalisasi di satu sisi membawa keuntungan; terjalin komunikasi antarbangsa dan
terbentuknya peluang kegiatan antarnegara dalam cakupan luas. Globalisasi seharusnya direspon dengan
sikap bijaksana agar memberikan dampak positif terhadap jati diri bangsa. Oleh sebab itu, seni budaya
tradisi haruslah diperkenalkan sejak dini pada anak-anak secara formal di sekolah, sehingga anak
menghargai dan memelihara budaya leluhurnya. Di samping itu, seni budaya daerah juga diperkenalkan
agar anak-anak menghormati tradisi yang beragam dan agar dapat mencegah terjadi benturan, dan yang
lebih penting adalah membangun kekuatan budaya dalam menghadapi tantangan global.

II. PEMBAHASAN
2.1 Memahami Seni Budaya Tradisi
Untuk memahami kesenian tradisi perlu dilihat konsep seni tradisi itu sendiri. Prasetyo (2010:

12) mengemukakan bahwa “kesenian tradisional adalah suatu bentuk seni yang bersumber dan berakar
serta telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat sekitarnya”. Tidak jauh berbeda, K Garna
(1996 : 189) menjelaskan bahwa: Kesenian tradisi itu merupakan sebuah ciptaan masa lampau, yang
dibiasakan serta digunakan oleh masyarakat sampai saat sekarang. Kesenian tersebut memuat nilai-
nilai lokal dari budaya masyarakat yang memeliharanya. Kesenian tradisional juga menyangkut pada
pandangan masyarakat terhadap alam semesta, sehingga kesenian tradisional terkait dengan
kepercayaan, nilia-nilai dan pola pikir masyarakat yang memilikinya. Kesenian tradisional, tumbuh,
digunakan dan diakui secara turun temurun dari zaman dahulu oleh kelompok pengguna atau pewarisnya.
Keragaman seni budaya tradisi memiliki unsur-unsur yang menyangkut: keyakinan, ideologi, motivasi, pola
pikir, kepekaan, kepedulian, arah dan tujuan di samping aspek gaya dan estetiknya. Budaya tradisi tidak
terlepas dari konsep berpikir berkaitan dengan alam kosmos yang mendasari konsep berpikir masyarakatnya.

Pandangan kosmoligis merupakan kristalisasi yang bersifat konseptual dari pengalaman
masyarakat dalam memahami dan merespon kehadiran budaya luar. Perlu pemahaman bahwa
kebudayaan merupakan kristalisasi dari sejarah psikologis dan kreativitas sebagai biografi masa lalu
masyarakat. Seni sebagai strategi kebudayaan, merupakan prilaku simbolik masyarakat untuk
menyelaraskan antara struktur prilaku alam dan lingkungan dengan struktur pengalaman bathin.

Kebudayaan tradisi hadir sebagai warisan masa lalu memiliki fungsi-fungsi sosial dan budaya
bagi diri dan masyarakat. Sebagai ilustrasi, mengapa masyarakat Minangkabau hampir tidak memiliki
dan lemah dalam mengapresiasikan kebudayaan lokalnya. Boleh jadi karena mereka tidak lagi memiliki
ketersambungan pandangan kosmologi dan pangalaman biografisnya dengan dasar pijakan kosmologis
dan biografi yang melatarbelakangi seni dan kebudayaan Minangkabau. Pada umumnya, pandangan
kosmologi suatu masyarakat tergambar dalam khazanah mitologisnya.

Demikian juga dengan pandangan kosmologi Minangkabau, terdapat dalam kekayaan khazanah
mitologinya. Namun, seberapa banyak sesungguhnya masyarakat muda Minangkabau yang mengenal
khazanah mitologi Minangkabau. Karena, mitos dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau “modern”,
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dianggap sebagai sesuatu hayali belaka, tidak memiliki makna dan pijakan yang berdasar. Mudah diduga,
bahwa pandangan ini muncul dari paradigma modern yang berpijak di atas paradigma positivisme, yang
menghindari pandangan paradigma mitologis. Bagaimana menyikapi mitos-mitos yang hidup dan dikenal
dalam masyarakat Minangkabau?

Dalam kacamata kekinian memang sulit untuk bisa menerima kehadiran mitos tradisi kecuali
hanya sebagai cerita-cerita pengantar tidur. Untuk bisa menghidupkan kembali mitos-mitos tradisi sebagai
pijakan pandangan kosmologis jelas merupakan suatu yang sulit dalam tantangan global. Pandangan
yang sama juga digunakan untuk melihat mitos tradisi yang lain, karena sebagai masyarakat yang hidup
dalam kekinian akan berpendapat, tidak penting apakah mitos-mitos tradisi itu menceritakan apa yang
benar-benar terjadi atau hanya hayalan belaka, yang lebih penting adalah nilai dan makna apa yang bisa
diambil di dalamnya. Dengan cara pandang ini, cerita-cerita keagamaan maupun mitos, bahkan mungkin
film-film modern dan sinetron, nilai pentingnya bukan apakah iya benar benar terjadi, akan tetapi pada
makna dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kesemuanya itu.

Mitos dalam konteks budaya tidak lebih dari simbolis dan deskripsi secara teaterika terhadap
pandangan hidup masyarakatnya, menjaga dan mengangkat cerita-cerita tersebut sebagai suatu yang
sakral, dilakukan karena kesadarpandangan kosmologis yang tertuang dalam cerita mitologi dan cerita-
cerita keagamaan, merupakan unsur penting bagi kehidupan suatu masyarakat. Mitologi, seperti diungkapkan
Van Peursen, seperti halnya paradigma ilmiah modern, merupakan pedoman dan paradigma suatu masyarakat
atau generasi tertentu dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dengan
itu pula mereka memproduksi karya-karya budaya baru, termasuk seni tradisi dalam bentuk baru.

Untuk memahami budaya tradisi harus memiliki pengetahuan dan berdasarkan pada
penghayatan terhadap paradigma mitologisnya. Kebudayaan dan seni tradisi harus diiringi dengan
sosialisasi dan internalisasi tradisi mitologi sebagai dasar kosmologi. Ketidakpahaman terhadap budaya
kosmologi masyarakat, maka sekalipun budaya tradisi masih tetap hadir dalam masyarakat, termasuk
seni tradisi Minangkabau, tak lebih hanya sebagai karya seni yang tidak memiliki kekuatan. Seni tradisi
hidup tak lebih seperti ‘’zombi”, dan bayang-bayang yang bergerak tanpa memiliki daya hidup.

Budaya tradisi tidak bisa hanya dipahami dalam paradigma empirik tanpa memandangnya
sebagai dunia simbolik, dunia yang hidup dalam pikiran manusia. Ketertutupan dan sikap menutup diri
terhadap budaya luar akan menyeret masyarakat tersebut pada sikap pengobjekan masyarakat pada
budayanya. Dalih mempertahankan originalitas kebudayaan lokal, dengan menolak berhubungan dengan
masyarakat dan budaya lain, akan menjadikan budaya tersebut menjadi terasing dan tidak memiliki
kesempatan untuk berkembang. Disisi lain, bila suatu masyarakat sedemikian terbuka terhadap
kebudayaan yang datang dalam kehidupan masyarakat tersebut tanpa memiliki daya saring dan daya
tolak, masyarakat budaya tersebut pun akan mengalami kondisi lupa akan diri.

Dengan demikian, pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap kebudayaan lain harus
dalam kadar dan tingkat seimbang. Yang harus dilakukan suatu masyarakat dengan kebudayaannya
adalah menyaring agar budaya yang masuk tidak menghancurkan budaya yang ada, dengan seni dan
tradisi tidak bisa hanya dipahami dalam paradigma empirik. Reabilitas suatu seni budaya tidak bisa
dilihat dalam nalar tradisional dan nalar empirik belaka, akan tetapi pada sejauh mana suatu masyarakat
memberi makna dan menghayatinya.

Seiring kemajuan peradaban manusia saat ini, ancaman globalisasi terhadap eksistensi jati diri
bangsa di bidang budaya tersebut tercermin dari semakin terkikisnya budaya lokal. Budaya lokal atau
budaya tradisi seolah-olah tergantikan oleh budaya global, khususnya budaya luar di segala aspek
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kehidupan masyarakat Indonesia; generasi muda saat ini lebih gandrung pada konser-konser lagu pop
dibandingkan dengan kesenian tradisi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya tradisi dianggap
kuno, ketinggalan zaman dan hanya milik generasi sebelumnya saja. Pada hakikatnya budaya tradisi
sebagai produk asli para leluhur terkandung banyak nilai-nilai luhur pembentuk jati diri bangsa.

Kenyataan pemberian ruang gerak bagi kekuatan lokal, tidak sebaik apa yang diharapkan, ternyata
malah menimbulkan masalah. Otonomi daerah memunculkan kebijakan-kebijakan baru, perspektif
pluralisme menjadi paradoksal dan yang mengemuka adalah munculnya nasionalisme kesukubangsaan
(entonasionalisme), yang memunculkan konflik ke daerahan, seperti Aceh, Poso, Ambon, Papua dan
Kalimantan. Suatu hal yang harus diantisipasi adalah kekuatan kebangsaan yang berakar budaya bangsa
yang diikat dalam “Bhinneka Tunggal Ika”. Keanekaragaman budaya yang didukung oleh 931 etnis, dan
kurang lebih 600 bahasa daerah dan ribuan aspirasi kultural (Mulyana: 2005).

Maka untuk menjaga kesatuan ini diperlukan tumbuh kembali sikap toleransi dalam hidup
bersama yang saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya dalam
menyelamatkan kebhinnekatunggalikaan, seperti yang dikemukakan Sumadi: “bahwa segala macam
bentuk budaya dan cara hidup adalah sama derajatnya, dengan demikian tidak adalagi budaya yang
lebih tinggi (superiority) dan budaya yang lebih rendah atau inferiority” (Sumadi, 2007: 196).  Yang perlu
dilakukan adalah mencari jalan keluar, mengatasi berbagai kendala yang muncul.

Kendala tersebut dapat berupa kendala internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi
penghambat adalah rasa nasionalisme individu yang rendah terhadap mengapresiasi budaya budaya
tradisi yang kian melemah, terkadang pola hidup individualisme menjadi faktor penyebab minimnya
kesadaran untuk memiliki sesuatu secara bersama-sama dan komperhensif. Faktor eksternal yang menjadi
penghambat dalam upaya pelestarian budaya tradisi adalah kurangnya sosialisasi dan mediasi baik itu
dari pihak yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut maupun media sebagai sarana public
relations yang menjembatani informasi kepada masyarakat. Selain itu, peran masyarakat penting untuk
mengajarkan pada generasi muda agar memiliki keahlian untuk melestarikan budaya yang dimilikinya.

Oleh karena itu, perlu diutamakan kembali nilai-nilai budaya bangsa, dengan menumbuhkan semangat
keragaman di bawah satu kesatuan, sesuai dengan yang dikemukakakan Geria (1997:55) bahwa: seni budaya
dapat berfungsi sebagai media diplomasi dan potensi potensi yang dimiliki kesenian dapat berperan sebagai
media diplomasi diantaranya: (1) kesenian memiliki variasi dan keanekaragaman yang besar, (2) memiliki
wujud yang kongkrit dan mudah mengapresiasi dan menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai
dan (4) memiliki dasar-dasar yang kuat dasar-dasar keindahan yang asasi dan dapat merupakan bahasa
universal yang mampu menembus berbagai batas dan perbedaan geografis, politik, ras, dan ideologi.

Dalam pemahaman budaya tidak ada kebenaran yang mutlak, apa yang benar bagi seseorang
belum tentu benar bagi orang lain. Oleh sebab itu pemahaman kosmologi masyarakat pengguna budaya
tersebut perlu dipahami, dalam menumbuhkan sifat toleransi dan saling menghargai.

2.2 Peran Pendidikan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Seni Budaya Tradisi
Pengembangan kurikulum seni budaya diharapkan dapat melahirkan SDM yang memiliki

keseimbangan antara fisik dan mental. Mata pelajaran Seni dan Budaya perlu dipahami guru dalam arah
yang tepat untuk mendidik dan membentuk karakter anak. Arah atau pendekatan seni budaya.
Pembelajaran seni sejalan dengan konsep pendidikan, sebagai proses pembudayaan yang dilakukan
dengan upaya mewariskan atau menanamkan nilai-nilai dari generasi tua kepada generasi berikutnya.
Oleh sebab itu, seni dalam pendidikan merupakan upaya mewariskan, melestarikan dan mengembangkan
berbagai jenis kesenian lokal maupun nasional dan internasional.
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Wawasan keragaman dalam pendidikan seni merupakan hal yang penting agar pada akhirnya
kalangan siswa dan masyarakat luas mampu menghargai perbedaan, komunikatif dan terbuka, serta
tidak saling mencurigai. Mempelajari beragam seni dan budaya secara baik dan benar akan memunculkan
bersikap toleransi dan memiliki kesadaran bahwa keragaman budaya lokal dapat diperkuat dan saling
mendukung antara satu dengan yang lain, tanpa memandang atau merendahkan budaya lain.

Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal melalui pendidikan seni budaya dapat
dikatakan sebagai upaya revitalisasi lokal, dalam upaya membangun identitas bangsa menjadi benteng
dalam menghadapi tantangan global. Budaya lokal akan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan
luar, kemampuan bertahan dari pengaruh budaya luar akan mengakomodasi unsur budaya luar yang
tidak bertentangan dengan budaya lokal, menyerap yang berguna dan bermanfaat untuk perkembangan
budaya lokal ke arah yang baik.

Pendidikan Seni dan Budaya yang memuat nilai-nilai lokal dipadu dengan nilai-nilai dalam
berbagai etnik lokal dan kearifan-kearifan lokal itulah yang akan membangun kebudayaan bangsa kedepan.
Untuk menjawab dan mengakomodir pemikiran dan usaha terhadap pendidikan seni dan budaya, dalam
kongres guru-guru seni budaya se-Indonesia (2008) yang merupakan perpanjangan MGMP guru, kongres
ini menghasilkan empat statemen yang akan membawa asosiasi ini menjadi pemberdayaan dan
keprofesionalan para pelakunya, keempat statemen tersebut ialah :

1. Kembali kepada akar Indonesia sebagai basis pembelajaran seni dan budaya.
2. Mewujudkan guru seni budaya yang cerdas, kreatif, inovatif dan menyenangkan.
3. Profesionalisme dan mutu pendidikan seni dan budaya yang multi budaya, multi bahasa dan

multi dimensi.
4. Guru seni budaya sebagai ujung tombak pembelajaran seni budaya.
Mata pelajaran Seni Budaya pada dasarnya merupakan titik berat pembelajaran seni budaya

pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi, berkreasi, dan berapresiasi
melalui pendekatan: ‘belajar melalui seni’ dan ‘belajar tentang seni’. Pendidikan Seni Budaya bersifat
multilingual, multidimensional dan multikultural. Multilingual untuk pengembangan kemampuan
berekspresi melalui ‘bahasa’ seni masing-masing, multidimesional mengembangkan apresiasi dan kreasi
seni dengan memadukan unsur estetika, logika, kinestetika dan etika.

Sama dengan mata pelajaran lainnya, dalam pembelajaran seni budaya salah satu hal terpenting
komponen kurikulum adalah tujuan pendidikan seni budaya itu. Di dalam kurikulum KTSP sekarang
dikenal dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompotensi Dasar (KD). SK adalah jenis kemampuan
yang akan dicapai yang dijabarkan lagi menjadi beberapa KD. Untuk itu guru terlebih dahulu harus
memahami tentang SK dan KD sebelum RPP dan melaksanakan di kelas. Kemampuan yang dirumuskan
dalam SK dijabarkan dalam kompetensi dasar, yang meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor,

Masalah yang terjadi dilapangan adalah kesulitan yang merumuskan indikator dan menentukan
materi yang akan diajarkan. Masalah perumusan indikator sering terjadi tumpang tindih dalam penentuan
ranah kemampuan yang akan dicapai. Tidak jarang terjadinya kesenjangan perumusan indikator
Kompetensi Dasar yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurang memahami kandungan makna
Kompetensi Dasar. Oleh sebab itu, kebersamaan dan saling tukar pikiran melalui seminar, diskusi dan
berbagai pendekatan dalam merumuskan indikator pencapaian melalui materi-materi ajar adalah salah
satu solusi disamping mempersiapkan sumberdaya yang berkualitas dalam seni budaya sebagai
penunjang pendidikan terdepan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan seni budaya di lapangan.
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III. SIMPULAN
Kajian tentang keragaman budaya tradisional di Indonesia tidak terlepas dari konsep nilai yang

berlaku, yang saling menghormati dan kebebasan bagi setiap suku bangsa untuk menjalankan budayanya
masing-masing. Masyarakat dengan latar belakang budaya beragam hidup secara berdampingan dapat
saling mempengaruhi. Budaya lokal selayaknya diperkenalkan sejak dini pada anak–anak melalui
pendidikan formal dan non formal.

Pandangan kosmologis merupakan kristalisasi yang bersifat konseptual dari pengalaman
masyarakat dalam memahami budaya tradisi yang terdapat dalam khazanah mitologinya. Untuk dapat
menghayati dan memahami seni budaya tradisi harus memiliki pengetahuan dan berdasarkan pada
penghayatan terhadap paradigma mitologisnya, diiringi dengan sosialisasi dan internalisasi tradisi mitologi
sebagai kosmologinya. Masyarakat yang sudah tidak berpijak lagi pada kekuatan kosmos dan menerima
budaya luar secara terbuka melemahkan kekuatan budaya lokal ataupun budaya tradisi itu sendiri, sekalipun
seni tradisi masih tetap hadir dalam masyarakat, akan tetapi tidak memiliki kekuatan hidup tak lebih seperti
bayang-bayang.

Konsep pemberian ruang gerak bagi kekuatan lokal, ternyata malah menimbulkan masalah,
otonomi daerah memunculkan kebijakan-kebijakan baru, perspektif pluralisme menjadi paradoksal dan
yang mengemuka dan munculnya kesukubangsaan (ethnonasionalism), yang memunculkan konflik.
Konflik mudah terjadi bila rasa saling menghormati dan saling menghargai kian melemah, sedangkan
etnonasionalisme semakin menguat.

Melalui pendidikan seni budaya diharapkan dapat melahirkan SDM yang memiliki keseimbangan
antara fisik dan mental, pendidikan seni budaya merupakan upaya mewariskan, melestarikan dan
mengembangkan bidang seni dan budaya. Menggali dan menanamkan kearifan lokal melalui pendidikan
seni budaya merupakan upaya revitalisasi nilai budaya lokal sebagai bagian dalam upaya membangun
identitas bangsa menjadi benteng dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan Seni dan Budaya
yang memuat nilai-nilai lokal dipadu dengan nilai-nilai lain yang terdapat dalam berbagai etnik lokal dan
kearifan lokal itulah yang akan menjadi kebudayaan bangsa di masa yang akan datang.
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ABSTRACT
The research entitle ''Rate Poverty of Population at Cempaka in Banjarbaru City South Kalimantan''.
Reasearch to find out rate poverty of population at Cempaka in Banjarbaru city. Population samplein this
research were all poor population in Cempaka with total sample 297 householder. This primary was
obtained from questionnaires, while secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarbaru
City, sub-district office Cempaka, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB (BPMPKB)
Banjarbaru City, books andjournals related to the research. The analysis used in the reseaech is technique
of percentage. The results of this in Sub Palam number of respondents as many as 39 householder, while
the level of poverty in Palam Village at most entry Prosperous II as many as 27 householder or (69%). The
number of respondents in the Sub Bangkal as many as 69 householder, while the poverty rate in Sub
Bangkal most widely entered Prosperous II as many as 51 householder or (74%). The number of
respondents in sub Sungai Tiung many as 78 householder, while the poverty rate in Sub Sungai Tiung at
most entry Prosperous II as many as 59 householder or (76%). The number of respondents in the sub
Cempaka as many as 111 householder, while the poverty rate in Sub Cempaka at most entry Prosperous II as
many as 91 householder or (82%) and poverty in Cempaka largely fit into Prosperous II were distributed into
four villages namely Palam Village, Village Bangkal, and Tiung Sungai Cempaka village. The total number
of respondents who studied were 297 householder of which 67 householder or (22%) entered Sejahtera I,
228 householder or (77%) entered the Prosperous II and two souls or (1%) entered a prosperous III.
Keywords : level, poverty, population.

TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK DI KECAMATAN CEMPAKA
KOTA BANJARBARU

Ahmad Noor Suprayogie, Eva Alfiati, dan Sidharta Adyatma

syogie26@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh

berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran,
kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan.
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan
memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam
menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Ahmad Noor Suprayogie mahasiswa Magister Pendidikan IPS Lambung Mangkurat Banjarmasin, Eva Alfiati, dan

Sidharta Adyatma dosen Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
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alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi
dalam kehidupan sosial politik (Bhekti dan Hadi, 2012).

Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah tersebut relatif menurun
dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Tahun 2003 persentase
jumlah penduduk miskin sebesar 258.960 ribu jiwa (8,16%) dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan
Selatan dan menurun menjadi 231.000 ribu jiwa (7,19%) pada tahun 2004 dan meningkat menjadi
235.700 ribu jiwa (7,23%) tahun 2005 dan 278.451 ribu jiwa (8,32%) tahun 2006, tahun 2007 sampai
tahun 2010 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan yaitu 181.963 ribu jiwa (5,21%) di
tahun 2010, tahun 2011 meningkat menjadi 194.623 ribu jiwa (5,29%), tahun 2012 turun kembali menjadi
190.597 ribu jiwa (5,01%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2013).

Jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru ternyata tidak menurun dengan semakin
meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan
Selatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sejalan dengan meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru tahun 2008 sebesar 8.815 jiwa
(6,07%) dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,83 kemudian naik menjadi 10.053 jiwa (5,16%) dengan
laju pertumbuhan ekonomi 5,91 pada tahun 2009. Jumlah tersebut naik menjadi 11.126 jiwa (5,20%)
dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,95 pada tahun 2010, peningkatan ini terus terjadi sampai tahun
2012 yaitu 12.021 jiwa (5,98%) dengan laju pertumbuhan ekonomi 6,18 pada tahun 2012 (Kalimantan
Selatan dalam Angka, 2013).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesehjahteraan
dibanding dari sisi kemiskinan, adapun tingkat kemiskinan menurut BKKBN yaitu : keluarga pra sejahtera;
keluarga sejahtera I; keluarga sejahtera II; keluarga sejahtera III; daan keluarga sejahtera III plus (BKKBN,
2013).

Rumusanan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kemiskinan penduduk di
Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru?

II. TINJAUAN PUSTAKA
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan menyebabkan efek yang

hampir sama di setiap negara. Akibat dari gejala sosial tersebut antara lain :
a. Hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin (sandang, pangan, dan papan).
b. Tersingkir dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan.
c. Kehilangan hak atas perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hak atas

partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, hak untuk
berinovasi, dan hak atas kebebasan hidup (Muttaqien, 2006).

Konsep, definisi, dan indikator kemiskinan yang paling umum adalah kurangnya kemampuan
seseorang dalam memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan, serta seseorang
yang tinggal dalam kawasan kumuh kota (slum) dan kawasan perdesaan yang terisolir. Pendapat yang
lebih luas adalah bahwa kemiskinan bukan hanya faktor material saja, tapi menyangkut pula faktor sikap,
budaya, dan lingkungan (Wahyudi, 2008).
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Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan
rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil
dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan
jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk (Suryawati, 2005),
yaitu:

2.1 Kemiskinan Absolut
Suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini
dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atas kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan
seseorang dapat hidup secara layak. Seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah kebutuhan
minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin. Kemiskinan absolut berkaitan dengan standar hidup
minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya
tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis kemiskinan (poverty line) adalah
kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi
tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi
mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa
jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan
miskin dengan tidak miskin.

2.2 Kemiskinan Relatif
Berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Kemiskinan relatif,

seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin.
Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai
pendapatan yang lebih rendah, maka orang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin.
Kemiskinan dengan kata lain, ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut tinggal.
Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok
masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat
digolongkan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan relatif dapat saja mereka yang digolongkan sebagai
miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada
dilapisan terbawah. Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok
penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada
besarnya perbedaan antara 20 % atau 10 % masyarakat paling bawah dengan 80 % atau 90 % masyarakat
lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil
perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi
statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan
kemiskinan. Seseorang digolongkan miskin jika keadaannya menyebabkan seseorang  tidak mampu
mentaati tata nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pandangan tersebut
menunjukkan luasnya rentang dimensi dari kemiskinan.

2.3 Kemiskinan Kultural
Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya,

seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun
ada bantuan dari pihak luar.
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2.4 Kemiskinan Struktural
Situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam

suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi
seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.
Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum,
serta keadaan tanah yang tandus.

b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan
yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas
ekonomi yang ada secara merata.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membagi tingkat kemiskinan menjadi
5, adapun tingkat kemiskinan/ kesejahteraan menurut BKKBN yaitu :

a. Keluarga pra sejahtera, apabila keluarga tersebut dikategorikan sebagai keluarga miskin, yaitu
belum dapat memenuhi salah satu indikator keluarga sejahtera.

b. Keluarga sejahtera I, apabila keluarga tersebut dikategorikan sebagai keluarga miskin, yaitu
keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator
yang meliputi :
1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
2) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
3) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan

bepergian.
4) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
5) Anak sakit atau PUS ingin ber-KB dibawa kesarana kesehatan.

c. Keluarga sejahtera II, dengan indikator sebagai berikut :
1) Sudah memenuhi indikator keluarga sejahtera I.
2) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur.
3) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/telur/ikan.
4) Setahun terakhir anggota keluarga memperoleh paling kurang satu  pasang pakaian baru.
5) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni.
6) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan

tugas/fungsi masing-masing.
7) Ada seorang anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
8) Anggota keluarga umur 10-16 tahun bisa baca tulis latin.
9) Anak umur 7-15 tahun bersekolah.

10) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai kontrasepsi.
d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang memenuhi indikator sebagai berikut:

1) Indikator keluarga sejahtera II.
2) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
3) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
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4) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang satu kali dan   dimanfaatkan untuk
komunikasi.

5) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
6) Keluarga berekreasi diluar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.
7) Keluarga memperoleh dari surat kabar/radio/TV/majalah.
8) Anggota keluarga mampu memanfaatkan sarana transportasi setempat.

e. Keluarga III plus, yaitu dengan indikator sebagai berikut:
1) indikator keluarga sejahtera III.
2) keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan

sosial.
3) ada anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan yayasan.

III. METODE
Metode yang digunakan yaitu metode diskriptif kuantitatif yang dapat diartikan penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih dengan memperoleh
data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2003).

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang hasilnya dapat berupa persentase
selanjutnya akan di hitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Teknik Persentase (%) menurut (Sudijono, 2008) menggunakan rumus berikut:

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tingkat kemiskinan penduduk di Kecamatan Cempaka terdistribusi keempat kelurahan yaitu

Kelurahan Palam, Kelurahan Bangkal, Kelurahan Sungai Tiung dan Kelurahan Cempaka.
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Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang berada pada Sejahtera I sebanyak 12
KK atau (31%) dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera II yaitu sebanyak 27 KK
atau (69%), sedangkan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Pra Sejahtera, Sejahtera III dan
Sejahtera III+ tidak ada atau (0%). Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang paling banyak
berada pada sejahtera II dan yang paling sedikit berada pada Sejahtera I.

Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Bangkal yang berada pada Sejahtera I sebanyak 18
KK atau (26%) dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera II yaitu sebanyak 51 KK
atau (74%), sedangkan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Pra Sejahtera, Sejahtera III dan
Sejahtera III+ tidak ada atau (0%). Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang paling banyak
berada pada sejahtera II dan yang paling sedikit berada pada Sejahtera I.

Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Sungai Tiung yang berada pada Sejahtera I sebanyak
19 KK atau (24%) dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera II yaitu sebanyak 59 KK
atau (76%), sedangkan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Pra Sejahtera, Sejahtera III dan
Sejahtera III+ tidak ada atau (0%). Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang paling banyak
berada pada Sejahtera II dan yang paling sedikit berada pada Sejahtera I.

Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Cempaka yang berada pada Sejahtera I sebanyak
18 KK atau (16%) dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera II yaitu sebanyak 91 KK
atau (82%), dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera III sebesar 2 KK atau (2%),
sedangkan yang berada pada Pra Sejahtera dan Sejahtera III+ tidak ada atau (0%). Tingkat kemiskinan
penduduk di Kelurahan Palam yang paling banyak berada pada sejahtera II dan yang paling sedikit
berada pada Sejahtera III.

Tabel 1. Jumlah Tingkat Kemiskinan per Kelurahan di Kecamatan Cempaka
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V. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian tentang Tingkat Kemiskinan Penduduk Di Kecamatan Cempaka Kota

Banjarbaru dapat disimpulkan bahwa :
1. Tingkat kemiskinan penduduk di Kecamatan Cempaka sebagian besar masuk Sejahtera II.
2. Tingkat kemiskinan penduduk berdasarkan per Kelurahan di Kecamatan Cempaka yaitu Kelurahan
Palam paling banyak masuk Sejahtera I diantara 3 Kelurahan lainnya, sedangkan yang masuk Sejahtera
II paling banyak berada di Kelurahan Cempaka diantara 3 Keluran lainnya. Tingkat kemiskinan dari
keemapat kelurahan yang ada di Kecamatan Cempaka hampir tidak ada yang masuk Pra Sejahtera,
Sejahtera III dan Sejahtera III+.

DAFTAR PUSTAKA
Agung Eddy Suryo Saputro, 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro Di Lima

Belas Provinsi Tahun 2007 [Online]. Vol 6 Nomor 2, 12 Halaman. Tersedia: https://media.neliti.
Commediapublications103629-ID-analisis-perekonomian-dan-kemiskinan-di.pdf

Anang Kurnia dan Utami Dyah Syafitri, 2006. Pendekatan Statistika Untuk Pemetaan Kemiskinan di Provinsi
Jawa Barat. Vol 11 No. 2, 9 Halaman.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2013. Pengukuran Tingkat Kesejahteraan
Penduduk Miskin. Jurnal Online (www. Bkkbn.go.id, diakses pada 06 Maret 2015).

Bhekti & Hadi. 2012. Analisis Kemiskinan Berdasarkan Karakteristik Rumah Tangga, Faktor Komunitas
Dan Karakteristik Wilayah Di Kecamatan Gunungpati Semarang, Volume 1, Nomor 1, Tahun
2012, Halaman 1-6 (http://ejournal-s1.undip.ac.id, diakses 2 Maret 2015).

Bhekti Sulistyo, Hadi Sasana, 2012. Analisis Kemiskinan Berdasarkan Karakteristik Rumah Tangga, Faktor
Komunitas Dan Karakteristik Wilayah Di Kecamatan Gunungpati Semarang. Vol 1 Nomor 1, 6
Halaman



290 Ahmad Noor Suprayogie, Eva Alfiati dan Sidharta Adyatma

Criswardani Suryawati, 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.
.http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 08 No 03 2005.pdf. Diakses tanggal 11 Mei 2015).
Erwan Agus Purwanto, 2007. Mengkaji Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk pembuatan Kebijakan

Anti Kemiskinan di Indonesia. Vol 10 Nomor 3, 30 Halaman.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unisbank Semarang, 2008. Studi Pemetaan

Kemiskinan Di Kota Semarang. Vol 1 No.2, 5 Halaman.
Muttaqien, A. 2006. Menuju Indonesia Sejahtera : Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan. Jakarta :

Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
Nunung Nurwati. 2008. Kemiskinan: Model Pengukuran Permasalahan dan Alternatif Kebijakan [Online].

Vol 10 No.1, 11 Halaman. Tersedia: http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/download/
doc1/2434

Sutikno, dkk. 2009. Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model
Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.11
No.1

Tri Wahyu Rejekiningsih. 2011. Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi
Kultural. Volume 12 Nomor 1, 17 Halaman.



291Alfiana Yuli Efiyanti

ABSTRAK
Kemiskinan merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak. Wanita memiliki
peran signifikan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemandirian wanita dalam melakukan usaha
menghasilkan pendapatan keluarga yang dapat mengurangi kemiskinan secara makro. Artikel ini ditulis
dengan tujuan menggambarkan aktivitas usaha lidi wanita Desa Dalisodo yang memiliki motivasi tinggi
menjalani usahanya. Karena usaha tersebut, terciptalah kemandirian wanita di desa tersebut sehingga
mereka berperan cukup besar dalam mengatasi kemiskinan. Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir Kabupaten
Malang terletak di bagian tengah utara Kabupaten Malang, di lereng Gunung Kawi. Di Desa Dalisodo,
para wanita memiliki kemandirian ekonomi dengan melakukan usaha pembuatan lidi sebagai bahan
bakar dupa. Proses produksi dupa yang memerlukan kerja keras telah dilakukan turun temurun selama
kurang lebih 30 tahun. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan karena motivasi kuat para wanita pelaku
usaha.  Faktor-faktor yang mendorong para wanita melakukan usaha tersebut hingga menimbulkan
motivasi adalah: 1) memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, 2) kebutuhan untuk
tetap melestarikan atau melanjutkan usaha pembuatan lidi oleh pendahulu mereka, 3) merupakan
keinginan untuk menjadi bagian dari proses pendidikan informal di masyarakat.
Kata kunci : kemiskinan, kemandirian, wanita pengrajin lidi.

GAMBARAN WANITA PENGRAJIN LIDI DI DESA DALISODO
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG

Alfiana Yuli Efiyanti

alfi_huda@pips.uin-malang.ac.id

I. PENDAHULUAN
Masalah kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh banyak negara, terutama negara-

negara terbelakang dan negara berkembang. Di Indonesia, BPS menyatakan bahwa jumlah penduduk
miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) pada Maret
2016 mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Berbagai upaya
penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah. Namun karena tetap tingginya persentase
kemiskinan, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Salah satu alat untuk
menanggulangi kemiskinan adalah kemandirian dari masyarakat, baik pria maupun wanita. Beberapa
rujukan menyebutkan bahwa wanita yang mandiri memiliki peran yang cukup besar dalam mengurangi
angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam bidang ekonomi. Menurut
Sayogyo (1983) dalam Aswiyati (2016), keikutsertaan perempuan dalam usaha meningkatkan

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
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kesejahteraan keluarga serta memajukan daerah merupakan perwujudan dari perannya yang secara
dinamis atas kedudukan dan status perempuan dalam suatu sistem sosial tempat perempuan tersebut
berada. Para wanita mampu melakukan suatu kegiatan usaha mandiri dengan jalan berwirausaha untuk
meningkatkan perekonomian di lingkungan mereka sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan
secara makro.

Di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Jawa Timur, terdapat fenomena yang
menarik terkait dengan kemandirian ekonomi wanita. Wanita-wanita desa melakukan usaha rumah tangga
pembuatan lidi.  Lidi yang diproduksi oleh para wanita tersebut digunakan untuk memasok industri dupa.
Lidi merupakan bahan dasar utama yang digunakan untuk memproduksi dupa. Dengan lidi-lidi inilah
dupa dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki batang atau pegangan. Berdasarkan data statistik
Kecamatan Wagir, Desa Dalisodo terkenal sebagai produsen dupa, yang telah mampu mengirim
produknya untuk mengisi kebutuhan dupa di Bali, Singaraja dan Lampung. Selain itu Desa Dalisodo juga
memenuhi kebutuhan lidi dalam lingkup pasar lokal.

Aktivitas memproduksi lidi oleh wanita ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
pendapatan keluarga. Meskipun menurut laporan statistik desa Dalisodo termasuk di dalam 30% kategori
penduduk miskin di Kecamatan Wagir, usaha kecil yang dilakukan oleh para wanita diharapkan sedikit
demi sedikit mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, wanita-wanita pelaku usaha kecil lidi
ini dalam menjalankan usaha, secara tidak langsung telah memperoleh pembelajaran secara informal
yang terus menerus di dalam proses mengembangkan usaha kecilnya. Dirunut secara kronologis, usaha
telah dilakukan secara turun temurun dari leluhur mereka. Keterampilan dan motivasi berwirausaha
diturunkan dalam bentuk komunikasi dan praktik langsung tanpa mengalami sekat yang berarti. Kegigihan
dan motivasi berwirausaha yang tinggi dari kaum wanita pelaku usaha kecil lidi ini dibuktikan bahwa
usaha kecil tersebut mampu bertahan dan berkembang selama 30 tahun-an. Beberapa wanita pengrajin
lidi tersebut memulai usaha memproduksi lidi secara manual telah berhasil mengembangkan usahanya
hingga sekarang telah mampu mengepul lidi dan mendirikan usaha dupa secara mandiri.

II. METODE
Artikel ini ditulis berdasarkan sebuah penelitian kualitatif deskriptif, yang menggambarkan

fenomena dan kondisi nyata subyek. Subyek yang diteliti adalah wanita perajin lidi di Desa Dalisodo,
Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Informan kunci sebagai sumber data utama dari penelitian adalah
ibu Ramsiati dan ibu Pati’in.

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 6 bulan melalui 3 tahap, yakni tahap pengumpulan
data, tahap reduksi data dan tahap penyajian data. Untuk memastikan bahwa data tersebut valid dilakukan
juga proses pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa
hasil penelitian dapat memenuhi kriteria-kriteria penelitian, yakni (1) Kredibilitas, (2) Transferabilitas, (3)
Dependabilitas dan (4) Konfirmabilitas.

Untuk memenuhi syarat kredibilitas, peneliti melakukan pengamatan terus menerus (prolonged
engagement), memperpanjang masa observasi (persistent observation); melakukan triangulasi
(trianggulation), membicarakan dengan teman sejawat (pear briefing), menganalis kasus negatif (negative
case analysis), menggunakan bahan referensi (referential adequancy checks) dan mengadakan member
cek (member checking).
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Sedangkan untuk memenuhi kriteria kedua, yakni transferabilitas, peneliti berusaha memahami karakter
dan sikap informan, sehingga hasil penelitian ini dapat diterapkan di daerah lain yang memiliki gambaran
dan karakteristik yang sama dengan aktifitas subyek yang diteliti.

Syarat dependabilitas dipenuhi oleh peneliti dengan jalan meminta independen auditor guna
mereview aktivitas yang dilakukan oleh peneliti (berupa catatan yang disebut audit trial). Disamping
catatan-catatan data informasi dari lapangan, arsip-arsip serta laporan penelitian yang telah dibuat oleh
peneliti direview oleh auditor tersebut.

Syarat yang terakhir yakni Konfirmabilitas. Peneliti melakukan konfirmasi ulang, baik kepada
auditor independen maupun kepada para informan. Peneliti menjamin bahwa hasil penelitian telah
memenuhi (truth value, applicability, consistency, and neutrality). Sehingga hasil penelitian sudah dapat
diterima, dan menunjukkan bahwa bahwa hasil penelitian telah berkualitas ilmiah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Gambaran Umum Lokasi Usaha Wanita Pengrajin Lidi
Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terletak di bagian tengah utara Kabupaten

Malang, di lereng Gunung Kawi dengan  suhu sekitar 11-25 celcius. Desa ini berlokasi tidak jauh dari
pusat kota Malang, hanya berjarak kurang lebih 8 km. Desa Dalisodo merupakan satu dari 12 desa yang
ada di Kecamatan Wagir.  Menurut data statistik desa, jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 6.479
jiwa, yang terdiri dari 3.304 penduduk laki-laki dan 3.075 penduduk perempuan. Mayoritas penduduk di
desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, yakni sebesar 65%. Sementara
sisanya 20% sebagai pengolah kebun, 5% sebagai PNS, dan bekerja di sektor lain sebesar 10%. Salah
satu potensi yang menarik di Desa Dalisodo adalah alam dengan perbukitan yang sejuk dan udara yang
masih bersih bebas dari polusi. Selain potensi alam, Desa Dalisodo juga memiliki potensi di bidang
pertanian. Saat ini produk-produk pertanian yang dihasilkan adalah cengkeh, sayuran, kopi, jambu, dan
tanaman keras seperti sengon dan bambu.

Di bidang industri, desa Dalisodo merupakan salah satu penghasil produk dupa. Dupa dihasilkan
oleh industri-industri kecil yang dilakukan oleh 40 pengusaha rumah tangga. Dupa yang dihasilkan oleh
pelaku usaha kecil ini masih merupakan dupa setengah jadi yang belum memiliki aroma atau pewangi.
Dupa setengah jadi dikirim kepada pengguna yang meliputi wilayah lokal Kecamatan Wagir dan ke luar
wilayah hingga mencapai konsumen di Bali dan Singaraja.

Untuk memenuhi kebutuhan industri dupa tersebut, diperlukan lidi (sebutan lokal=biting) yang
berbahan dasar bambu. Lidi ini dibentuk dan dihaluskan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan
untuk menjadi batang dupa. Karena tingginya permintaan dupa yang sebagian besar dari luar wilayah
Wagir, maka tinggi pula permintaan terhadap lidi. Secara umum pembuatan lidi dilakukan oleh para
wanita Desa Dalisodo dengan cara tradisional. Para wanita ini melakukan pekerjaan tersebut dengan
berkelompok maupun secara individu. Selanjutnya secara periodik lidi dijual kepada pengepul untuk
selanjutnya disetorkan kepada pelaku usaha dupa.  Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti,
pelaku usaha dupa dan pengepul yang mengumpulkan dan membeli lidi yang dihasilkan oleh para
wanita tersebut adalah juga pengrajin lidi. Para pelaku usaha dan pengepul-pengepul tersebut pada
masa lalu juga hanya memproduksi lidi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, karena usahanya
telah berkembang, mereka memperluas usaha menjadi pengusaha di bidang industri dupa sekaligu
pengepul lidi dari para wanita pengrajin lidi yang tersebar di seluruh pelosok Desa Dalisodo.
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3.2  Gambaran Usaha Wanita Pengrajin Lidi di Desa Dalisodo
Berdasarkan pada dokumen profil Desa Dalisodo, salah satu potensi di desa tersebut adalah

industri kecil dupa. Industri yang sudah ada sejak tahun 1960-an ini terus berlangsung hingga saat ini
untuk memasok kebutuhan dupa baik untuk kebutuhan lokal maupun luar daerah. Kebutuhan terbesar
dari luar yang berhasil dipasok oleh Desa Dalisodo adalah wilayah Bali, Singaraja dan Lampung. Untuk
menghasilkan dupa, salah satu bagian terpentingnya adalah lidi. Lidi ini dibuat dari bahan dasar bambu
yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai batang dupa. Lidi inilah yang diproduksi
oleh sejumlah wanita di Desa Dalisodo.

Untuk memperoleh lidi yang memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan dupa,
bahan utama yang digunakan haruslah bambu berkualitas tinggi. Sangat disayangkan, selama ini bambu
sebagai bahan utama tersebut diperoleh dari luar kecamatan Wagir. Bambu yang ada di daerah Wagir
kurang sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Bambu yang sesuai dengan kebutuhan biasanya
didatangkan dari kecamatan Tumpang dan kabupaten Pasuruan. Batang bambu selanjutnya dipotong-
potong dengan panjang sesuai dengan panjang lidi yang akan dibuat. Ada beberapa macam panjang lidi
yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dupa. Tetapi yang paling sering digunakan ada 3 macam
panjang lidi, yakni 17 cm, 20 cm dan 23 cm. Proses pemotongan dilanjutkan dengan proses pembelahan-
belahan menjadi lidi yang pipih. Selanjutnya proses diakhiri dengan penghalusan masing-masing lidi.
Proses penghalusan lidi membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Sebagian besar wanita pengrajin
melakukan proses penghalusan secara manual.  Dengan cara manual, satu persatu lidi diasah dengan
menggunakan pisau sampai halus. Proses ini memakan waktu yang lama dibandingkan dengan proses-
proses sebelumnya. Namun selain dengan cara manual, ada beberapa wanita yang telah menggunakan
mesin sederhana yang disebut dengan mesin “kesek” untuk melakukan proses penghalusan ini.  Mesin
tersebut juga diciptakan dan diproduksi oleh warga lokal, tergantung pesanan. Dengan menggunakan
mesin, lidi yang telah dibelah tipis sesuai ukuran tinggal dimasukkan ke dalam mesin kesek, dan dihaluskan
secara otomatis.

Meskipun memerlukan tenaga dan waktu yang panjang, proses pembuatan lidi cukup sederhana.
Karena proses yang sederhana inilah, maka banyak wanita di Desa Dalisodo yang tertarik untuk melakukan
pekerjaan jenis ini, dibandingkan dengan melakukan pekerjaan lain. Berdasarkan intensitas produksi,
ada dua jenis wanita perajin lidi di desa ini. Yang pertama adalah wanita yang memproduksi lidi untuk
mengisi waktu kosong setelah mereka melakukan pekerjaan lain di sawah atau kebun. Wanita-wanita
pengrajin jenis ini tidak menetapkan target yang pasti untuk menghasilkan lidi, karena hanya untuk mengisi
waktu luang dan berharap mendapatkan tambahan penghasilan. Yang kedua adalah wanita yang
menjadikan aktifitas memproduksi lidi sebagai mata pencaharian utama sehingga mereka memenuhi
kebutuhan hidup dengan mengandalkan pendapatan dari pekerjaan ini.

Salah satu pengrajin lidi yakni bu Ramsiati merupakan salah satu pengrajin lidi yang menjadikan
pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan utama. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah
membuat lidi.  Pekerjaan ini diawali 20 tahun yang lalu. Berawal dari hanya membuat lidi, maka sekarang
ini bu Ramsiati sudah dapat memproduksi dupa sendiri, sekaligus menjadi pengepul lidi yang dihasilkan
oleh para wanita Desa Dalisodo.

Saat ini bu Ramsiati selain membuat lidi juga memproduksi dupa dibantu oleh anaknya. Selain
itu, dalam waktu seminggu sekali bu Ramsiati berkeliling desa untuk mengepul lidi dari para wanita
pengrajin lidi di seluruh pelosok desa Dalisodo. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan industri dupanya, bu
Ramsiati berkeliling ke desa-desa lain di luar Desa Dalisodo.



295Alfiana Yuli Efiyanti

Wanita pengrajin lidi yang lain adalah bu Pati’in.  Setelah 10 tahun menjadi pengrajin lidi, wanita
ini masih mencintai pekerjaan tersebut.  Pertama kali terjun di bidang pembuatan lidi, bu Pati’in hanya
mampu menghasilkan lidi dari satu batang bambu saja dalam seminggu. Namun kini bu Pati’in mampu
memproduksi 5-10 batang bambu dalam 1 minggu. Hal ini disebabkan karena bu Pati’in telah memiliki
alat bantu penghalus lidi yang mereka sebut sebagai mesin kesek.

Ditinjau dari sisi ekonomi, meskipun harga jual lidi dapat dikatakan rendah, namun secara terus
menerus (continue) dan berkelanjutan (sustain) dapat memenuhi kebutuhan hidup para wanita pengrajin
lidi.  Bahkan sedikit demi sedikit mereka mampu meningkatkan pendapatan sehingga dapat digunakan
untuk mengembangkan usaha. Haga jual lidi setiap 1 kilogram adalah Rp. 3.000. Sedangkan setiap
batang bambu seharga Rp. 75.000 dapat menghasilkan 50 kg lidi. Dalam sehari, jika bekerja penuh
setiap wanita mampu memproduksi 20 kg lidi. Dengan pendapatan yang minim tersebut para wanita
dengan semangat tinggi setia pada pekerjaan tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui gambaran usaha wanita pengrajin lidi yang diawali oleh para
pendahulu mereka, dan dilanjutkan secara turun temurun. Dapat diketahui pula bahwa dari tahun ke
tahun usaha tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan meskipun dinilai dari sisi ekonomi,
pendapatan mereka tidaklah terlalu tinggi.

Pengrajin lidi di desa Dalisodo telah melakukan aktivitas produksi lidi sejak tahun 1980-an,
seiring dengan berdirinya produksi dupa di desa tersebut. Lidi merupakan komponen utama dari dupa,
sebagai batangnya. Sejak itu pula kuantitas dan kualitas hasil produksi lidi terus bertambah. Demikian
pula jumlah pengrajin lidi juga terus bertambah. Beberapa pengrajin mengawali produksi lidi dengan
satu batang bambu dalam seminggu sebagai bahan dasar pada awal masa produksi. Secara bertahap
produksi ditingkatkan, hingga sekarang menjadi 30 batang bambu per minggu. Dengan demikian para
wanita tersebut telah membuktikan bahwa produksi lidi berkembang dari tahun ke tahun.

Dari segi kualitas, di awal masa produksi, wanita pengrajin melakukannya secara manual. Proses
tersebut dimulai dari memotong lidi sesuai tinggi batang dupa yang akan dibuat sampai dengan
membelah-belah dan menghaluskan lidi menjadi siap untuk dijual, semuanya dilakukan secara manual.
Pada masa pekembangannya beberapa pengrajin mulai melakukan pembuatan lidi dengan bantuan
mesin sederhana. Meskipun penggunaan mesin bukan pada semua proses produksi tetapi hanya pada
proses penghalusan, namun hal tersebut membantu mereka bekerja secara efektif dan efisien.

Ada dua jenis wanita pengrajin lidi di Desa Dalisodo. Pertama, pengrajin yang menjadikan
kegiatan ini menjadi suatu pekerjaan utama. Kedua, wanita yang mengisi waktu luang dengan
memproduksi lidi. Pengrajin yang menjadikan aktivitas ini sebagai profesi membuktikan diri bahwa dengan
profesi membuat lidi, mereka terus mengembangkan diri sehingga dapat meningkat menjadi pengusaha
pengepul lidi, bahkan sekaligus memperluas usaha menjadi pengusaha dupa. Sedangkan wanita yang
melakukan aktivitas ini sebagai kegiatan sampingan tetap melakukannya di sela-sela kesibukan. Kedua
jenis pengrajin ini sama-sama memperoleh kepuasan atas hasil kerja mereka.

3.3 Motivasi Usaha yang Dimiliki oleh Wanita Pengrajin Lidi di Desa Dalisodo
Wanita yang menekuni usaha lidi sebagai mata pencahariannya melakukan pekerjaannya dengan

serius. Ibu Pati’in adalah salah satu wanita perajin lidi yang berhasil mengembangkan usaha, dimulai
dengan cara manual hingga mampu menggunakan mesin pada proses produksinya. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa motivasi para pegrajin lidi sangat tinggi. Hal ini dapat
dilihat dari beberapa indikasi, yakni yang pertama, para wanita tetap gigih melakukan usaha meskipun
mereka harus bekerja keras untuk menghasilkan lidi-lidi tersebut. Ungkapan para wanita pengrajin
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menunjukkan bahwa seberat apapun pekerjaan memproduksi lidi tetap dijalani. Para pengrajin memiliki
niat yang kuat.  Indikasi kedua yang menandakan bahwa motivasi mereka sangat kuat tergambar dengan
terus berkembangnya usaha tersebut.

Berdasarkan pengamatan, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita pengrajin lidi di Desa
Dalisodo merupakan pekerjaan yang berat jika dicermati dari sisi proses pembuatannya. Terlebih lagi
sebagian wanita masih melakukan pekerjaan tersebut dengan cara manual tanpa bantuan mesin sama
sekali. Meskipun pekerjaan tersebut tampak berat, para pengrajin tetap menekuni pekerjaan tersebut.
Mereka tidak berkeinginan untuk mencari penghasilan di bidang lain, melainkan memilih untuk tetap
bekerja memproduksi lidi. Hal ini adalah salah satu bentuk atau bukti bahwa para wanita pengrajin lidi
memiliki motivasi yang kuat di dalam menjalani usaha mereka. Motivasi yang timbul dari diri setiap
individu mampu menghasilkan hal-hal yang luar biasa, karena pada dasarnya motivasi adalah proses
kesediaan tingkat tinggi guna mencapai sasaran yang ingin dicapai, yang dikondisikan oleh kemampuan
usaha tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu.

3.4. Faktor-faktor yang Mendorong Motivasi Wanita Pengrajin Lidi
Data-data yang dipaparkan sebelumnya telah menunjukkan bahwa motivasi yang dimiliki oleh

wanita pengrajin lidi untuk berwirausaha didorong oleh berbagai macam faktor. Ada tiga faktor utama
yang telah ditemukan di dalam penelitian ini:

Faktor yang pertama, yakni memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup
merupakan faktor yang paling penting di dalam tumbuhnya motivasi seseorang. Sebagaimana
dikemukakan oleh teori kebuktuhan hirarki Maslow, maka faktor pertama motivasi dari para wanita itu
masuk kepada kategori kebutuhan fisik.

Faktor yang kedua, yakni kebutuhan untuk tetap melestarikan atau melanjutkan usaha pembuatan
lidi oleh pendahulu masih sejalan dengan pemikiran Maslow pada hirarki yang ketiga yaitu kebutuhan
untuk menjadi bagian dari kelompoknya.

Faktor ketiga, merupakan keinginan untuk menjadi bagian dari proses pendidikan informal di
masyarakat. Adalah hal wajar jika para wanita pengrajin lidipun membutuhkan hubungan-hubungan
dengan teman-teman mereka. Selain Maslow dengan teori kebutuhan hirarki ketiganya, hal ini diperkuat
pula oleh teori-teori manajemen modern. Salah satunya dikemukakan oleh McClelland dengan teori tiga
kebutuhannya. McClelland menyatakan bahwa di dalam kehidupannya, manusia ingin mencapai ketiga
kebutuhan, yaitu kebutuhan mencapai prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan untuk berafiliasi.
Dalam hal ini jelas bahwa wanita-wanita pengrajin lidi tersebut melakukan pekerjaannya secara langsung
untuk memenuhi kebutuhan berafiliasi dengan pelaku-pelaku usaha yang lain.

Faktor transfer ilmu sesama wanita pengrajin merupakan salah satu bentuk pendidikan informal
di masyarakat dimana proses pendidikan tidak terikat oleh struktur kurikulum, tempat dan waktu yang
ketat. Para wanita membutuhkan dan menerima proses pembelajaran yang bersifat praktis secara informal.

Secara bersamaan, faktor-faktor yang mendorong timbulnya motivasi para pengrajin lidi tersebut
untuk semangat melakukan pekerjaannya didorong oleh faktor-faktor intrinsik. Herzberg, berdasarkan
penelitiannya menemukan bahwa faktor-faktor intrinsik terkait dengan kepuasan kerja, sedangkan
ketidakpuasan kerja terkait dengan faktor-faktor ekstrinsik.

Ketiga faktor yang mendorong motivasi para wanita pengrajin telah tertanam ke dalam jiwa,
sehingga dengan semangat para wanita pengrajin lidi di Desa Dalisodo secara tidak langsung telah turut
serta dan berperan aktif di dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro lidi yang
mereka tekuni.



297Alfiana Yuli Efiyanti

IV. SIMPULAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi masalah

penting yang harus ditangani, baik oleh semua negara berkembang, dan terutama oleh pemerintah
Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penanggulangan masalah kemiskinan memerlukan
keterlibatan dan peran dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah
masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi menjadi penting dan berpotensi
untuk dapat ikut berperan serta mengatasi kemiskinan. Wanita merupakan salah satu elemen penting di
masyarakat yang telah terbukti memiliki peran yang sangat besar di dalam mensejahterakan masyarakat
melalui kesejahteraan keluarga. Peran wanita bisa bermacam-macam tergantung dari potensi yang
dimiliki oleh para wanita tersebut.

Terkait dengan peran wanita dalam meningkatkan pendapatan keluarga, di Desa Dalisodo para
wanita melakukan peran melalui pekerjaan memproduksi lidi. Melalui proses penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, ada tiga hal penting yang dapat disimpulkan setelah
melalui serangkaian tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Ketiga kesimpulan adalah sebagai berikut:

a. Desa Dalisodo merupakan desa yang terletak di kecamatan Wagir, kabupaten Malang.  Desa
ini memiliki potensi lokal berupa wisata alam, pertanian dan industri kecil dupa.  Industri kecil
dupa, didukung oleh sekelompok wanita pengrajin lidi yang memasok lidi sebagai salah satu
komponen utama dupa. Sebagian wanita pengrajin lidi melakukan pekerjaan tersebut sebagai
pekerjaan sampingan, namun sebagian wanita menjadikannya sebagai pekerjaan utama.

b. Wanita pengrajin lidi di Desa Dalisodo melakukan jenis pekerjaan yang berat untuk menghasilkan
lidi dengan melalui waktu proses yang cukup panjang. Namun mereka memiliki motivasi yang
kuat untuk tetap berwirausaha di bidang tersebut.

c. Bentuk motivasi berwirausaha dari wanita pengrajin lidi terlihat dari fenomena-fenomena (1)
mereka tetap melakukan pekerjaan meskipun secara fisik pekerjaan tersebut tergolong
pekerjaan berat. Mereka tidak memiliki keinginan sama sekali untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan di bidang lain. Selain itu berkembangnya terus usaha lidi ini menggambarkan kuatnya
motivasi dari para pengrajin. Berkembangnya usaha ini ditandai dengan berhasilnya beberapa
wanita yang telah menjadi pengepul lidi dan mengembangkan usaha dupa secara mandiri.

d.  Motivasi yang tinggi terbentuk oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah motivasi untuk
meningkatkan pendapatan guna mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedua faktor ingin
tetap melanjutkan dan melestarikan usaha yang sudah dimulai oleh para pendahulu. Yang
ketiga, adalah adanya faktor pendidikan informal yang secara tidak disadari telah terbentuk
dan dilaksanakan di dalam proses pembelajaran masyarakat wanita pengrajin lidi.
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ABSTRACT
Parents' motivation to send their children to school is not maximized and there are still children on the
border who study in neighboring country Malaysia. From the 238 families. 10 families (4.20%) whose
children are in high education, 27 families (11.34%) whose children are in secondary education while 79
families (33.19%) of their children are in junior high school and 154 families (64.71%) of their children are
in primary education. The remaining 133 families (55.88%) of children are not in school. If it  is not
addressed, the process of equitable development in the field of education to produce a better future of
young people is not achieved. Observing the problem, it is necessary to design an instrument to measure
ethos work ethnic studies, income which motivate parents to send their children to school. In order to solve
the problem, Multiple Linear Regression with path coefficient hypothesis (beta) hypothesis model in
Multiple Linear Regression is used. The population of 238 families, the sample number of 108 households
with proportionate stratified random sampling technique in Jagoi Babang sub-district consists of 6 (six)
villages and 14 hamlets. The results of research and discussion can be concluded: 1. Ethnic work ethic
studies have a direct positive effect on the motivation of parents to send their children to school. very
strong, significant, and directional. 2. Income directly positive effect on the motivation of parents to send
their children to school. 3. The study of ethnic work ethics, income simultaneously have a direct positive
effect on the motivation of parents to send their children in Jagoi Babang sub-district.
Keywords: ethnic work ethic reviews, income, motivation of parents send their children to school

PENGARUH KAJIAN ETOS KERJA ETNIS, PENDAPATAN TERHADAP MOTIVASI
ORANG TUA MENYEKOLAHKAN ANAK DI KECAMATAN JAGOI BABANG

KABUPATEN BENGKAYANG PERBATASAN NEGARA INDONESIA
DAN NEGARA MALAYSIA

Aminuyati, Herkulana, Khosmas dan Simon Ahie
aminuyatimawider@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kalimantan Barat terdiri etnis

Dayak Bidayuh, etnis Melayu, etnis Jawa, etnis Batak. Budaya etnis memiliki kesadaran, hakekat untuk
hidup lebah baik, mampu bekerja keras dan etos kerja yang sangat tinggi dan dapat mengelola peluang
dengan berbagai pola perkembangan dan komoditi yang sesuai dengan lahan dan keadaan sosial
masyarakat, guna memperoleh pendapatan. Sejalan Simon (2014) mengatakan “etos kerja etnis
perbatasan relatif tinggi karena adanya kesadaran dan hakekat hidup, keinginan untuk hidup lebih layak,
faktor tuntutan hidup, lingkungan, tradisi yang memberikan keleluasaan untuk bekerja memanfaatkan
tersedianya sumber daya alam, semangat kerja keras, ulet, tekun, disiplin,  komitemen,  bertanggungjawab,
taat hukum  dan Jujur”. Dengan pendapatan maka keadaan ekonomi keluarga dapat memenuhi kebutuhan

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Aminuyati, Herkulana, dan Khosmas dosen FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak dan Simon Ahie dosen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak
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pokok keluarga, sehingga tidak menutup kemungkinan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-
anaknya lebih besar, tetapi sebaliknya jika kondisi ekonomi keluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan
pokok, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kurangnya motivasi orang tua untuk
menyekolahkan anak-anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sejalan pendapat Layli dan Pristyadi
(2013) mengatakan “menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi keluarga di dasarkan atas besar
kecilnya tingkat pendapatan masyarakat”.

Kehidupan masyarakat perbatasan yang miskin pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan
kurang memiliki aksesibilitas yang baik, bagi masyarakat yang berdomisili didaerah terpencil masih belum
menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Sejalan pendapat Tangdililing  pada harian Tribun  Sabtu
6 Agustus  2016 mengatakan “pemerintah sangat memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, namun kenyataannya daerah-daerah pedalaman yang jauh
dari perkotaan dan kecamatan masih banyak yang belum menikmati semua fasilitas dari pemerintah.
Baik infrastruktur, kesehatan dan pendidikan” Biasanya bagi masyarakat yang berdomisili didaerah
perbatasan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi negara tetangga, kawasan perbatasan di
Kalimantan misalnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya berkiblat dinegara tetangga.
Hal ini disebabkan adanya infrastruktur, pelayanan kesehatan dan kondisi pendidikan yang lebih baik di
negara tetangga. Selain itu adanya kesamaan budaya, adat istiadat dan keturunan yaitu etnis yang sama
dibeberapa kawasan perbatasan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia
Timur menyebabkan adanya kegiatan pelintasan batas tradisional yang sulit dicegah.

Masyarakat Jagoi Babang berprofesi sebagai petani, pengrajin dan pedagang. Hampir semua
hasil home industry seperti bidai, tikar dan hasil kerajinan lainnya oleh masyarakat dijual ke Serikin Serawak
Malaysia Timur  dengan alat transaksi Ringgit Malaysia. Masyarakat Jagoi Babang melakukan penjualan
bukan ke kabupaten Bengkayang atau ke kota Pontianak sebagai negara sendiri, melainkan melakukan
transaksi dagang ke negara Malaysia Timur melalui Serikin. Pelayanan kesehatan di Jagoi Babang sudah
ada Puskesmas akan tetapi sebagian besar masyarakat lebih dominan untuk berobat ke Serawak Malaysia
Timur. Sejalan Aminuyati, (2014) mengatakan “masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan kecamatan
Jagoi Babang lebih dominan untuk berobat ke Malaysia Timur karena dukungan infrastruktur yang baik,
pelayanan rumah sakit, dokter umum dan dokter spesialis. Warga Negara Indonesia cukup menggunakan
Surat Keterangan Lintas Batas”. Kondisi sosial ekonomi (ekonomi, pendidikan,  pelayanan kesehatan, sarana
prasarana, infrastruktur) kondisinya jauh lebih maju negara Serawak Malaysia Timur.

Mencermati permasalahan tersebut, timbul pertanyaan: mengapa etos kerja etnis masyarakat
Jagoi Babang untuk memperoleh pendapatan sangat tinggi, sebagai contoh 1 buah bidai yang dihasilkan
dengan ukuran 2 meter kali 3 meter. Dijual kedalam negeri dengan harga Rp 150.000. Jika dijual ke
Serikin Serawak Malaysia Timur dengan harga Rp 350.000. Oleh penampung di Serikin dijual
keperusahaan, oleh perusahaan dikemas dengan brand made in Malaysia dan selanjutnya di ekspor ke
luar negeri, jika dirupiahkan mencapai Rp 1.500.000. Padahal bahan baku dari Negara Indonesia.

Motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak masih belum  maksimal dan masih ada
anak-anak diperbatasan yang sekolah di negara tetangga Malaysia. Dari jumlah  238 KK.  10 KK  (4,20%)
yang anak-anaknya  berada di jenjang pendidikan tinggi, 27 KK (11,34%) yang anaknya berada dijenjang
pendidikan menengah  (SMA sederajat) sementara 79 KK (33,19%) anaknya berada dijenjang SMP
sederajat dan 154 KK (64,71%) anaknya berada dijenjang pendidikan dasar. Sisanya 133 KK  (55,88%)
anak-anak tidak bersekolah. Jika hal ini tidak diatasi, maka akan menghambat proses pemerataan
pembangunan dibidang pendidikan untuk menghasilkan generasi muda masa depan yang lebih baik,
tidak akan tercapai. Untuk itu pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Bengkayang,
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melalui Dinas Pendidikan perlu melakukan upaya-upaya perbaikan atau langkah-langkah, sehingga
masyarakat  dapat merasakan keadilan dan pemerataan pembangunan dibidang pendidikan secara
khusus bagi masyarakat di wilayah perbatasan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

II. METODE
Mencermati permasalahan di atas, maka perlu dilakukan rancangan instrumen untuk mengukur

kajian ethos kerja etnis,  pendapatan  terhadap motivasi orang tua menyekolahkan anak. Melalui penelitian
ini, diharapkan akan diketahui secara jelas motivasi orang tua menyekolahkan anak, sehingga dapat
menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan yang berhubungan dengan motivasi orang tua menyekolahkan
anak di Kecamatan Jagoi Babang. Pemecahan masalah menggunakan Regresi Linier Berganda dengan
model hipotesis jalur koefisien jalur (beta) dalam Regresi Linier Berganda. Populasi sebanyak 238 KK,
jumlah sampel 108 KK dengan teknik propotionate stratified randomsampling di Kecamatan Jagoi Babang
terdiri dari 6 (enam) desa dan 14 dusun. Desa Jagoi Babang (dusun Sungai Take, dusun Risau dan
dusun Jagoi Babang) Desa Sekida (dusun Sejaro, dusun Kindau, dan dusun Belida), Desa Kumba (dusun
Separan, dusun Sinding Kasih), Desa Gersik (Dusun Senanig, Dusun Peleng, Dusun Paum) Desa Sinar
Baru (Dusun Peleng, Dusun Sentimok dan Desa Semunying Jaya (Dusun Pateh).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian kajian etos kerja etnis berpengaruh langsung positif terhadap motivasi orang tua

menyekolahkan anak. Sebesar 99% dengan a=0,01 (1%). Dari tabel di atas  diperoleh Korelasi Pearson
1.000. Hal Ini artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kajian etos kerja etnis (X1) dengan Motivasi
Orang Tua (Y). Hubungan korelasi antara kajian etos kerja etnis dan motivasi orang tua  adalah sangat
kuat yang ditunjukkan dengan nilai korelasi 1. Dengan P-value/Sig. sama dengan 0.00 < 0,05 dapat
disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Tanda positif menunjukkan bahwa
korelasi yang terjadi antara kajian etos kerja etnis dan motivasi orang tua adalah hubungan yang
“Berbanding Lurus” artinya semakin tinggi etos kerja etnis, maka semakin tinggi pula nilai motivasi orang
tua menyekolahkan anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kajian etos kerja etnis dengan motivasi
orang tua menyekolahkan anak adalah sangat kuat, signifikan, dan searah. Pendapatan berpengaruh
langsung positif terhadap motivasi orang tua menyekolahkan anak. Sebesar 99% dengan a=0,01 (1%).
Dari tabel diatas diperoleh Korelasi Pearson 0.016 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara
pendapatan (X2) dengan motivasi orang tua (Y). Hubungan korelasi antara pendapatan (X2) dan motivasi
orang tua (Y)  adalah sangat kuat yang ditunjukkan dengan nilai korelasi mendekati 1. Dengan P-value/
Sig. sama dengan 0.00 < 0,05 dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua
variabel.Tanda positif menunjukkan bahwa korelasi yang terjadi antara pendapatan (X2) dan motivasi
orang tua (Y) adalah hubungan yang “Berbanding Lurus” artinya semakin pendapatan (X2), maka semakin
tinggi pula nilai motivasi orang tua menyekolahkan anak (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan
(X2) dengan motivasi orang tua menyekolahkkan anak (Y) adalah sangat kuat, signifikan, dan searah.
Kajian etos kerja etnis, pendapatan secara simultan berpengaruh langsung positif terhadap motivasi
orang tua menyekolahkan anak Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Motivasi orang tua
menyekolahkan anak perlu ditingkatkan dan berproses kearah yang lebih baik, sehingga  akan tercapai
motivasi orang tua menyekolahkan anak sesuai jenjang pendidikan yang merupakan harapan orang tua,
masyarakat dan bangsa Indonesia, apalagi Kecamatan Jagoi Babang berbatasan langsung dengan
Negara Malaysia. Karena kecamatan Jagoi Babang merupakan beranda Negara Indonesia. Apabila
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masyarakat yang ada di Kecamatan Jagoi Babang memiliki tingkat kesadaran untuk memiliki pendidikan
yang lebih tinggi sesuai jenjang pendidikan, maka kualitas sumber daya manusianya dapat diperhitungkan
dalam bidang pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

IV. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Kajian etos kerja etnis berpengaruh langsung positif terhadap motivasi orang tua menyekolahkan
anak. Sebesar 99% dengan a=0,01 (1%). Tabel menunjukkan Korelasi Pearson 1.000.Hubungan
korelasi antara kajian etos kerja etnis dan motivasi orang tua  adalah sangat kuat ditunjukkan
dengan nilai korelasi 1. Dengan P-value/Sig. sama dengan 0.00 < 0,05. Tanda positif
menunjukkan bahwa korelasi terjadi antara kajian etos kerja etnis dan motivasi orang tua adalah
hubungan yang “Berbanding Lurus” Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kajian etos kerja
etnis dengan motivasi orang tua menyekolahkan anak adalah sangat kuat, signifikan, dan searah.

2. Pendapatan berpengaruh langsung positif terhadap motivasi orang tua menyekolahkan anak.
Sebesar 99% dengan a=0,01 (1%). Dari tabel diperoleh Korelasi Pearson 0.016 artinya terdapat
hubungan yang signifikan antara pendapatan (X2) dengan motivasi orang tua (Y). Hubungan
korelasi antara pendapatan (X2) dan motivasi orang tua (Y)  adalah sangat kuat yang ditunjukkan
dengan nilai korelasi mendekati 1. Dengan P-value/Sig. sama dengan 0.00 < 0,05.Tanda positif
menunjukkan bahwa korelasi yang terjadi antara pendapatan (X2) dan motivasi orang tua (Y)
adalah hubungan yang “Berbanding Lurus” Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan (X2)
dengan motivasi orang tua menyekolahkkan anak (Y) adalah sangat kuat, signifikan, dan searah.

3. Kajian etos kerja etnis, pendapatan secara simultan berpengaruh langsung positif terhadap
motivasi orang tua menyekolahkan anak Di Kecamatan Jagoi Babang. Motivasi orang tua
menyekolahkan anak perlu ditingkatkan dan berproses kearah yang lebih baik, sehingga  akan
tercapai motivasi orang tua menyekolahkan anak sesuai jenjang pendidikan. Merupakan harapan
orang tua, masyarakat dan bangsa Indonesia, apalagi Kecamatan Jagoi Babang berbatasan
langsung dengan Negara Malaysia. Karena kecamatan Jagoi Babang merupakan garda terdepan
Negara Indonesia. Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dibidang pendidikan
sesuai jenjang pendidikan, maka kualitas sumber daya manusianya dapat diperhitungkan dalam
bidang pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejalan
pendapat Becker (1993) yang dikutip Aminuyati mengatakan pendidikan merupakan investesi yang
sangat penting karena dapat menciptakan, menyiapkan human capital yang berkualitas. Didukung
pendapat Tilaar HAR (2000) mengatakan melalui pendidikan akan dapat menjawab tantangan
internal dan tantangan secara global yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sosial ekonomi,
karena didukung dari hasil pendidikan sehingga sumber daya manusia memiliki tingkat kemampuan
mengenali dan memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungannya.
Motivasi anak-anak bersekolah diantaranya dipengaruhi pendapatan orang tua melalui profesi

masing-masing. Sumber pendapatan orang tua seperti: dari hasil usaha sendiri, hasil berdagang, hasil
bertani, hasil berkebun, hasil dari hutan, hasil berburu, hasil dari sungai/danau, bekerja sebagai penggarap
dan bekerja sebagai pegawai ASN/karyawan. Sejalan pendapat T.Gilarso (2002) mengatakan pendapatan
bersumber dari usaha sendiri seperti mengerjakan sawah, hasil milik sendiri dan bekerja pada orang lain.
Sementara Winardi (1990) mengatakan pendapatan merupakan setiap rupiah yang dihasilkan karena
kemampuan etos kerja manusia. Secara khusus masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan
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Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Etos kerja etnis memiliki kesadaran bekerja keras
yang sangat tinggi untuk mengelola, menggali, menciptakan, menghasilkan setiap peluang usaha dan
peluang memanfaatkan sumber daya alam dari hasil tanah, daratan pengunungan, perkebunan, pertanian,
hutan, danau/sungai untuk diolah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi yang merupakan hasil
usaha home industry. Karena masyarakat Kecamatan Jagoi Babang selain memiliki sikap bekerja keras,
memiliki etos kerja, kesadaran, hakekat untuk hidup lebih baik, lebih layak dan memiliki keuletan dalam
bekerja, tekun, disiplin, berkomitmen yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Sejalan pendapat Simon
(2014) mengatakan etos kerja etnis perbatasan relatif tinggi karena memiliki kesadaran dan memiliki hakekat
hidup, keinginan untuk hidup lebih baik dan lebih layak, faktor tuntutan hidup, lingkungan tradisi adat istiadat
yang memberikan keleluasaan untuk bekerja memanfaatkan tersedianya sumber daya alam yang melimpah,
semangat kerja keras, ulet, tekun, disiplin, komitmen, bertanggung jawab, taat hukum dan jujur.

Dari pendapatan yang diperoleh masyarakat tentunya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani setiap keluarga. Sejalan pendapat
Layli dan Pristyadi (2013) mengatakan besar kecilnya pengeluaran konsumsi setiap keluarga akan
didasarkan berapa besar tingkat pendapatan setiap keluarga. Meningkatnya pendapatan masyarakat,
maka masyarakat akan mempunyai daya beli, jika masyarakat mempunyai daya beli maka akan terjadi
perputaran roda perekonomian kearah yang lebih baik. Apabila masyarakat tidak lagi miskin di bidang
pendidikan, miskin di bidang kesehatan, miskin di bidang infrastruktur dan miskin di bidang aksesibilitas
informasi yang baik. Sejalan pendapatan Tandililing (2016) mengatakan Pemerintah sangat
memprioritaskan untuk pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, akan tetapi dalam
kontektualnya masih ada daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan
dan kecamatan yang belum menikmati infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Untuk itu masyarakat
perbatasan harus dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tentunya ada perbaikan bidang
infrastruktur untuk mendukung etos kerja etnis guna mengelola sumber daya alam yang melimpah,
dengan pengelolaan secara baik dan memadai sehingga memperoleh pendapatan. Melalui pendapatan
yang meningkat maka roda kegiatan perekonomian akan bertumbuh kearah yang lebih baik.

Hasil penelitian empirik menemukan bahwa kajian etos kerja etnis berpengaruh langsung positif
terhadap pendapatan. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, Simon (2014)
mengatakan “ethos kerja etnis masyarakat perbatasan relatif tinggi karena adanya kesadaran dan hakekat
hidup, keinginan untuk hidup lebih layak, faktor tuntutan hidup, lingkungan,  tradisi yang memberikan
keleluasaan untuk bekerja memanfaatkan tersedianya sumber daya alam, semangat kerja keras, ulet,
tekun, disiplin,  komitemen,  bertanggungjawab, taat hukum  dan jujur”. Dengan pendapatan maka keadaan
ekonomi keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga, sehingga tidak menutup kemungkinan
motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya lebih besar, tetapi sebaliknya jika kondisi ekonomi
keluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak
pada kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya kejenjang pendidikan yang
lebih tinggi. Sejalan pendapat Layli dan Pristyadi (2013) mengatakan “menentukan besar kecilnya
pengeluaran konsumsi keluarga di dasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat”.

V. IMPLIKASI
          Hasil penelitian ini berimplikasi (keterkaitan) yang positif  bagi masyarakat yang ada di Kecamatan
Jagoi Babang secara khusus dan masyarakat Kalimantan Barat secara umumnya. Dengan memiliki etos
kerja yang tinggi akan meraih peluang untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, sehingga orang tua
termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dapat dilakukan:
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a.  Dengan adanya pengaruh langsung positif kajian etos kerja etnis terhadap motivasi orang tua
menyekolahkan anak, jika akan meningkatkan motivasi orang tua menyekolahkan anak dapat
mengambil langkah-langkah dengan melakukan:
1. Memiliki budaya semangat kerja keras, akan mampu menciptakan, berinovasi, kreatif dan meraih

peluang untuk  meningkatkan dan menciptakan produk (hasil karya) yang memiliki keunikan, ciri
khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan
etnis, daerah yang dapat di pasarkan pada pasar lokal, pasar perbatasan kecamatan Jagoi Babang,
pasar yang ada di Kalimantan Barat, sampai ke pasar Negara Malaysia dan pasar internasional.

2. Memiliki budaya ulet, tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita mampu menciptakan,
berinovasi, kreatif dan meraih peluang untuk  meningkatkan produk (hasil karya) yang memiliki
keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat istiadat
masyarakat berdasarkan etnis, daerah yang dapat di pasarkan.

3. Memiliki budaya tekun, untuk rajin, sungguh-sungguh mengerjakan dan menghasilkan barang
yang memiliki ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat istiadat
masyarakat berdasarkan etnis, daerah yang dapat di pasarkan.

4. Memiliki sikap disiplin akan selalu tertib untuk mentaati dan patuh dalam berbagai kegiatan yang
berhubungan dengan aktivitas usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan dan
menghasilkan  barang yang memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai
agama atau budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis, daerah yang dapat di pasarkan.

5. Memiliki sikap komitmen, dapat mewajibkan diri untuk tertib mentaati dan patuh dalam berbagai
kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan
dan menghasilkan  barang yang memiliki keunikan, cirri khas ragam etnik yang memiliki nilai-
nilai agama atau budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis, daerah yang dapat di
pasarkan.

6. Memiliki sikap bertanggung jawab, dapat mewajibkan diri untuk tertib mentaati dan patuh dalam
berbagai kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas usaha sehingga sungguh-sungguh
mengerjakan dan menghasilkan  barang yang memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang
memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis, daerah yang
dapat dipasarkan.

7. Memiliki sikap taat hukum, dapat mewajibkan diri untuk tertib mentaati dan patuh dalam berbagai
kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan
dan menghasilkan barang yang memiliki keunikan, cirri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai
agama atau budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis, daerah, dan aturan pemerintah
serta aturan yang berlaku bagi pembeli. Sehingga barang yang dihasilkan dapat di pasarkan.

8. Memiliki sikap jujur, dapat dipercaya karena tidak bohong, tidak curang dalam berbagai kegiatan
yang berhubungan dengan aktivitas usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan dan
menghasilkan  barang yang memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai
agama atau budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis dan daerah. Sehingga barang
yang dihasilkan dapat dipasarkan.

b. Dengan adanya pengaruh langsung positif pendapatan terhadap motivasi orang tua menyekolahkan
anak, jika akan meningkatkan motivasi menyekolahkan anak dapat mengambil langkah-langkah
dengan melakukan:
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1. Upaya meningkatkan jumlah pendapatan,  yang diperoleh dari hasil karya menciptakan, berinovasi,
kreatif, dan meraih peluang untuk meningkatkan produk (hasil karya) yang memiliki keunikan,
cirri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat istiadat masyarakat
berdasarkan etnis, daerah yang dapat di pasarkan pada pasar lokal, pasar perbatasan kecamatan
Jagoi Babang, pasar yang ada di Kalimantan Barat, sampai ke pasar Negara Malaysia dan pasar
internasional. Dengan pendapatan masyarakat dapat menyekolahkan anak sehingga ada
perubahan atau pendewasaan di bidang pengetahuan, kepribadian, keterampilan, lebih baik
tingkat sosial, mampu mengelola sumber daya alam, memiliki pendapatan, mampu berwira
usaha sesuai kondisi lingkungan, termotivasi secara internal dan secara eksternal.

2. Upaya meningkatkan jumlah pendapatan dari usaha berdagang seperti warung serba ada secara
khusus kebutuhan sehari-hari, dengan meraih peluang untuk pengadaan barang dagangan
kebutuhan masyarakat, dipasarkan.

3. Upaya meningkatkan jumlah pendapatan, yang diperoleh dari hasil menureh karet lokal merupakan
usaha perkebunan masyarakat turun temurun. Hasil menureh karet lokal dapat dipasarkan.

4. Upaya meningkatkan jumlah pendapatan, yang diperoleh dari hasil perkebunan sayur mayur
yang ditanam di ladang dan hasil buah-buahan yang diperoleh dari hasil kebun. Merupakan
usaha masyarakat turun temurun. Hasil perkebunan dapat dipasarkan..

5. Upaya meningkatkan jumlah pendapatan, yang diperoleh dari hasil berburu dan peternakan
merupakan usaha masyarakat turun temurun. Hasil berburu dijual pada pasar.

6. Upaya meningkatkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil menjala ikan di sungai
merupakan usaha masyarakat turun temurun. Hasil menjala ikan dipasarkan.

7. Upaya meningkatkan jumlah pendapatan, yang diperoleh dari hasil hutan seperti: bidai merupakan
usaha masyarakat turun temurun. Hasil hutan dapat dipasarkan.

c. Dengan adanya pengaruh langsung positif secara simultan kajian etos kerja, pendapatan terhadap
motivasi orang tua mmenyekolahkan anak jika akan meningkatkan pendapatan dapat mengambil
langkah dengan melakukan:

1. Memiliki budaya semangat kerja keras. Memungkinkan untuk meningkatkan jumlah pendapatan
yang di peroleh dari hasil karya menciptakan, berinovasi, kreatif, dan meraih peluang untuk
meningkatkan produk (hasil karya) yang memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki
nilai-nilai agama atau budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis, daerah yang dapat di
pasarkan pada pasar lokal, pasar perbatasan kecamatan Jagoi Babang, pasar yang ada di
Kalimantan Barat, sampai ke pasar Negara Malaysia dan pasar internasional.

2. Memiliki budaya ulet. Memungkinkan untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang di peroleh
dari hasil karya menciptakan, berinovasi, kreatif, dan meraih peluang untuk  meningkatkan produk
(hasil karya) yang memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau
budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis dan daerah.

3. Memiliki budaya tekun. Memungkinkan untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang diperoleh
dari hasil karya menciptakan, berinovasi, kreatif, dan meraih peluang untuk  meningkatkan produk
(hasil karya) yang memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau
budaya, adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis, daerah yang dapat di pasarkan pada pasar
lokal, pasar perbatasan kecamatan Jagoi Babang, pasar yang ada di Kalimantan Barat, sampai
ke pasar Negara Malaysia dan pasar internasional. Sejalan dalam Permen Dalam Negeri No. 39
tahun 2010 Psl 1 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintahan desa
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yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan
masyarakat.Usaha desa adalah jenis usaha berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa,
penyaluran sembako, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan tangan.

4. Memiliki sikap disiplin memungkinkan untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang akan selalu
tertib untuk mentaati dan patuh dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas
usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan dan menghasilkan barang yang memiliki
keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat istiadat
masyarakat berdasarkan etnis dan daerah.

5. Memiliki sikap komitmen selalu dapat mewajibkan diri untuk tertib mentaati dan patuh dalam
berbagai kegiatan usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan dan menghasilkan barang
yang memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat
istiadat masyarakat berdasarkan etnis, dan daerah.

6. Memiliki sikap tanggung jawab selalu dapat mewajibkan diri untuk tertib mentaati dan patuh
dalam berbagai kegiatan usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan dan menghasilkan
barang yang memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya,
adat istiadat masyarakat berdasarkan etnis dan  daerah.

7. Memiliki sikap taat hukum selalu dapat mewajibkan diri untuk tertib mentaati dan patuh dalam
berbagai kegiatan usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan dan menghasilkan barang
yang memiliki keunikan, cirri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat
istiadat masyarakat berdasarkan etnis dan  daerah.

8. Memiliki sikap jujur selalu dapat mewajibkan diri untuk tertib mentaati dan patuh dalam berbagai
kegiatan usaha sehingga sungguh-sungguh mengerjakan dan menghasilkan barang yang
memiliki keunikan, ciri khas ragam etnik yang memiliki nilai-nilai agama atau budaya, adat
istiadat masyarakat berdasarkan etnis dan  daerah.

9. Untuk meningkatkan jumlah pendapatan fokus membangun pasar di daerah perbatasan.
Pembangunan pelabuhan darat ekspor dan impor ke Pemerintah Pusat melalui Kasubid
Pertambangan Energi dan Kemaritiman Pusat Penanganan Isu Strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sejalan dalam PerMen Dalam Negeri No. 39
tahun 2010 Psl 14,15 tentang modal BUMDes ada kerja sama yang diperoleh dari pihak swasta
dan masyarakat dengan pemerintah. Dapat berupa bantuan pemerintah kabupaten sehingga
pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya.

10. Mendukung secara sektoral aktivitas bisnis melalui sektor komoditas dan sumber daya alam
yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi secara khusus masyarakat perbatasan.
Maka perlu dalam memfasilitasi pembayaran penerimaan Negara di bidang Kepabeanan dan
Cukai. Khususnya bagi pengguna jasa, kehadiran layanan dengan mendirikan Mini ATM Bank
menyediakan layanan elektronik untuk mempermudah pelayanan terkait dengan Kepabeanan
dan Cukai secara online di wilayah perbatasan Republik Indonesia. Pihak bank dapat membuat
dan merealisasikan program Desa Menabung. Selain itu Badan Usaha Masyarakat Desa dapat
mendirikan koperasi dan Credit Union di Kecamatan Jagoi Babang. Sejalan dalam PerMen
Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 Pembentukan BUMDes: Psl 2 Pemda kabupaten/kota
menetapkan Perda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Dengan
Persyaratan Pembentukan BUMDes. Atas inisiatif pemerintah desa atau masyarakat berdasarkan
musyawarah warga desa. Memiliki potensi usaha ekonomi masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan
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masyarakat terutama kebutuhan pokok. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan
secara optimal sesuai kekayaan desa. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
dan pendapatan asli desa. Didukung pengelolaan pengurus yang berpengalaman. Mendapat
pembinaan manajemen dari instansi terkait. Mendapat pengawasan secara internal/eksternal
dari instansi terkait. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional.
Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Usaha yang dapat dilakukan oleh
masyarakat desa seperti: bidang jasa, penyaluran sembako, usaha perdagangan hasil pertanian
dan usaha industri kecil. Sejalan jenis usaha pasal 12,13 PerMen Dalam Negeri No. 39 tahun
2010 meliputi:Jasa: (Keuangan mikro, transportasi, komunikasi, konsultasi, energi). Penyaluran
sembako: (beras/tepung terigu, gula, garam, minyak goreng/blue band, telor, daging, susu, minyak
tanah/gas. Kesemuanya bisa dikelola waserda/lumbung desa). Usaha perdagangan hasil
pertanian: (Jagung, Sayuran, Buah-buahan).Usaha industri kecil/home industry: (Makanan,
Minuman, kerajinan rakyat, Bahan bakar alternatif, bahan bangunan).

11.Pembangunan di bidang pendidikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas
Pendidikan, bisa mengajukan program guru mengabdi di wilayah perbatasan. Seperti: program
lulusan S1 pendidikan SMA yang sudah memiliki atau lulus program sertifikasi profesi dan sarjana
pendidikan yang telah mengikuti program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terpencil,
Terluar (SM3T) dan Program Guru Garis Depan (GGD) yang digagas Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang bertujuan ditempatkan di sekolah-sekolah terpencil untuk
mengantisipasi kekurangan guru di daerah perbatasan. Demikian halnya dengan kerja sama
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan FKIP Universitas Tanjungpura secara khusus
untuk pengadaan guru-guru untuk program studi sudah berjalan dengan baik dan perlu
dipertahankan. Akses pelayanan di bidang pendidikan perlu pembangunan gedung sekolah dan
didukung kelengkapan fasilitas proses belajar mengajar. Rekrutmen ASN guru yang ditempatkan
di daerah perbatasan, dalam rekrutmen diupayakan guru warga setempat dengan harapan jika
sudah menjadi pegawai ASN tidak akan minta untuk mutasi ke daerah lain. Karena guru tersebut
siap membangun daerahnya melalui bidang pendididkan. Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang melalui Dinas Pendidikan, bisa mendirikan jenjang pendidikan menengah seperti:
Sekolah Menengah Kejuruan  di Kecamatan Jagoi Babang. Hal ini bertujuan setiap lulusan
mampu bekerja atau menciptakan usaha dengan berwirausaha. Sehingga aktivitas ekonomi
dapat lebih meningkat. Mendukung mendirikan jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan
tinggi di perbatasan, seperti di daerah Entikong. Mendukung Pembangunan asrama pelajar
tidak hanya di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten akan tetapi sampai di daerah perbatasan.
Pembangunan asrama di daerah perbatasan khusus untuk pelajar perbatasan. Sesuai dengan
program, rekomendasi dan usulan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

12.Pembangunan bidang kesehatan dapat  mengajukan penambahan kouta rekrutmen Aparatur
Sipil Negara seperti medis (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis) dan para medis.
Karena 17 puskesmas di 17 kecamatan masih belum merata jumlah medis, dan para medis.
Tidak semua puskesmas memiliki medis. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memberikan
pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, dan mengurangi perilaku masyarakat perbatasan
(kecamatan Sidig dan kecamatan Jagoi Babang) untuk langsung berobat ke negara tetangga
Malaysia, dengan kemudahan untuk masuk Negara Malaysia cukup dengan identitas Surat
Keterangan Pemeriksaan Lintas Batas (PLB), masyarakat perbatasan sudah dapat berobat ke
negara tetangga Malaysia, yang jarak tempuh dari perbatasan ke rumah sakit Bau (Malaysia)
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berjarak hanya 5 km, dimana rumah sakit didukung kelengkapan fasilitas medis dan dokter
spesialis. Hal yang sama untuk meminimalkan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang berobat
ke negara Malyasia yaitu rumah sakit Normah Kuching. Hal ini didukung pihak rumah sakit sudah
membuka kemudahan untuk berobat, dengan memberikan kemudahan yaitu akses informasi
dan membuka perwakilan di kota Pontianak.

13. Mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat proses
pembangunan infrastruktur guna mendorong pemerataan, keadilan sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta
memperlancar aktivitas bisnis, perekonomian, pembangunan bidang pendidikan, aksesbilitas
informasi, akses kualitas pelayanan medis dan para medis puskesmas, karena masih terjadi
ketimpangan dan problem pembangunan insprastruktur antar dusun, desa, kecamatan.
Percepatan dan perbaikan infrastruktur akan membuat masyarakat dengan mudah dan lancar
melaksanakan kegiatan ekonomi dan pergi ke puskesmas untuk berobat karena tidak terhambat
jalan yang rusak dan tidak bisa dilalui. Sebagai contoh: Kecamatan Siding. Dari Kecamatan
Seluas ke Kecamatan Siding tidak lagi melewati sungai, dengan menggunakan sarana angkutan
perahu kelotok, jika air sungai naik maka tidak bisa dilewati karena arusnya deras, jika air sungai
surut tidak bisa dilewati karena dangkal. Walaupun saat ini, pembangunan infrastruktur melalui
darat ke Kecamatan Siding yang sudah dilaksanakan.

14. Potensi sumber daya alam kawasan perbatasan di Kalimantan  Barat cukup besar dan bernilai
ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung dan danau alam yang
dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumber daya laut yang ada
di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Barat. Beberapa sumber daya alam tersebut saat ini
berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya. Kecamatan Jagoi
Babang yang terletak di daerah perbatasan selain berbatasan dengan wilayah luar negeri juga
berbatasan dengan wilayah dalam negeri. Perlu diupayakan pemerataan pembangunan secara
terintegrasi, supaya tidak akan terjadi ketimpangan pembangunan yang akan menimbulkan
kecemburuan sosial.

15.Mendukung wacana pembangunan Bandara di Kabupaten Bengkayang. Sehingga dapat
meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan.

16. Sebagai solusi untuk daerah perbatasan memprioritaskan infrastruktur, seperti:
a. Jalan, listrik dan air bersih dengan menganggarkan APBD perubahan  atau  APBD murni dan

mengaggarkan dana desa untuk membangun dan mencari peluang pembangunan desa
dengan kondisi desa masing-masing untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa
melalui badan usaha desa dan koperasi. Kerana dengan infrastruktur yang baik akan membantu
bidang perekonomian, sehingga harga barang menjadi lebih murah. Selain itu mengusahakan
pembangunan jalan kecil yang bisa dilewati dan digunakan kendaraan sepeda motor dan
mobil. Ketika semua sudah dibangun didaerah terpencil dikabupaten kota/kecamatan dan
desa-desa secara khusus daerah perbatasan. Barulah masyarakat merasakan kemerdekaan
dibidang infrastruktur.

b. Akses ketempat pelayanan kesehatan mudah dijangkau, tidak harus berjalan kaki dan memandu
orang yang sakit dengan menggunakan kain untuk dibawa berobat baik ke pusat kesehatan
masyarakat di desa, kecamatan bahkan kerumah sakit dengan perjalanan sekitar satu jam.
Solusinya perlu mengadakan mobil ambulans untuk tiap kecamatan dan jika memungkinkan
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tiap desa, apalagi sudah ada dana desa dan bisa dianggarkan. Demikan halnya di Kecamatan
Siding belum maksimalnya akses jalan darat, masyarakat harus menyusuri sungai. Sangat
prihatin jika air sungai naik, tidak bisa dilewati karena arus air sungai sangat deras airnya.
Sementara jika musim air sungai surut tidak bisa dilewati karena banyak batu-batu besar yang
ada dialiran sungai. Kondisi seperti ini bagi masyarakat terpencil belum menikmati dan
merasakan peran fasilitas dari pemerintah. Kedepannya untuk tenaga medis dan para medis
perlu rekrutmen ASN dan dapat memberi kesempatan untuk menambah jenjang pendidikan
sesuai tingkatan jenjang bagi para medis dan medis.

17.Perlu ada sinergi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan sumber
daya manusia. Peran dari kepala daerah setempat untuk membangun sumber daya manusia
melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian, sehingga masyarakat diwilayah perbatasan
siap mengahadapi persaingan dengan Negara Serawak Malaysia dan ada keseimbangan
pembangunan infrastruktur dengan sumberdaya manusia.

18.Perlu dukungan misalkan dengan memanfaatkan dana yang diperoleh dari kebijakan
pengampunan pajak untuk memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Sehingga perlu
percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif sumber daya manusia
dan deregulasi serta debirokratisasi.

19.Perlu mendukung keseriusan dan komitmen kebijakan pemerintahan dibawah Presiden Joko
Widodo dan Jusuf Kalla pada tahun 2016 dalam pembangunan wilayah perbatasan untuk
menjadikan wilayah perbatasan menjadi serambi depan Negara Indonesia, yang dimulai
pembangunan infrastruktur dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan sudah mulai
dilaksanakan dan bukan hanya wacana. Tetapi secara formal diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

VI. SARAN
Setelah melakukan penelitian ini, dan berdasarkan penemuan empirik yang diperoleh, maka pada

bagian akhir dari penelitian ini, tim peneliti menyampaikan beberapa saran dalam usaha meningkatkan
kajian etos kerja etnis, pendapatan, terhadap motivasi orang tua menyekolahkan anak di Kecamatan
Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, sehingga tujuan, harapan dan cita-cita orang tua menyekolahkan
anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat tercapai sebagai komunitas masyarakat yang berdomisili
di daerah perbatasan tidak kalah dengan masyarakat di daerah perkotaan dan negara tetangga Malaysia.
Sehingga masyarakat perbatasan bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Jagoi Babang seyogyanya berupaya menciptakan dan meningkatkan
etos kerja etnis. Saat ini etos kerja etnis sudah relatif tinggi. Harapannya etos kerja etnis lebih
tinggi lagi, sehingga mendukung dalam berkreativitas dan berinovasi mengelola, menciptakan
dan menghasilkan sumber daya alam melalui home industry mulai dari barang setengah jadi
menjadi barang jadi. Yang dapat dilakukan: Memberikan kesempatan pengembangan sumber
daya manusia melalui peningkatan pelatihan yang berhubungan dengan hasil hutan (rotan)
seperti hasil anyaman rotan bekerja sama pengrajin anyaman rotan di Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Selatan. Hasil home industry diupayakan untuk memiliki Hak Paten sehingga tidak
dipatenkan pihak lain. Biaya pelatihan, bisa dianggarkan untuk beberapa orang, setelah selesai
pelatihan, tentunya mereka akan estafet memberikan pelatihan ke masyarakat yang lainnya.



310 Aminuyati, Herkulana, Khosmas dan Simon Ahi

2.  Bagi pemerintah Pusat seyogyanya memberikan perhatian khusus bagi Kabupaten Bengkayang
yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dalam hal:
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang perlu mengajukan pembangunan pelabuhan darat
khusus eksport dan import ke Pemerintah Pusat melalui Kasubid Pertambangan Energi dan
Kemaritiman Pusat Penanganan Isu Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia. Mengajukan pembangunan pasar di Kecamatan Jagoi Babang seperti:
pembangunan pelabuhan darat ekspor dan impor bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan
masyarakat di kawasan perbatasan sehingga roda perekonomian lebih bertumbuh. Selanjutnya
mendukung Direktur Penerimaan dan Strategis Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan
Kementeriaan Perhubungan Dan Pekerjaan Umum untuk memprogramkan dan merealisasikan
supaya memiliki terminal barang guna melayani perdagangan internasional sehingga Pos Lintas
Batas Negara lebih bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri sebagai
contoh produk industri belum bisa melakukan ekspor karena PLBN hanya melayani Kartu Indentitas
Lintas Batas yang seharusnya sudah menggunakan system goods in transit difasilitasi terminal
barang perdagangan internasional. Seperti di Indonesia Timur Leste, Indonesia Papua Nugini di
kawasan Kau dan di Entikong Kabupaten Sanggau. Pembangunan pelabuhan darat eksport dan
import dan terminal barang tidak hanya di Entikong tetapi di Kecamatan Jagoi Babang, karena
Kecamatan Jagoi Babang termasuk perbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Serikin) sangat
terbuka dan belum ada PLBN, akan tetapi aktivitas perdagangan cukup tinggi di Serikin. Untuk itu
border di Jagoi Babang perlu dibuka seperti di Aruk, Badau dan Entikong sehingga dapat
mengantisipasi penyeludupan barang-barang illegal.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang perlu mengajukan pembangunan revitalisasi pasar
khususnya di willayah pusat kota Kabupaten Bengkayang ke Pemerintah Pusat melalui Kasubid
Pertambangan Energi dan Kemaritiman Pusat Penanganan Isu Strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dengan adanya pembangunan revitalisasi pasar
di wilayah pusat kota Kabupaten Bengkayang dan membangun pasar desa yang bertujuan untuk
mengangkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan sehingga roda perekonomian
lebih bertumbuh.

4. Membangun pasar desa. Desa berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1979 suatu wilayah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai
organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Pemerintahan desa penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Pasar desa sebagai suatu lingkungan
masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan
alam disekitarnya. Dengan adanya pasar desa maka kegiatan ekonomi masyarakat akan
bertumbuh karena perputaran uang terjadi pada desa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan
hidup masyarakat, yang didukung sumber daya alam yang mereka miliki, sangat besar berupa
hasil tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka
untuk bertahan hidup (survival). Aktivitas seperti bertani, berburu, merambah hutan, menangkap
ikan, beternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha
mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi diklaim menjadi hak milik
desa, oleh karena itu pasar desa merupakan tempat bertemunya produsen dengan konsumen
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atau bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sejalan Kotler (2008) penjualan
merupakan kegiatan atau aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh penjual sebagai pihak yang
menghasilkan barang dalam upaya menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh
laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjual dapat diartikan sebagai pengalihan
atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa pihak penjual atau pembeli.

5. Mendukung wacana Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat,
yang sudah dilakukan kunjungan kerja oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan
Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Pemerintah Malaysia di Kuching Serawak
Malaysia pada tanggal 12-13 Juli 2017, untuk membuka pintu ekpor dan impot Border Entikong
yang sempat terhenti sejak tiga tahun yang lalu. Pengaturan Pos Lintas Batas Negara di atur
dalam Border Trade Agreement (BTA) pada tahun 1070. Dibukanya Border Entikong dapat
menghidupkan kembali Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan
mengeksport komoditas  seperti: lada, karet, rotan, biji tengkawang, minyak kelapa sawit, bauksit,
semen, kelapa segar dan komoditas lainnya. Terjadinya perdagangan internasional melalui
Border Entikong akan menekan biaya logistik yang tinggi dan dapat meningkatkan daya saing
pelaku usaha guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Karena selama ini
eksport Kalimantan Barat melalui pelabuhan laut Dwikora Pontianak yang memiliki  daya tampung
kapal berbobot di bawah 3.000 DWT. Hasil ekpor masih transit di Singapura, Belawan, Jakarta,
Surabaya atau pelabuhan lainnya baru sampai ke negara tujuan. Dengan biaya beban yang
tinggi dan lamanya jarak waktu perjalanan membuat masyarakat menanggung penjualan harga
yang mahal dan bersaing dengan produk sejenis lainnya. Disamping itu masyarakat perbatasan
untuk menghindari biaya tinggi, maka masyarakat perbatasan akan memanfaatkan jalan tikus,
sehingga pendapatan negara hilang karena negara tidak bisa memungut pajak. Akan tetapi jika
Border Entikong difungsikan secara resmi untuk kegiatan ekpor dan impor barang, maka
pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan meningkat secara khusus di daerah perbatasan.
Hal ini sesuai dengan Nawacita point ketiga dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kala
yang mengarah pembangunan dimulai dari daerah pinggiran yaitu daerah terpencil dan bukan
pembangunan Jawa sentris. Sejalan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam
menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN)
tahun 2018 pada Sidang Paripurna DPR Rabu tanggal 16 Agustus 2017. Pemerintah berupaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan seperti: Kalimantan, Maluku, Papua,
Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan konsumsi masyarakat, peningkatan
investasi dan perbaikan kinerja ekspor dan impor. Pembangunan kawasan perbatasan menjadi
prioritas supaya menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional sehingga mampu
meningkatkan perekonomian, maka pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang dapat
mendukung kegiatan perdagangan (Tribun Pontianak edisi 17 Tahun X, 2017).

6. Diharapkan pembangunan pelabuhan darat untuk kegiatan eksport dan import tidak hanya Border
Entikong. Akan tetapi dilaksanakan di Kecamatan Jagoi Babang sehingga masyarakat yang
berdomisili di Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding dapat merasakan aktivitas
ekonomi, karena Kecamatan Siding berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia.

7. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dilaksanakan di Aruk Kabupaten
Sambas, PLBN Badau Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Entikong Kabupaten Sanggau. Maka
perlu juga dibangun PLBN di Kecamatan Jagoi Babang sehingga masyarakat dapat meningkatkan
aktivitas ekonomi.
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8. Bagi masyarakat di kecamatan Jagoi Babang jika memungkinkan pada sektor produktif dan hutan
industri yang memiliki lahan untuk berkebun dengan menanam Rotan dan pohon Kapuak sebagai
bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi.

9. Mendukung wacana pembangunan bandara di Kabupaten Bengkayang. Sehingga dapat
meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan.
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ABSTRAK
Transformasi merupakan suatu proses perubahan dalam aspek kehidupan dalam masyarakat. Pada
masyarakat Desa Purwosari 1 terjadinya transformasi menimbulkan berbagai dampak, baik positif mau[un
negatif. Penggunaan internet menimbulkan ketagihan bagi anak-anak, ramaja sampai orang dewasa
sehingga perlu dilakukan pengendalian. Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui perubahan yang terjadi
dalam aspek kehidupan akibat adanya penggunaan internet, (2) Mengetahui pengendalian masyarakat
terhadap penggunaan internet. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data dipilih
secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data, display dan verification. Hasil
penelitian menunjukan: (1) Perubahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Purwosari 1 akibat
penggunaan internet yaitu, perubahan nilai budaya, perubahan masyarakat dan perubahan aspek
kehidupan. (2) pengendalian masyarakat yang dilakukan terhadap penggunaan internet yang berlebihan
yaitu, pengendalian melalui sosialisasi, penggendalian dengan menasehati, dan pengendalian dengan
cara mengambil atau menyita barang yang dapat digunakan dalam penggunaan internet.  Berdasarkan
hasil penelitian ini, dapat disarankan kepada masyarakat Desa Purwosari 1 untuk dapat bisa memilih
penggunaan internet yang tepat agar tidak berdampak negatif. Kepada masyarakat yang melakukan
pengendalian agar dapat mempertahankan atau bahkan lebih mempertegas cara pengendalian yang
dilakukan agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan.
Kata Kunci : transformasi, masyarakat desa, internet.

TRANSFORMASI NILAI BUDAYA MASYARAKAT DESA MELALUI INTERNET
DI DESA PURWOSARI 1 KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

Andri Yuli Putranti
andriyuliputranti@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi ini menyebabkan transformasi yang begitu besar pada kehidupan umat

manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Transformasi ini juga memberikan dampak
yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan
budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini, di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar
pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat
perkotaan maupun pedesaan (modernisasi).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
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Masyarakat di Indonesia selama ini pasti selalu mengalami transformasi, berbagai macam
transformasi telah terjadi di masyarakat, ada yang terjadi secara cepat dan ada juga yang lambat,
diantaranya transformasi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, struktur masyarakat, teknologi, moral,
ilmu pengetahuan, dan mode pakaian. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya transformasi.
Transformasi secara cepat pada masyarakat sekarang dapat kita lihat dalam penggunaan teknologi
salah satunya yaitu internet.

Menurut Martono (2011: 2) mengartikan transformasi sosial sebagai perubahan-perubahan yang
terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam
masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan
majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.

Berdasarkan pemaparan pada paragraf di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan sebab internet
di Desa Purwosari 1 sudah membuat masyarakat ketagihan menggunakanya misalnya untuk anak-anak
mereka sudah bisa menggunakan internet untuk bermain online dan untuk menonton youtube dan untuk
remaja biasanya pada jam sekolah mereka sering menggunakan internet untuk membuka media sosial
seperti bermain facebook, saat di rumah saat mereka sering malas membantu orangtua karena asik
bermain internet, bahkan sampai-sampai lupa akan waktu salat, selain anak-anak dan remaja yang
ketagihan dalam menggunakan internet orangtua yang sudah bekerjapun ikut ketagihan menggunakannya
misalnya untuk para petani yang sebelum adanya internet mereka tidak pernah membawa handphone ke
sawah, tapi saat ini mereka sambil bermain internet, tidak hanya petani para pegawai apa lagi hampir
seluruhnya bekerja sambil bermain media sosial, mereka menggunakan internet tidak karena tuntutan
kerja akan tetapi lebih kepada bermain yang tidak penting. Hasilnya pekerjaan yang mereka kerjaakan
menurun dan tidak semaksimal dulu sebelum adanya internet, sehingga teknologi internet yang sudah
membuat ketagihan ini berdampak negatif bagi masyarakat Desa Purwosari 1.

Tabel 1.1
Angka Pengguna Internet Di Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

Pada Tahun 2014, 2015, 2016.

Sumber : Data Primer 2016
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa angka penggunaan internet di Desa Purwosari
1 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, menjelaskan bahwa adanya angka peningkatan
penggunaan internet dari tahun ke tahun yang menyebakan masyarakat bertransformasi melalui internet.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk
mengetahui perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan akibat adanya penggunaan internet di Desa
Purwosari 1 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Untuk mengetahui pengendalian masyarakat
terhadap penggunaan internet di Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

II. LANDASAN TEORI
Menurut Ryadi Gunawan (Lauer, 1997:4) transformasi merupakan upaya pengalihan dari sebuah

bentuk kepada bentuk yang lebih mapan. Sebagai sebuah proses, transformasi merupakan tahapan, atau
titik balik yang cepat bagi sebuah makna perubahan. Jika definisi tersebut mencakup seluruh aspek
kehidupan masyarakat itu terus menerus berubah, yang berbeda hanyalah dari tingkat perubahanya,
tetapi apabila tidak sesuai disetiap periode tertentu bukan sesuatu yang mencerminkan persoalan berubah
atau tidak.

2.1 Nilai Budaya
Menurut Robbins (2003:82) nilai adalah keyakinan-keyakinan dasar bahwa “suatu modus perilaku

atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial dari pada suatu
modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi kebaikan atau lawannya”. Nilai mengandung unsur
pertimbangan dalam arti nilai mengemban gagasan-gagasan seseorang individu mengenai apa yang
benar, baik, atau diinginkan.

2.2 Masyarakat Desa
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata latin socius yang

berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan
berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah
saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat
saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut
suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu, interaksi antar warga-
warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga
(Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

2.3 Internet
Dua atau lebih komputer dihubungkan, disaat yang sama data dan informasi dari kedua komputer

tersebut dapat diubah oleh para penggunanya. Inilah sebenarnya gagasan dasar jaringan antar komputer
yang kelak disebut internet. Internet merupakan network of networks interconnected (jaringan dari jaringan
antar koneksi). Karena jaringan-jaringan ini berpusat pada komputer, maka komputer sangat berperan
dalam pemanfaatan internet tersebut. Internet adalah jaringan yang terbentuk dari jaringam-jaringan
(network dari internetwork) internet merupakan salah satu bentuk TI yang berpusat pada komputer. Internet
juga suatu sistem global yang mengatur tata aturan atau protocol pertukaran informasi diantara berbagai
jaringan komputer diseluruh dunia melalui kekuatan jaringan yang disebut word wide network (Liliweri,
2014:415).
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2.4 Perubahan Sosial
Perubahan sosial ada kalanya terjadi pada sebagian ruang lingkup, tanpa menimbulkan akibat

besar terhadap unsur lain dari sistem tersebut. Namun, perubahan mungkin juga mencakup keseluruhan
(sekurang-kurangnya mencakup inti) aspek sistem, dan menghasilkan perubahan secara menyeluruh
dan menciptakan sistem yang secara mendasar berbeda dari sistem yang lama. Menurut Soemardjan
perubahan sosial meliputi segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu
masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nila-nilai, sikap, dan pola prilaku
diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian menurut Moore perubahan sosial merupakan
sebagai perubahan penting dari struktur sosial, pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang terjadi di
dalam suatu masyarakat (Martono, 2011: 4-5).

2.5 Pengendalian Sosial
Di dalam kehidupan sosial selalu terdapat alat kontrol sosial atau alat kendali untuk

mengendalikan berbagai tingkah laku anggota tesebut tetap dalam batas-batas tingkah konformis. Artinya
perilaku manusia selalu dibatasi dalam batasan antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak
boleh dilakukan. Batasan ini tentu dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah dan larangan atas
perilaku manusia ini dinamakan pengendalian sosial (social control). Menurut Peter L. Berger
pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang
membangkang (Narwoko dan Suyanto, 2007:146).

III. METODE
Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif sebab proses transformasi sosial ini

akibat adanya internet yang masuk ke desa ini bersifat dinamis dan penuh makna.
Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito

Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan Desa Purwosari I Kecamatan Tamban sebagai lokasi
penelitian dikarenakan masyarakat yang mengalami transformasi sosialnya cukup banyak dibandingkan
desa lain. Untuk mendapatkan data tentang transformasi sosial, peneliti memilih informan dengan
menggunakan purposive sampling.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dibantu pedoman wawancara dan pedoman observasi
yang berisi panduan informasi yang diperlukan untuk dapat menjawab masalah penelitian yang telah
disusun. Maksud dari peneliti sebagai instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang melakukan
semuanya sendiri, dimulai dari menetapkan judul penelitian, menentukan fokus penelitian, memilih
informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan menganalisi data, hingga mampu
membuat kesimpulan atas temuan tentang transformasi nilai budaya masyarakat desa melalui internet di
Desa Purwosari I.

Menurut Faisal (2007:51) dalam penelitian sosial, “metode pengumpulan data yang lazim
digunakan adalah angket, wawancara, observasi, dokumenter, dan tes”. Dalam penelitian ini teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Perubahan yang Terjadi dalam Aspek Kehidupan Akibat Adanya Penggunaan Internet

di Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
Keadaan masyarakat Desa Purwosari 1 yang awalnya masih tradisional dan sangat kekeluargaan,

kini akibat adanya penggunaan internet pada masyarakat yang berlebihan dan salah gunakan telah
menimbulkan berbagai macam perbuhan yang terjadi di dalamnya. Menurut (Martono, 2011: 13)
perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam
perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antara anggota masyarakat sebagai
akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi. Sedangkan perubahan kebudayaan menyangkut banyak
aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aaturan hidup
berorganisasi, dan flisafat. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat saling berkaitan,
tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan
tanpa masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan keduanya beruhubungan dengan
masalah penerimaan cara-cara baru atau suatu perubahan cara-cara hidup manusia dalam memenuhi
berbagai kebutuhannya.

Sesuai dengan yang peneliti dapat di lapangan bahwa akibat adanya perubahan sosial akan
menurunkan rasa kekeluargaan antar masyarakat yang dapat mengakibatkan kurang harmonisnya
hubungan dalam suatu keluarga karena adanya penggunaan internet yang berlebihan. Dengan muculnya
teknologi internet di Desa Purwosari 1 membuat aspek kesenian di desa memudar, misalnya dalam hal
permainan tradisional sebelum adanya teknologi internet biasanya anak-anak bermain secara tradisional
misalnya kelereng, gambar, kasti dan loncat tali, akan tetapi setalah adanya internet mereka lebih memilih
permainan oline seperti coc, poker, getrich dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi internet yang
berlebihan membuat masyarakat Desa Purwosari 1 lebih bersifat individual dengan masyarakat sekitar.

4.1.1 Perubahan Nilai Budaya
Terjadi beberapa perubahan nilai budaya pada masyarakat Desa Purwosari 1 setelah adanya
internet dalam kehidupan mereka, walaupun tidak semua nilai budaya masyarakat ini
mengalami perubahan, akan tetapi sedikit banyak tentu ada nilai budayanya yang mengalami
perubahan, yang dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan beberapa nilai budaya
yang telah lama ada dalam masyarakat tersebut, baik perubahan yang dikehendaki ataupun
perubahan yang tidak dikehendaki.

4.1.2 Perubahan Masyarakat
Masuknya internet di Desa Purwosari 1 banyak menimbulkan perubahan yang terjadi dari
berbagai aspek kehidupan, serta masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi
terbaru dari dunia luar sehingga membuat masyarakat Desa Purwosari 1 kurang bisa
mengontrol apa yang baik dan tidak dari kecanggihan tekhnologi internet tersebut.

4.1.3 Perubahan Aspek Kehidupan
Kehidupan masyarakat Desa Purwosari 1 telah banyak budaya luar yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat setempat dan mayarakat juga mengikuti gaya dari luar tersebut, gaya
yang mereka ikuti seperti gaya berbicara yang sekarang ini banyak kata-kata atau kalimat yang
mereka ikuti yang sebenarnya kurang baik, kemudian selain gaya berbicara ada pula gaya lain
yaitu gaya berpakainan mereka saat ini masyarakat Desa Purwosari 1 banyak mengikuti dari
gaya luar terlihat dari baju atau aksesoris yang mereka pakai saat ini.
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4.2 Pengendalian Masyarakat terhadap Penggunaan Internet di Desa  Purwosari 1
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

Menurut Peter L. Berger pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat
untuk menertibkan anggota yang membangkang (Narwoko dan Suyanto, 2007:146) sejalan dengan
pendapat peneliti di lapangan pada pengendalian sosial yang terjadi pada masyarakat, adanya cara
warga dalam mengendalikan masyarakat yang membangkang dalam penggunaan internet sehari-hari
sehingga membuat mereka harus dilakukan pengendalian agar hal tersebut dapat teratasi.

Sesuai dengan yang peneliti dapat di lapangan bahwa pada masyarakat Desa Purwosari 1 yang
melakukan pengendalian biasanya lebih kepada warga masyarakat yang mengerti akan penggunaan
internet yang benar, pengendalian yang dilakukan masyarakat biasanya dengan cara sosialisasi,
menasihati dan mengambil atau menyita handphone yang digunakan untuk bermain internet, dengan
adanya pengendalian dalam masyarakat Desa Purwosari 1 diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang
ketagihan dalam menggunakan internet. Dalam melakukan pengendalian sosial terhadap penggunaan
internet memerlukan kerja sama antar warga masyarakat yang saling berinteraksi agar tidak ada lagi
penyalahgunaan internet di Masyarakat Desa Purwosari 1.

4.2.1 Pengendalian Penggunaan internet melalui Sosialisasi
Penggunaan internet pada masyarakat Desa Purwosari 1 harus dikendalikan karena untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat Desa Purwosari 1 memamng sudah
ketagihan menggunakannya sehingga penggunaan internet di Desa Purwosari 1 lebih
berdampak negatif  bagi warganya. Kemudian mengenai cara pengendalian masyarakat
bermacam-macam, misalnya kalau pengendalian dengan sosialisasi lebih di untukan kepada
anak-anak sekolah  dengan tujuan agar mereka dapat lebih mengetahui apa saja yang ada
pada internet yang menguntungkan mereka dan yang merugikan bagi mereka.

4.2.2 Pengendalian masyarakat dengan menasihati
Masyarakat Desa Purwosari 1 dalam hal penggunaan internet yang samapai lupa waktu tersebut
biasanya lebih kepada anak-anak atau remaja, saat ini tidak hanya remaja sekolah yang
menggunakan tetapi anak-anak kecil juga sudah bisa menggunakan untuk bermain, kalau
remaja lebih kepada hal yang kurang baik yang mereka gunakan dalam internet, untuk hal
menasehati biasanya dilakukan untuk anak-anak di rumah yang keasikan bermain internet.

4.2.3 Pengendalian melalui mengambil atau menyita barang yang dapat digunakan dalam
penggunaan internet
Pengembilan atau penyitaan biasanya dilakukan apa bila sudah dinasehati tetapi tetap saja
tidak menghiraukan maka akan dilakukan pengambilan atau penyitaan seperti handphone
yang mereka gunakan untuk bermain intedrnet baik di rumah atau di sekolah.

V. SIMPULAN
Kesimpulan peneliti tentang transformasi nilai budaya masyarakat desa melalui internet adalah:

Pertama, perubahan masyarakat yang terjadi akibat adanya penggunaan internet di Desa
Purwosari 1 meliputi perubahan nilai budaya, perubahan masyarakat dan perubahan aspek kehidupan.
Perubahan nilai budaya yang terjadi pada masyarakat Desa Purwosari 1 lebih kepada terjadinya
pergeseran atau memudarnya suatu kebisaan nilai yang sudah ada dalam masyarakat seperti nilai religius
dan tradisonal. Perubahan masyarakat setelah adanya internet terlihat pada gaya hidup mereka saat ini
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telah banyak mencontoh gaya yang sedang tren yang mereka dapatkan dari membuka internet, hal
tersebut juga telah membuat masyarakat ketagihan sampai-sampai lupa waktu. Sedangkan perubahan
aspek kehidupan lebih kepada perubahan. Pada interksi antar warga masyarakatnya, yaitu sebelum
adanya internet mereka sangat kekeluargaan dengan masyarakat sekitar, tetapi setelah adanya
penggunaan internet hal tersebut prelahan mulai hilang dan masyarakat muai bersifat individual.

Kedua, pengendalian yang dilakukan  masyarakat terhadap penggunaan internet yaitu dengan
cara, pengendalian melalui sosialisasi, pengendalian dengan menasihati, pengendalian dengan
mengambil atau menyita barang yang dapat digunakan dalam penggunaan internet. Pengendalian dengan
sosialisasi biasanya dilakukan dilingkungan sekolah oleh dewan guru, sedangkan pengendalian dengan
menasihati bisa terjadi dalam lingkungungan sekolah maupun lingkungan keluarga atau sekitar, biasanya
pengendalian dengan menasihati tersebut dilakukan apa bila ada pengguna internet yang sudah ketgihan
dalam menggunkannya, dan untuk pengendalian dengan cara mengambil atau menyita barang tersebut
biasanya lebih banyak hanphone yang disita atau diambil baik oleh guru atau orang tua di rumah,
pengambilan atau penyitaan barang akan dilakukan apa bila pengguna internet telah dinasehati atau
ditegur tetapi tetap saja tidak dihiraukan maka akan dilakukan tindak lanjut dengan cara mengambil atau
menyita handphonenya.

Ketiga, berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan maka peneliti mencoba
memberikan saran yang kiranya dapat diterima dan bermanfaat.

1. Perlunya pengontrolan dari warga masyarakat terhadap pengguna internet yang berlebihan
agar tidak ada penyalahgunaan internet.

2. Tingkatkan sosialisasi yang dilakukan para guru di sekolah mengenai penggunaan internet
agar dapat menerapkan cara penggunaan internet yang benar dalam kehidupan sehari-hari.
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ABSTRAK
Kondisi sosial yang ada di masyarakat sangatlah menarik untuk pengembangan pembelajaran ilmu
pengetahuan sosial. Selain kompleknya masyarakat, juga faktor kekayaan lapisan-lapisan masyarakat
Indonesia. Satu lapisan masyarakat yang belum banyak disentuh adalah nelayan khususnya perempuan
nelayan miskin. Pada masyarakat nelayan selama ini dikenal 3 lapisan; nelayan kaya, nelayan menengah
dan nelayan miskin. Indikator yang digunakan adalah kepemilikan atas alat tangkap. Demikian pula
dengan perempuan nelayan yang dikategorikan mengikut suaminya. Jika suaminya memiliki alat tangkap
berarti perempuan nelayan tergolong perempuan nelayan kelas menengah. Meskipun tidak sepenuhnya
demikian. Paper ini berusaha menggali aspek-aspek yang berkaitan dengan perempuan nelayan miskin.
Perempuan nalayan miskin satu lapisan sosial terbawah secara ekonomi. Kehidupan mereka identik
dengan kekurangan sandang pangan dan perumahan. Pada kategori terbawah dari lapisan perempuan
nelayan miskin tentu lebih parah lagi. Pertanyaan utama adalah bagaimana kondisi sosial perempuan
nelayan miskin di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat?
Seterusnya, bagaimanakah urgensi mempelajari kondisi sosial perempuan nelayan miskin bagi
pembelajaran ilmu pengetahuan sosial?
Keyword: belajar, kondisi sosial, perempuan, nelayan miskin, Purus

BELAJAR DARI KONDISI SOSIAL PEREMPUAN NELAYAN MISKIN PURUS
Azmi Fitrisia

Azmi_fitrisia@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Berbicara tentang masyarakat pantai khususnya nelayan sangatlah menarik karena tantangan

kehidupan mereka yang berbeda dari masyarakat petani. Masyarakat nelayan tradisional tidak selalu
mendapatkan penghasilan karena faktor cuaca yang kadang tidak memungkinkan mereka untuk mencari
nafkah. Begitu pula tantangan dalam pekerjaan yang berat. Nelayan harus menentang angin dan badai.
Sehingga tiada heran jika resiko pulang dengan tangan hampa dan nasib buruk tidak kembai ke daratan
suatu hal yang bisa saja dialami. Tantangan hidup yang berat telah menimbulkan perubahan pada istri
nelayan. Sebahagian mereka tidak dapat berpangku tangan dengan kondisi keluarga mereka. Banyak
dari istri nelayan miskin akhirnya bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Dapat dibayangkan
betapa berat kerja seorang perempuan; mencari nafkah, mengasuh anak dan merawat keluarga.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang.
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Hal ini tentu sangat menarik dijadikan sebagai sumber belajar. Siswa akan memiliki wawasan
yang semakin mendalam tentang masyarakat pantai terutama perempuan nelayan miskin. Karena mereka
akan dapat melihat sendiri keadaan kehidupan di sekitar. Pengetahuan tentang perempuan nelayan
miskin sekaligus akan menimbulkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai sosial yang dapat membentuk
karakter mereka. Sehingga akan dapat membina mental sosial dari siswa.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Belajar
Belajar adalah suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan. Belajar di sekolah berarti usaha

memperoleh pengetahuan melalui pendidikan formal. Dimana didalamnya tercakup komponen murid,
guru, dan kurikulum (sekolah). Sebagia sebuah pendidikan formal sekolah harus lebih maksimal dalam
memberikan pengetahuan kepada murid. Karena sebagian waktu anak telah berada di sekolah. Dengan
demikian sentiasa harus diperbaiki selalu komponen yang menjadi tiang keberhasilan dalam belajar.

Kurikulum kunci utama dalam keberhasilan tujuan belajar. Kurikulum IPS harus selalu dievaluasi,
dikontrol dan dikembangkan sesuai dengan tujuan belajar. Sehingga terwujud insan yang memiliki karakter
yang baik. Satu bahagian dari kurikulum yang juga sangat berharga adalah sumber belajar. Kemajuan
teknologi sekarang ini telah banyak melepaskan siswa dari dunia nyata. Padahal realita sesungguhnya
sangatlah penting dalam pembentukan karakter siswa. Keanekaragaman realita sosial perlu ditengahkan
dalam pembelajaran IPS.

Belajar dari realitas sesungguhnya seperti sudah juga dilakukan akan tetapi variatifnya
memerlukan pengembangan. Satu diantaranya yang relevan dengan hal ini adalah kehidupan sosial
perempuan nelayan miskin.

2.2 Definisi sosial
Kehidupan masyarakat. Sosial sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, baik keadaan keuangan,

gaya hidup, hubungan sesama individu, stratifikasi, lembaga dan kekuasaan. Sosial sering juga
dihubungkan dengan budaya, ekonomi, kesehatan, politik dll. Jika kondisi sosial ekonomi akan mengacu
kepada keadaan ekonomi masyarakat yang berarti cara memperolah pendapatan, membelanjakan
pendapatan dan hubungan-hubungan dalam memperoleh serta membelanjakan pendapatan.
Sekelompok masyarakat memiliki karakteristik sosial berbeda-beda. Kelompok masyarakat dengan
ekonomi menengah ke atas tentu akan berbeda dengan masyarakat yang berekonomi lemah dalam
berbagai hal. Selain itu perilaku sosial juga sangat bergantung pada kondisi alam, pendidikan, dan
keyakinan keagamaan. Perbedaan akan terjadi juga akibat tempat menetap; masyarakat di perkotaan
dan pedesaan, masyarakat pantai, dan masyarakat agraris memiliki ciri tertentu. Demikian juga akan
terjadi perbedaan berdasarkan pekerjaan mereka misalnya sebagai petani, nelayan, guru, dan profesi
lainnya.

2.3 Perempuan Nelayan
Perempuan nelayan adalah istri nelayan. Mereka yang suaminya mencari nafkah dengan

menangkap ikan di laut. Perempuan nelayan juga mereka yang merupakan anak-anak yang ayahnya
bekerja sebagai nelayan. Selain itu defenisi perempuan nelayan mengacu mereka yang terlibat dalam
sektor perikanan seperti sebagai tenaga perebus atau pengering. Perempuan yang bekerja sebagai
buruh sektor perikanan, mendapatkan upah harian dari pemilik usaha perikanan. Menurut Aida V.S Hubeis
partisipasi perempuan pedesaaan umumnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) peran:1

1. Peran tradisi atau peran domestik: mencakup peran sebagai istri, ibu dan pengelola rumah
tangga
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2. Peran transisi: perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia
pembangunan.

Sebuah penelitian dari sudut pandang pembagian kerja menurut jenis kelamin berkesimpulan
bahwa para istri nelayan telah bekerja sepanjang tahun. Pekerjaan memelihara anak, mereka
kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di tepi pantai. Beberapa kegiatan di tepi pantai yang
telah dilakukan para istri nelayan. Pertama, kegiatan persiapan (menjurai jaring/ alat tangkap, menyiapkan
bahan bahan pengawet seperti garam dan es, dan menyiapkan bekal makanan untuk suaminya yang
akan pergi melaut). Kedua, kegiatan pengolahan hasil laut, (mengasap, memindang, mengasin/
pengeringan, mengabon, membuat terasi, kerupuk dsb). Ketiga, kegiatan memasarkan hasil (melelang
ikan, menjual pada agen dan pengecer). Keempat, kegiatan kerajinan (membuat keranjang, kerajinan
kulit kerang, membuat jaring).2

Uraian diatas membuktikan bahwa perempuan bekerja bukanlah sesuatu yang mustahil bagi
keluarga nelayan. Keterlibatan perempuan dalam menunjang ekonomi rumah tangga telah meluas.
Bahkan lamanya waktu yang terpakai untuk bekerja telah hampir membuat perempuan lupa akan
kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri. Kesadaran perempuan nelayan tentang hidup sehat, awet, dan
memanjakan diri ‘justru’ menjadi pertanyaan yang krusial. Tak menjadi berdaya pandangan teori nature
dan teori nurture yang menyebutkan bahwa hambatan perempuan dalam bekerja karena faktor biologis
dan sosiolkultural.3  Pandangan teori mothering yang berpikir bahwa pembatasan aktivitas perempuan
hanya pada kegiatan rumah tangga disebabkan faktor psikologis internal perempuan, tidak lagi mendapat
tempat.4 Begitu pula hasil penelitian Arundati Shinta yang menyebutkan bahwa agama seperti Islam dan
kebudayaan telah menjadi penghambat perempuan untuk bekerja.5

Pada masyarakat nelayan sepertinya dorongan perempuan untuk bekerja lebih banyak akibat
masalah ekonomi rumah tangga. Menurut Raymond Feith, dari aspek pengembangan usaha bagi nelayan
relatif rendah.6 Hal ini dapat dari perolehan hasil tangkapan yang hanya bila nelayan turun ke laut. Pada
musim badai seringkali hasil tangkapan menyusut bahkan nelayan bisa pulang kosong. Alasan ini pulalah
menimbulkan kesulitan nelayan untuk merencanakan kehidupannya. Kelebihan pendapatan selama
‘musim ikan’ habis untuk membayar hutang selama paceklik. Kedua, dengan skala pendapatan demikian
menginvestasikan sisa pendapatan sulit. Ketiga, nelayan harus mengeluarkan dana bagi kebutuhan
sehari hari. Tidak lebih baik dari petani yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui
penyeragaman tanaman.

2.4 Nelayan Miskin
Nelayan adalah orang-orang yang aktif melakukan pekerjaan didalam operasi penangkapan/

budi daya binatang/tanaman air, baik mereka itu bekerja secara langsung/sambilan, dengan memakai
alat kepunyaan mereka sendiri atau kepunyaan orang lain.7 Pada bagian lain nelayan dapat pula
digolongkan pada lama waktu bekerjanya nelayan murni (full time), nelayan sambilan utama (fulltime
mayor) dan nelayan sambilan tamahan (full time minor).

Mubyarto dan kawan-kawan mengidentifikasikan golongan nelayan berdasarkan pada pasar
tenga kerja pedesaan. Rumah tangga nelayan dibedakan atas tiga tingkatan yakni :8

1. Nelayan kaya, yaitu mereka yang memiliki armada alat-alat tangkap dan mempekerjakan
nelayan lain sebagai pandega tanpa mereka sendiri ikut kelaut.

2. Nelayan sedang, yaitu nelayan yang  memiliki armada alat tangkap umumnya didapat dengan
cara mencicil dan mereka sendiri ikut melaut.
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3. Nelayan miskin/nelayan buruh yaitu mereka yang bekerja hanya mengandalkan waktu dan
tenaga untuk mendapatkan upah dengan cara bagi hasil.

Ishak telah membagi nelayan kepada empat kelompok;9 pertama, tauke-pemilik. Sebahagian
besar bekas juruselam dan juragan peraih pukat tangkul yang berjaya mengumpulkan modal, mengupah
pekerja daripada golongan nelayan yang tidak memiliki alat tangkap. Biasanya memiliki keuntungan
yang tinggi karana penguasaan mereka terhadap alat tangkap dan pemasaran. Kedua, nelayan yang
kaya, juruselam dan jongsolor pukat jerut. Mereka tidak memiliki alat tangkapan yang diusahakannya,
namun kemahiran dan kedudukan mereka sebagai tangan kanan tauke telah  membolehkannya
mengumpulkan modal. Walau pendapatannya di bawah tauke tapi sebahagian telah menjadi pemilik,
sedangkan mereka juga terus ikut ke laut. Ketiga, nelayan yang sederhana. Nelayan pantai dengan bot-
bot kecil dan alat penangkapan yang mereka miliki sendiri. Modal untuk memiliki alat dengan cara
mengumpulkan modal atau meminjam daripada saudara-mara, kawan, subsidi pemerintah atau
meminjam bank. Pendapatan mereka sedikit melebihi perbelanjaan untuk keperluan harian keluarga
mereka. Keempat, nelayan yang miskin. Lapisan terbawah, golongan terbesar yang tidak memiliki alat
tangkap dan terpaksa ke laut sebagai awak-awak dalam pukat jerut ataupun bot-bot kecil. Kedudukan
mereka seperti buruh upah, pendapatan mereka diberi dengan cara pembahagian. Biasanya pendapatan
yang diterima tidak mencukupi perbelanjaan harian keluarga.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Belajar dari Nelayan Perempuan Miskin
Perempuan nelayan miskin merupakan satu lapisan masyarakat yang hanya ada di kawasan

pesisir. Di Sumatera Barat hanya terdapat 5 daerah tingkat dua yang memiliki kawasan pesisir dari 17
daerah tingkat dua. Daerah tingkat dua yang memiliki kawasan pesisir yaitu Padang, Pariaman, Agam,
Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kota Padang memiliki masalah ekonomi nelayan. Di ibukota
Provinsi Sumatera Barat ini terdapat 1.190 KK nelayan miskin. Mereka tersebar di 5 kelurahan, yaitu Pasia
Nan Tigo, Purus, Aia Manih, Gates Nan XX dan Teluk Kabung Utara.

Kelurahan Purus cukup unik, dari segi geografis berada di pusat Kota Padang dan merupakan
daerah tujuan wisata. Pembenahan lingkungan fisik dari pemerintah Kota Padang dalam beberapa
belakangan ini telah menjadikan kawasan Purus lebih bersih, rapi dan nyaman. Akan tetapi menyimpan
masalah karena sebahagian besar nelayannya miskin. Padahal dikawasan ini terdapat restoran, dan
hotel megah. Keironian ini semakin membuat kita bertanya karena perkampungan kumuh juga tampak
disela-sela kelurahan ini.

Perempuan bekerja tidaklah pemandangan yang asing. Mereka menjahit pakaian, berjualan di
sepanjang pesisir dan beberapa pekerjaan lainnya. Sebagai istri nelayan mereka tidak hanya berusaha
membantu suaminya dari sektor pengolahan ikan. Karena sebahagian besar hasil ikan di kawasan ini
adalah ikan segar. Berbeda dengan anak laki-laki keluarga nelayan yang sebahagian ikut ayahnya melaut.

Hal ini menjadi menarik untuk belajar dari kondisi perempuan nelayan miskin. Sebagai satu dari
sejumlah lapisan masyarakat yang ada. Jika kita pahami perempuan nelayan miskin berada pada lapisan
terbawah secara ekonomi. Mereka memiliki keuangan yang terbatas bahkan tergolong tidak dapat
memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Keperluan primer akan makanan adalah satu yang tidak
dapat dihindari. Sebagai ibu rumah tangga mereka memiliki pengelolaan keuangan sendiri agar semua
kebutuhan primer tercukupi. Beras, minyak, cabe, dan gula misalnya menjadi kebutuhan mendasar bagi
keluarga, karena lauk bisa didapatkan ayah sebagai hasil melaut. Bagaimana ibu nelayan dapat mengatur
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pendapatan mereka untuk mencukupi keperluan dasar ini. Selain itu juga menarik dipelajari tentang
keperluan lainnya dari mereka seperti biaya sekolah anak-anak. Kemudian ketika menghadapi hari-hari
penting seperti tahun baru anak sekolah, bulan puasa, hari raya Islam, hari raya haji dll. Pada saat ini
keperluan akan uang menjadi meningkat. Akan berbeda tentunya dengan perempuan dari lapisan
masyarakat nelayan kelas menengah. Secara spesifik dan mendalam dapat diketahui berkaitan dengan
sumber dan pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan nelayan miskin.

Pada sisi lain yang tidak kalah menarik untuk dijadikan sumber belajar bagi siswa dan mahasiswa
adalah gaya hidup. Selama ini sering didengar tentang gaya hidup nelayan yang jika mendapatkan hasil
ikan melimpah akan berfoya-foya, sebaliknya jika tidak mendapatkan hasil laut akan menjual barang
barang keluarga atau berhutang kepada toke/lintah darat. Gaya hidup dapat menjadi satu topik
perbincangan yang tidak akan habis-habisnya. Pertama pembuktian yang harus dilakukan terhadap
pandangan umum. Kebenaran yang sesungguhnya akan dapat dibuktikan setelah melakukan observasi
dan wawancara oleh siswa dan mahasiswa. Selain itu kita dapat juga mempelajari bagaimana cara
mereka mendapatkan dan memilih pakaian: soal warna, model dll. Ada gaya hidup tersendiri yang dimiliki
oleh perempuan nelayan miskin.

Kecanggihan teknologi dapat dilihat dalam kaitannya dengan gaya hidup perempuan nelayan.
Kepemilikan mereka terhadap barang-barang elektronik. HP android misalnya satu hal yang mungkin
tidak mereka miliki atau sebaliknya gaya hidup mereka cenderung berbeda. Pengetahuan mereka tentang
teknologi juga memperlihatkan harapan-harapan dan gaya hidup yang perlu disimak. Mungkin saja
perempuan nelayan miskin cendrung lebih tinggi ketergantungannya terhadap alat telekomunikasi ini.
Bisa jadi karena pekerjaan mereka berkaitan dengan fasilitas HP. Bermain facebook telah menjadi gaya
hidup dari semua orang, adakah keberbedaan dengan perempuan nelayan miskin. Dari sini siswa akan
paham bahwa masyarakat kelas bawah sudah semakin cerdas atau justru mereka dikendalikan oleh
teknologi. Siswa akan paham menentukan secara normatif mana yang baik dan mana yang seharsnya
tidak perlu ditiru.

Secara sosial juga berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan
kelompok dan kelompok dengan kelompok. Hubungan antara individu dalam keluarga pada perempuan
nelayan miskin satu yang menarik. Nilai kasih sayang antara sesama anggota keluarga, begitu juga
hubungan perempuan dengan miskin dengan pihak guru di sekolah, hubungan dengan pihak kelurahan,
mesjid, tetangga, sesama rekan kerja, rekan kerja suami, dan lain sebagainya. Hubungan sosial ini juga
dapat dilihat dari perhatian dan keikutsertaan mereka dalam melihat orang sakit, kematian, dalam pesta
pernikahan tetangga. Ikatan ikatan sosial akan semakin terjalin pada saat kewajiban sosial dibayarkan
dalam bentuk memperlihatkan wajah saat tetangga kemalangan, membantu saat ada pesta dan juga
memberi pertolongan lainnya. Sebaliknya ikatan tersebut akan longgar apabila kewajiban tertunda atau
tidak ada. Pada dasarnya memberi dan menerima adalah wujud hubungan sosial. Berkaitan dengan hal
ini akan dapat disadari sendiri oleh siswa bahwa hubungan sesama individu, dan antara masyarakat
sentasa harus selalu dijaga karena kita hidup tidak dapat sendirian. Tanpa kehadiran orang lain maka
seorang individu tidaklah bisa hidup. Hidup rukun dan damai bersama tetangga dan masyarakat akan
menimbulkan kedamaian dan kebahagian.

Siswa dan mahasiswa dapat juga menggali lebih dalam mengenai stratifikasi sosial. Meskipun
semula telah digolongkan perempuan nelayan miskin pada satu lapisan sosial. Akan tetapi masih bisa
diamati lagi tentang klasifikasi yang ada dalam lapisan sosial tersebut. Semuanya bersumber dari
perempuan nelayan miskin itu sendiri. Mereka merasa lebih kaya dari yang lain, lebih pintar, lebih berhasil
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dapat dijadikan indikator untuk mengukur stratifikasi sosial pada masyarakat nelayan miskin. Kekayaan
dapat tercermin dari kepemilikan mereka tentang emas; memiliki cincin emas atau barang elektronik
seperti HP atau perabotan rumah tangga. Sebaliknya stratifikasi sosial juga dapat bersumber dari jumlah
anak yang mereka miliki atau kerajinan mereka mengunjungi masjid. Ketelitian siswa saat pengamatan dan
kedalaman berwawancara dengan perempuan nelayan kuncinya. Hasil pertemuan dengan perempuan
nelayan akan diketahui bagaimana kelas sosial terbentuk dan klasifikasinya. Sebab-sebab pembentukan
lapisan sosial akan menimbulkan kesadaran pada siswa sebab-sebab lapisan mana yang paling baik.
Seterusnya pengetahuan mengenai kekayaan lapisan dalam masyarakat akan menjelaskan tentang adanya
keberagaman sehingga siswa akan paham untuk menghargai setiap individu dalam masyarakat.

Kekuasaan dapat ditinjau dari keluarga perempuan nelayan sendiri awalnya. Kekuasaan istri
terhadap suami dan kekuasaan suami terhadap istri. Berkaitan  dengan ini dapat dipelajari dari bahasa
pelarangan-pelarangan, kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga jika dilihat dari sisi
kekuasaan justru menarik. Ada sejumlah aturan tidak tertulis dalam masyarakat termasuk keluarga
perempuan nelayan miskin. Aturan-aturan dalam keluarga bisa menjaga keharmonisan keluarga.
Sebaliknya jika terjadi pelanggaran maka akan berbuah pertengkaran mulut dan tindak kekerasan atau
sebaliknya tidak ada reaksi. Sering juga mengacu pada penjelasan kesukaan suami dan kesukaan istri.
Suami yang berkuasa kadangkala hanya tahu hak-hak mereka atau pada tataran kewajaran sebagai konsep
suami dalam Islam. Kekuasaan bisa bergandengan dengan kepemimpinan. Suami memimpin istri dan
keluarganya. Tanggungjawab moril dan ketuhanan. Demikian juga kekuasaan ayah atau ibu atas anak.
Sejauh mana ayah/ibu mampu menggerakkan anak untuk melakukan sesuatu. Demikian juga kekuasaan
kakak perempuan dan lelaki terhadap adik. Semua dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang ditanamkan
dalam keluarga. Prinsip dalam hubungannya dengan pendidikan dan perilaku sosial keagamaan.

Lembaga satu hal yang harus dipelajari siswa karena dari pengetahuan tentang lembaga akan
memahami fungsi masing-masingnya. Keluarga sebagai lembaga.13 Pada masyarakat nelayan miskin
mungkin akan memiliki keberbedaan. Lembaga keluarga lebih sebagai unit ekonomi, walaupun lembaga
dalam pengertian nuclear family-unit terkecil masyarakat dapat dijumpai. Selain ini ada banyak lembaga
lainnya di Kelurahan Purus juga terdapat kelurahan, PKK, masjid, arisan, Tanah ombak dll.

Berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat dapat juga dipelajari mengenai bagaimana
pandangan politik dari perempuan nelayan miskin terhadap pemegang kekuasaan; mulai dari Rukun
Tetangga, Rukun warga hingga pimpinan tertinggi negara serta penguasa lainnya. Hubungan-hubungan
mereka yang orang orang yang sedang memegang kekuasaan. Pengalaman mereka dalam berhubungan
dengan pihak yang memerintah. Begitu pula pandangan politik mereka terhadap perempuan yang
memegang kekuasaan. Selain itu dapat dipelajari tentang harapan mereka terhadap orang yang
memimpin. Dengan demikian siswa/mahasiswa akan tahu bahwa perempuan nelayan miskin bukanlah
tidak tahu apa-apa. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kepentingan sehingga suara
mereka harus didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah.

V. SIMPULAN
Perempuan nelayan miskin di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Padang memiliki

kehidupan sosial yang unik. Mereka menetap diantara gedung megah dan lingkungan pariwisata yang
bersih dan rapi sementara kehidupan perempuan nelayan jauh sangat berbeda dari semua itu.

Belajar dari perempuan nelayan miskin diperlukan untuk menambah pengetahuan siswa dan
mahasiswa tentang satu lapisan masyarakat kelas bawah di kawasan pantai. Mereka akan mendapatkan
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pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam keterbatasan, gaya hidup dan
penempatan diri, hubungan-ikatan sosial, stratifikasi-keberagaman masyarakat dan sistem kekuasaan.
Sehingga mereka tidak mengetahui pada tataran permukaan saja tapi benar-benar paham dari proses
sosialisasi tersebut.

Selain itu, memahami perempuan nelayan miskin melalui wawancara dan pengamatan akan
mendorong tahu cara-cara berinteraksi dengan masyarakat.14 Seterusnya siswa akan sadar, mampu
membandingkan serta dapat memahami sesuatu yang patut dan janggal. Mereka dapat menentukan
mana yang baik dan tidak. Dengan demikian mereka dapat memperbaiki diri mereka dari segi etika dan
perilaku dalam masyarakat.
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ABSTRACT
Wetland is an ecosystem that is formed by water domination. Peat swamp land is one form of wetlands
area. Peat swamps contain many diverse natural resource potentials, both biotic and abiotic potentials,
and their cultural potential. Biotic and abiotic has potential that can utilized by the community i.e. potential
of agriculture, fisheries, and local plants for crafted. The method of  research was qualitative descriptive.
The data was obtained through observation and depth interview. Observation had been held in swamp
area, such as in Lok Baintan village. Respondents of research were the farmer, fisherman dan traders in
Lok Baintan Floating Market as the traditional market in South Kalimantan. The people cultivated their
swamp area. The people selled the agriculture product in the traditional market such as in Lok Baintan
Floating Market, after the plant had the result. The people also get the benefit from the river and swamp
area. The people catched the fish from the river and swamp. The high fishery potention of river and
swamp had supported the human life on swamp area.
Keywords:  swamp, wetland, potention, human life

POTENSI LAHAN RAWA SEBAGAI SUMBER PENGHIDUPAN
MASYARAKAT LOK BAINTAN

Deasy Arisanty
deasyarisanty@unlam.ac.id

I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi lahan rawa yang tinggi, salah satunya

adalah rawa gambut. Luas lahan rawa gambut di daerah tropis 38 juta ha dari 200 juta ha di dunia. Luas
lahan rawa gambut di Indonesia adalah 13,5-26,5 ha. Luas lahan rawa gambut di Kalimantan adalah
5,79 juta ha (Rencana Penelitian Integratif, 2010).

Lahan rawa gambut mempunyai ekosistem yang spesifik dan rapuh. Lahan rawa gambut
mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi, pH tanah yang rendah, kandungan kejenuhan basa
yang rendah, drainase yang buruk, ketebalan gambut yang bervariasi (Rencana Penelitian Integratif,
2010). Lahan rawa gambut merupakan salah satu lahan basah yang mempunyai fungsi hidrologi dan
fungsi ekologi lain yang penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Lahan rawa mempunyai proses,
fungsi dan struktur dinamis yang mendukung nilai-nilai sosial. Ekosistem rawa merupakan wilayah
penyangga pelestarian plasma nutfah, memiliki keunikan, di dalamnya tersimpan warisan dan budaya
kearifan lokal serta ladang penggalian ilmu pengetahuan. Lahan gambut juga tempat penyedia bahan-
bahan bangunan, energi dan sumber pangan tanaman, ikan dan binatang buruan buat masyarakat
tradisional (Barchia, 2006).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Studi Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
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Rawa gambut merupakan lahan yang sifatnya rapuh sehingga dalam pemanfaannya untuk lahan
pertanian memerlukan perencanaan, penerapan tekhnologi yang sesuai, dan pengelolaan yang tepat.
Pemanfaat lahan rawa gambut tersebut harus mengetahui karakteristik dari lahan rawa gambut yang
akan dikelolanya menjadi lahan pertanian tersebut (Tim Sintesis Kebijakan, 2008). Pengelolaan lahan
rawa gambut yang tepat adalah dengan agrosivofishery. Agrosilvofishery adalah budidaya terpadu antara
pertanian, perikanan, dan kehutanan pada wilayah dan waktu yang sama. Maksud dari keterpaduan ini
adalah kelestarian lahan rawa gambut dan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang hidup pada lahan rawa gambut (Rosanti, 2014).

Pengelolaan lahan rawa gambut secara lestari sejalan dengan program yang dicanangkan oleh
Badan Restorasi Gambut (BRG). Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menjalankan program retorasi
gambut dengan 3 pendekatan yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi. Rewetting merupakan program
pembasahan kembali lahan gambut dengan melakukan penyekatan pada kanal-kanal atau penutupan
pada kanal-kanal tersebut. Revegetasi adalah penanaman kembali pada lahan-lahan rawa gambut.
Revitalisasi adalah memberdayakan masyarakat pada lahan gambut untuk mengelola lahan gambut
sebagai tempat budidaya, seperti sagu, nanas, purun, dan tanaman paludikultur lainnya serta perikanan
air tawar (Badan Restorasi Gambut, 2018).

Desa Lok Baintan merupakan kawasan desa wisata di Kalimantan Selatan. Masyarakat di desa
tersebut terkenal sebagai petani, pencari ikan dan pedagang hasil pertanian, perikanan, dan hasil kerajinan.
Masyarakat bertani dengan mengelola lahan rawa di wilayah tersebut. Masyarakat juga mencari ikan di
sungai dan di daerah rawa dan membuat tambak budidaya perikanan. Aktivitas perdagangan masyarakat
dalam menjual hasil pertanian, dan perikanan menjadi daya tarik wisata. Potensi-potensi lokal tersebut
selain dapat menjaga kelestarian lingkungan juga untuk mendukung perekonomian masyarakat.

II. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dan wawancara.

Obervasi digunakan untuk mengumpulkan data jenis aktivitas masyarakat yang ada di Desa Lok Baintan.
Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan atau
penangkap ikan, dan pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan.  Analisis data terdiri dari pengelompokan
data, reduksi data , displai data, dan penarikan kesimpulan (Fathan, 2015).  Pengelompokan data
berdasarkan aktivitas masyarakat yang ada di lahan rawa. Reduksi data digunakan untuk mendapatkan
kesimpulan tentatif berdasarkan pada persamaan dan perbedaan aktivitas masyarakat di Desa Lok Baintan.
Data kemudian ditampilkan untuk menyajikan aktivitas masyarakat pada  lahan rawa. Penyajian data
digunakan untuk mempermudah dalam mengambil kesimpulan. Kesimpulan digunakan untuk
menentukan kesimpulan akhir dan hubungan antara beberapa kategori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Karakteristik Desa Lok Baintan
Desa Lok Baintan termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Tabuk. Desa ini

mempunyai luas sekitar 3,90 km2. Jumlah rumah tangga di Desa Lok Baintan tahun 2012 adalah 432
rumah tangga. Jumlah penduduk di Desa Lok Baintan pada tahun 2012 adalah 1.793 jiwa dengan
kepadatan penduduk 460 jiwa/km2. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Lok Baintan pada tahun 2012 adalah
877 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 916 jiwa. Sex ratio di Desa Lok Baintan adalah 96.
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Penduduk yang tidak bekerja tahun 2012 sebanyak 481, tamat SD 563 jiwa, tamat SLTP 339
jiwa, tamat SLTA 75 jiwa, tamat sekolah menengah kejuruan 2 jiwa, tamat Diploma I/II 8 jiwa, tamat
Akademi/DIII 1 jiwa, dan tamat Perguruan Tinggi/DIV 20 jiwa. Berdasarkan profil pendidikan, penduduk di
Desa Lok Baintan termasuk berpendidikan rendah, karena masih banyak tamatan SD, tetapi jarak yang
tidak begitu jauh dari kota berpengaruh terhadap pendidikan di desa ini karena sudah ada penduduk
yang mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Kondisi pertanian di wilayah Kecamatan
Sungai Tabuk tahun 2012 adalah luas lahan
sawah irigasi teknis dengan 1 kali panen adalah
1.104 Ha, lebih dari 1 kali panen adalah 296 Ha,
tidak ditanami padi 156 Ha, sementara tidak
diusahakan adalah 662 Ha dan luas totalnya
adalah 2.218 Ha. Lahan sawah pasang surut
dengan 1 kali panen adalah 6.769 Ha, lebih dari
1 kali panen adalah 158 Ha, tidak ditanami padi
498 Ha, sementara tidak diusahakan adalah
1.723 Ha dan luas totalnya adalah 9.128 Ha.
Lahan sawah lebak dengan 1 kali panen adalah
6 Ha, sementara tidak diusahakan adalah 19 Ha
dan luas totalnya adalah 25 Ha.

Penggunaan lahan yang paling dominan di Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 2012 adalah
tegal/perkebunan dengan luas 1.485 Ha. Selain untuk tegal/perkebunan, lahan digunakan untuk kolam/
tebat/empang, dengan luas 131 Ha. Lahan perkarangan digunakan untuk pertanian adalah 132 Ha. Wilayah
Kecamatan Sungai Tabuk merupakan wilayah pertanian dan perikanan, termasuk di Desa Lok Baintan.

Jenis komoditi yang ditanam di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk adalah padi sawah dengan
luas tanam 8.333 Ha, lahan rusak 44 Ha, panen 8.289 Ha dan produksi 44,8 kuintal/Ha. Sayur-sayuran
dengan luas tanam 51 Ha, panen 51 Ha dan produksi 93,65 kuintal/Ha. Buah-buahan dengan luas tanam
162,407 Ha, lahan rusak 552 Ha, panen 1.419 Ha dan produksi 115 kuintal/Ha. Jenis sayuran yang
ditanam adalah bawang daun, kacang panjang, cabe besar, tomat, terung, buncis, ketimun, dan bayam.
Jenis buah-buahan yang ditanam adalah mangga, rambutan, jeruk keprok, durian, jambu biji, jambu air,
sawo, pepaya, nenas, salak, nangka/cempedak. Komoditas ini juga mudah ditemui di Pasar Terapung
Lok Baintan sebagai pasar tradisional yang banyak menjual produk lokal masyarakat di desa tersebut dan
desa sekitarnya (Sensus Pertanian, 2013).

3.2 Potensi Pertanian
Komoditas lokal yang banyak ditanam oleh masyarakat di Desa Lok Baintan adalah pisang,

jeruk, padi, dan tanaman sayuran. Komoditas tersebut memang sesuai untuk lahan rawa. Luas lahan
tanaman pisang di wilayah Lok Baintan bervariasi mulai dari 10 m x 15 m hingga 1 Ha. Jumlah panen
berkisar antara 200-500 kg/panen. Petani dapat panen sekitar 4 kali dalam setahun. Komoditas tersebut
kemudian dipanen pada sore hari kemudian dijual pada pasar terapung pada pagi harinya.

Komoditas lokal lainnya tanaman jeruk. Jeruk merupakan komoditas unggulan di wilayah lahan
rawa di Kalimantan Selatan. Luas tanam petani di Lok Baintan berkisar 10 m x 15 m hingga 2 Ha. Hasil
panen jeruk di wilayah ini berkisar antara 200 kg-2 ton. Komoditas tersebut mudah ditemukan di sekitar
Lok Baintan. Hasil dari pertanian ini kemudian dijual oleh penduduk di Pasar Terapung Lok Baintan.

Gambar 1
Komoditas yang ditanam oleh masyarakat
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Lahan pertanian lain yang dapat dijumpai di Desa Lok Baintan adalah sawah. Sawah yang ada
di wilayah ini termasuk sawah lebak dan sawah irigasi teknis. Sawah lebak ditanami ketika air sudah surut
atau pada saat curah hujan sudah berkurang. Pada musim penghujan, lahan tidak ditanami karena curah
hujan yang tinggi menyebabkan sungai meluap dan lahan menjadi tergenang.

Pasar Terapung Lok Baintan
menjadi sentra penjualan produk lokal
hasil pertanian yang ada di wilayah Lok
Baintan dan sekitarnya. Pasar terapung
ini menjadi penggerak ekonomi lokal
untuk masyarakat. Selain sebagai
tempat penjualan produk lokal, pasar
terapung menjadi tempat wisata,
karena aktivitas jual beli yang unik yang
masih menggunakan sistem barter dan
aktivitas jual beli yang banyak dilakukan
oleh kaum perempuan.

Keuntungan yang didapat oleh
masyarakat dengan berjualan produk
pertanian di pasar terapung ini cukup tinggi, berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Lok
Baintan, mereka menjual pisang dengan harga berkisar  30 ribu/tundun (5 ribu/sisir). Penduduk juga
menjual jeruk di pasar terapung. Harga jual jeruk di pasar terapung sekitar 120 ribu/keranjang, satu
keranjang berisi 100 jeruk. Keberadaan pasar terapung ternyata sangat memudahkan masyarakat untuk
menjual hasil pertaniannya.

3.3 Potensi Perikanan
Berdasarkan wawancara dengan penduduk di Lok Baintan, hasil perikanan di Desa Lok Baintan

yaitu ikan patin, ikan haruan (gabus), ikan pepuyu (betok), ikan sepat, dan ikan nila. Ikan didapat dari
tangkapan di sekitar wilayah desa, baik dari lahan rawa maupun dari sungai. Ikan ditangkap pada sore
hari untuk kemudian dijual kembali pada pagi harinya di Pasar Terapung Lok Baintan. Penduduk di Desa
Lok Baintan juga mempunyai empang atau kolam ikan. Ikan patin dan ikan nila biasanya merupakan hasil
budidaya pada empang atau kolam ikan. Ikan patin biasanya dibudidayakan oleh penduduk di wilayah ini.

Hasil perikanan ternyata membe-
rikan dampak positif terhadap perekonomian
masyarakat. Harga jual yang cukup tinggi
dapat memberikan keuntungan pada
penduduk. Ikan gabus dijual dengan harga
antara 25-30/kilo, ikan papuyu antara 20-
25ribu/kilo dan ikan sepat antara 15-20/kilo.
Ikan sepat biasanya dijual dalam bentuk ikan
asin. Ikan sepat yang sudah dikeringkan dan
dibuat seperti kipas akan mempunyai harga
jual yang cukup tinggi yaitu 80 ribu/kilo. Ikan
lainnya dijual dalam bentuk ikan hidup atau
belum diolah lebih lanjut.

Gambar 2
Padi di lahan rawa

Gambar 3
Komoditas Lokal yang dijual di Pasar Terapung
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Keberadaan ikan yang ada di rawa dan sungai di wilayah Lok Baintan telah menghasilkan
dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Ikan tersebut merupakan ikan yang banyak di konsumsi oleh
masyarakat Banjar sehingga harga jualnya cukup tinggi. Keberadaan pasar terapung ternyata sangat
memudahkan masyarakat untuk menjual kembali hasil perikanan tersebut.

Keberadaan lahan rawa yang ada diwilayah ini ternyata telah memberikan potensi yang besar
dan memberikan dampak bagi
perekonomian masyarakat di Lok
Baintan. Hasil pertanian dan perikanan
diwilayah ini kemudian dijual ke pasar
terapung. Keberadaan pasar terapung
yang menjual hasil pertanian dan
perikanan lokal pada pasar terapung
menjadi daya tarik wisata di wilayah
tersebut (Arisanty, dkk, 2017a).

Masyarakat di Desa Lok Baintan
khususnya perempuan yang menjadi
pedagang di pasar terapung Lok Baintan,
namun selain berdagang juga
melakukan kegiatan lainnya seperti
bertani. Hasil pertanian juga akan dijual
di pasar terapung. Produk yang mereka
jual adalah dalam bentuk bahan mentah
dan belum diolah (Arisanty, 2017a).

Kaum perempuan menjadi
sumberdaya manusia yang sangat
penting bagi keberlangsungan kegiatan
ekonomi yang ada diwilayah ini. Kaum
perempuan bertani dan mencari ikan
membantu suaminya. Kaum laki- laki
memang yang lebih dominan dalam
kegiatan pertanian dan perikanan
diwilayah ini. Kaum perempuan
kemudian menjual kembali hasil
pertanian dan perikanan di pasar
terapung (Arisanty, dkk, 2017b).

IV.  SIMPULAN
Keberadaan lahan rawa di wilayah Lok Baintan telah memberikan dampak positif bagi

perekonomian masyarakat. Mereka bertani dan menangkap ikan atau membuat empang/kolam dengan
memanfaatkan lahan rawa. Hasil pertanian dan perikanan tersebut kemudian dijual kembali ke pasar
terapung, peranan perempuan adalah yang menjual produk tersebut di pasar terapung. Keberadaan
pasar terapung di wilayah ini sangat memudahkan masyarakat untuk memasarkan produk atau hasil
pertanian dan perikanan di wilayah tersebut.

Gambar 5
.Beberapa Jenis Ikan Lokal yang dijual oleh Pedagang

di Pasar Terapung Lok Baintan

Gambar 4
.Komoditas ikan yang ditambak oleh masyarakat



334 Deasy Arisanty

DAFTAR PUSTAKA
Arisanty, D., Putro, H.P.N., Normelani, E., Anis, M.Z. 2017a. Model Pemberdayaan Perempuan sebagai

Upaya Pengembangan Community Based Tourism (CBT) Berbasis Ekonomi Kreatif. Laporan
Penelitian. Universitas Lambung Mangkurat.

Arisanty, D., Putro, H.P.N., Normelani, E., Anis, M.Z. 2017b. The Role of Women in Lok Baintan Floating
Market, South Kalimantan: Implication for Tourism Development. Journal of Indonesian Tourism
and Development Studies. Vol.5, No.3, doi: 10.21776/ub.jitode.2017.005.03.05

Badan Restorasi Gambut. 2018. Restorasi Gambut Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi
Berkelanjutan.

Diakses tanggal 2 April 2018. https://brg.go.id/restorasi-gambut-dalam-kerangka-pembangunan-ekonomi-
berkelanjutan/

Barchia, Muhammad Faiz. 2006. Gambut Agroekosistem Dan Transformasi Karbon. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.

Fatchan, A. 2015. Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Etnografi dan Etnometodologi untuk Penelitian
Ilmu-Ilmu Sosial). Yogyakarta : Ombak Publisher.

Tim Sintesis Kebijakan. 2016. Pemanfaatan dan Konservasi Ekosistem Lahan Rawa Gambut di Kalimantan.
Pengembangan Inovasi Pertanian 1(2), pp149-156

Rosanti, D. 2014. Potensi Hutan Rawa Gambut sebagai Silvofishery. Sainmatika. Volume 11 no 2, pp 8-18
Sensus Pertanian. 2012. Kecamatan Sungai Tabuk dalam Angka Tahun 2012. BPS Kabupaten Banjar.



335Elly Rahmah, Ersis Warmansyah Abbas dan Syaharuddin

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal di MAN 3
Banjarmasin, mendeskripsikan integrasi materi sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah di MAN 3
Banjarmasin, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembelajaran sejarah berbasis
sejarah lokal di MAN 3 Banjarmasin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek Kepala
Sekola, guru Sejarah, dan siswa MAN 3 Banjarmasin. Teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dimulai reduksi
data, penyajian data dan verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini yakni melalui triangulasi. Hasil
penelitian: (1) Tujuan pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal sudah dirancang guru melalui silabus
dan RPP dengan materi sejarah lokal dikembangkan berdasarkan materi sejarah nasional. Proses
pembelajaraan sejarah lokal menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi dengan evaluasi
pembelajaran melalui pemberian tugas secara berkelompok dan pengamatan ketika pembelajaran
berlangsung, (2) Pembuatan RPP bermuatan sejarah lokal dimulai dengan dicantumkan pada bagian
indikator, (3) Faktor penghambat pembelajaran sejarah lokal adalah kurangnya sumber sejarah lokal
dan latar belakang guru sejarah pendidikan sejarah dan faktor pendukung adanya respons positif siswa
untuk belajar sejarah lokal sehingga siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran.
Kata Kunci: pembelajaran sejarah dan sejarah lokal

PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS SEJARAH  LOKAL
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN
Elly Rahmah, Ersis Warmansyah Abbas dan Syaharuddin

ellyhafidz85@gmail.com

I. LATAR BELAKANG
Pembelajaran sejarah, menurut Said Hamid Hasan (2012) memiliki kemampuan dalam

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan sikap kepahlawanan dan
kepemimpinan, membangkitkan semangat kebangsaan (nasionalisme), mengembangkan kepedulian
sosial, mengembangkan kemampuan berkomunikasi,vdan mengembangkan kemampuan mencari,
mengolah, mengemas dan mengkomunikasikan informasi. Sependapat dengan Said Hamid Hasan,
menurut S. Kochhar, (2008: 36) pembelajaran sejarah menjadi jalan untuk menanamkan semangat
patriotisme dalam diri para siswa, patriotisme mampu membangkitkan semangat akan kegemilangan di
masa lampau dan masa sekarang, dan pada saat yang sama berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan setiap warga negara sehingga mengharumkan nama bangsa dan negara.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Elly Rahmah mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,  Ersis Warmansyah

Abbas dan Syaharuddin dosen Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
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Selayaknya pembelajaran sejarah yang ada di lingkup nasional, sejarah lokal pun mempunyai
nilai positif terhadap siswa. Menurut Supardan (2004: 262) dalam Hardiana (2017: 42) pembelajaran
sejarah lokal  perlu dikenalkan pada siswa untuk mengenali identitas kelokalannya maupun menghargai
etnis lain yang ada di Indonesia dengan mempertimbangkan azas belajar dan tahap perkembangan
siswa. Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang standar isi yang di dalamnya memuat materi muatan
lokal yang harus diajarkan oleh masing-masing sesuai dengan keadaan daerahnya. Namun, Permendiknas
tersebut belum optimal dilaksanakan, sebagaimana penelitian Nijmah (2016) bahwa pengetahuan guru
terhadap sejarah lokal Banjar masih kurang, dikarenakan kurangnya pemahaman guru mengenai sejarah
Banjar dan kurangnya sumber sejarah Banjar.

Sejarah dan budaya daerah belum dijadikan sebagai dasar pengembangan kurikulum oleh
sekolah yang sesungguhnya merupakan komponen penting terhadap keberlanjutan bangsa Indonesia.
Sejarah hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu yang tidak memiliki relevansi dengan
masa depan bangsa. Implikasinya, budaya daerah menjadi budaya yang terpinggirkan ketika serbuan
budaya asing begitu gencar (Susanto, 2014: 6). Joned dan Umamah (2017: 226) menjelaskan bahwa
ada gejala antusiasme  generasi muda yang semakin memperlancar akses dominasi budaya barat.
Akibatnya budaya barat semakin berkembang pesat dan mendapat tempat di kalangan generasi muda.
Hal ini merupakan potensi terhadap lunturnya semangat patriotisme bangsa dan mendorong generasi
muda cenderung melupakan sejarah bangsanya.

Menurut Hardiana (2017), belajar sejarah atau kejadian lokal masih dirasakan sebagai beban
oleh guru, penyebabnya adalah kurangnya kreatif guru dalam mengembangkan materi sejarah, mereka
berfokus pada materi yang tercantum dalam silabus sejarah pengajaran dan minimal atau tidak ada
sumber sejarah lokal yang dapat digunakan oleh guru sebagai bahan ajar di sekolah. Menurut Fauzan
(2013: 1) pada saat melaksanakan pembelajaran guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran
yang bersifat teacher center atau one way communication di mana guru sebagai pusat pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas fokus penelitian: (1) Pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal di MAN
3 Banjarmasin; (2) Integrasi materi sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah di MAN 3 Banjarmasin. Dan (3)
Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal di MAN 3 Banjarmasin.

II. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui

observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman
dimulai data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusing drawing/verification
(Sugiyono, 2010 : 334). Keabsahan data melalui triangulasi. Peneliti melakukan triangulasi teknik dengan
cara melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan
lembar observasi. Hasil pengamatan tersebut kemudian dicek kembali dengan melakukan wawancara
baik dengan guru mata pelajaran sejarah, kepala sekolah maupun dengan siswa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembahasan ini didasarkan pada komponen utama dalam kurikulum, yaitu: tujuan, isi atau

materi, proses termasuk dalam hal ini penggunaan media dan evaluasi (Sukmadinata, 2008: 102).
Keempat komponen tersebut akan dikaji dalam pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal di MAN 3
Banjarmasin.
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3.1 Pembelajaran Sejarah Berbasis Sejarah Lokal di MAN 3 Banjarmasin
3.1.1 Tujuan Pembelajaran
Dalam penyusunan RPP termuat tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran

merupakan indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Berikut disajikan Kompetensi Dasar (KD), tujuan
dan materi sejarah lokal pada kelas X semester genap, sebagaimana tampak pada Tabel 1:

Tabel 1
Tujuan Pembelajaran Sejarah

Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang memuat Kompetensi Dasar (KD) dan tujuan pembelajaran (Rusman, 2011:4). Tujuan yang tampak
pada Tabel 1 menggambarkan bahwa rumusan konsep memungkinkan pengembangan materi sejarah
lokal yang merupakan peluang bagi guru sejarah dalam mengembangkan kurikulum sejarah berbasis
sejarah lokal dalam penanaman identitas bangsa dan pembangunan karakter bangsa.

3.1.2 Materi Pembelajaran
Menurut Rizki Rosida Hayati dan Novia Damayanti, mereka mengintegrasikan materi sejarah

lokal ke dalam pembelajaran sejarah, diantaranya, “Monumen 17 Mei” dan “Monumen DIVISI VI ALRI ‘A’.
Untuk materi masuknya Islam ke Kalimantan Selatan, dikenalkan “Masjid Sultan Suriansyah”, “Masjid
Sabilal Muhtadin”, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Untuk periode Kolonial, dikenalkan “Perang
Banjar” denga tokohnya seperti Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Pada periode Hindu/
Budha, dikenalkan situs Candi Agung. Selain sejarah lokal, dikenalkan kebudayaan Banjar, seperti pakaian
adat, berbagai jenis tarian dan makanan tradisional Banjar. Pada Materi “Manusia Purba”, sesuai dengan
pendapat Tim Penulis Materi Muatan Lokal Kebudayaan Banjar (2011: 13) di Kalimantan pada umumnya
dan khususnya Kalimantan Selatan tidak ditemukan manusia purba dari masa Plestosen, sehingga budaya
chopper-chopping tools (kapak batu) tidak dikenal di Kalimantan.
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Observasi di kelas XI IIK (18 April 2017) terhadap Novia Damayanti, materi sejarah lokal yang
disampaikan mengenai “Kedatangan Sekutu serta Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan”. Dari
analisis RPP dapat dijelaskan, bahwa siswa mampu mendeskripsikan perjuangan di berbagai daerah
dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Observasi di kelas X MIA I (18 April 2017),
menampakkan Novia Damayanti sudah mengaitkan materi sejarah umum ke sejarah lokal. Melalui
materi “Proses Masuknya Agama Islam ke  Nusantara” dibahas “Peran Sultan Suriansyah dalam “Proses
Masuknya Islam di Kalimantan Selatan” dan “Peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Menyiarkan
Islam di Kalimantan Selatan”. Dari Analisis RPP kelas X MIA I, siswa mampu memahami masuknya Islam
ke Nusantara dan masuknya Islam ke Kalimantan.

3.1.3 Strategi Pembelajaran
Menurut Novia Damayanti, penyampaian materi sejarah lokal dengan memberikan pertanyaan

atau menyampaikan materi sejarah lokal yang berkaitaan dengan sejarah nasional: “Mengapa stadion
sepak bola yang ada di Banjarmasin diberi nama Stadion 17 Mei? Mengapa ada nama Jalan Brigjen
Hasan Basry? Dari pertanyaan tersebut siswa bisa memikirkan tentang tokoh tersebut memberi tugas
individu dan kelompok tentang sejarah lokal. Adapun Rizki Rosida Hayati, menyampaikan materi sejarah
lokal dengan disisipkan pada pelajaran sejarah, pemberian tugas siswa mencari peristiwa sejarah
Kalimantan, seperti Perang Banjar atau Peristiwa Jum’at Kelabu.

Penyampaian materi sejarah lokal menurut pernyataan siswa, mereka lebih tertarik belajar sejarah
lokal dibanding dengan materi sejarah nasional, dikarenakan yang dipelajari adalah sejarah daerah
tempat mereka tinggal. Hal ini sejalan dengan penelitian Syaharuddin (2014: 96) bahwa peserta didik
memiliki kemampuan menyerap pelajaran apabila peristiwa tidak asing baginya, dekat dengan lingkungan
sosial budayanya sehingga materi lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik.

Observasi di kelas X IIS 2 (17  April 2017) terhadap Rizki Rosida Hayati menunjukkan bahwa guru
lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pada kegiatan awal, guru membuka
pelajaran dengan mengucap salam, berdoa, memberikan apersepsi dan motivasi dan menyampaikan
tujuan. Pada kegiatan inti, guru menyampaikan pembahasan materi kemudian menunjuk siswa untuk
membacakan materi sebanyak 3 orang dan menjelaskan materi yang sudah dibacakan siswa sambil
melakukan tanya jawab. Guru menjelaskan materi menggunakan isi power point. Pada kegiatan penutup,
guru menanyakan kepada siswa inti pelajaran, meminta siswa menyimpulkan pembelajaran, lalu guru
dan siswa sama-sama menyimpulkan isi pembelajaran.

Observasi di kelas XI IIK  (18 April 2017) terhadap  Novia Damayanti, tidak jauh berbeda dengan
kelas X IIS 2 (kelas peminatan). Beberapa perbedaan itu yakni, pada kegiatan inti, pembelajaran dilakukan
dengan metode diskusi dengan kelompok masing-masing kemudian akan dipresentasikan di depan
kelas secara perwakilan. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan
pada saat kegiatan diskusi setiap kelompok tidak membuka sesi pertanyaan, dikarenakan waktu pelajaran
tidak mencukupi. Pada kegiatan akhir guru tidak sempat untuk menyimpulkan pembelajaran dan
pembelajaran ditutup dengan mengucapkan salam.

Observasi di kelas X MIA 1 (18 April 2017) terhadap Novia Damayanti. Beberapa perbedaan
strategi pada kegiatan inti, yakni guru memulai dengan meminta salah satu siswa untuk menulis materi
pembelajaran di papan tulis. Setelah siswa selesai menulis dan sambil membaca materi tersebut, guru
membagi siswa menjadi 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 5-6 orang. Guru membuat tugas sebanyak
2 soal, yang mana setiap kelompok mendapatkan 1 soal, kelompok yang ganjil mendapat soal yang
genap dan yang genap mendapat soal yang ganjil. Guru memberikan waktu diskusi sebanyak 20 menit.
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Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan presentasi satu per satu di depan kelas, dalam satu
kelompok presentasi diwakilkan sebanyak 3 orang. Diskusi dipimpin oleh guru dan peserta diskusi diberikan
kesempatan bertanya 1 soal, karena terbatasnya waktu, walaupun masih banyak siswa yang ingin bertanya.
Pada kegiatan akhir, setelah semua kelompok presentasi guru meminta kepada salah satu siswa untuk
menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian baru guru bersama-sama murid menyimpulkan materi
pembelajaran dan mengambil nilai-nilai dari materi yang sudah disampaikan.

Analisis RPP kelas X IIS 2 (proses pembelajaran pada kegiatan inti tertulis bahwa guru membagi
siswa secara berkelompok untuk berdiskusi kemudian mempresentasikannya, namun yang tertulis pada
RPP tersebut tidak sesuai dengan hasil pengamatan di kelas. Selama pembelajaran berlangsung diskusi
tidak dilakukan dan guru hanya berceramah dan sambil tanya jawab terhadap siswa.

Analisis RPP kelas XI IIK proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah dan
diskusi, pada kegiatan inti tertulis bahwa peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok. Yang tertulis pada RPP
tersebut cukup sesuai dengan hasil pengamatan di kelas, namun ada perbedaan sedikit antara yang
tertulis di RPP dengan kegiatan di kelas, yakni siswa hanya dibagi menjadi 5 kelompok, alasan guru
hanya membagi 5 kelompok untuk menyesuaikan dengan materi yang diajarkan.

Analisis RPP kelas X MIA I proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah dan
diskusi. Media yang tertulis pada RPP adalah menggunakan power point. Namun berbeda dengan kegiatan
di kelas, guru tidak menggunakan media power point  namun menggunakan media papan tulis dengan
meminta salah satu siswa untuk menulis materi ajar di papan tulis.

3.1.4 Sumber Pembelajaran
Penjelasan guru Sejarah Novia Damayanti dan Rizki Rosida Hayati tentang sumber belajar,

bahwa sumber belajar utama adalah buku Sejarah Indonesia Kelas X Kurikulum 2013, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI, ditulis Ratna Haspari dan M. Adil. Siswa menggunakan buku LKS Sejarah
Indonesia kelas X semester 2. Menurut Rizki Rosida Hayati, sumber pembelajaran adalah buku, baik
buku pegangan guru maupun pegangan siswa.

Observasi di kelas X IIS 2 (17  April 2017) terhadap Rizki Rosida Hayati, memperlihatkan bahwa
sumber yang digunakan adalah buku, sedangkan siswa menggunakan LKS. Observasi di kelas XI IIK (18
April 2017) terhadap Novia Damayanti, sumber bahan ajar adalah buku guru dan siswa. Pada saat
pembelajaran guru menggunakan media power point yang isinya berupa teks bahan ajar sejarah lokal
dan gambar yang juga diambil melalui internet. Observasi di kelas X MIA 1 (18 April 2017) terhadap Novia
Damayanti sumber pembelajaran adalah buku sedangkan siswa menggunakan LKS. Pada saat itu guru
menggunakan media papan tulis untuk menulis bahan ajar sejarah lokal yang juga diambil dari internet.

Analisis RPP di kelas X IIS 2 sumber belajar yang digunakan adalah buku paket kelas X, modul
sejarah peminatan, CD pembelajaran tentang manusia purba. Berbeda dengan hasil pengamatan di
kelas, guru hanya menggunakan buku paket sejarah kelas X dan murid menggunakan buku LKS kelas X,
tidak menggunakan CD pembelajaran tentang manusia purba, guru hanya menggunakan power point
yang berisi gambar tentang kehidupan dan peninggalan manusia purba. Materi sejarah lokal yang ia
sampaikan sebagian didapatkan dari Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru, seperti kapak dan benda
lainya yang relevan dengan peralatan manusia purba pada zaman dahulu.

Analisis RPP di kelas XI IIK dan X MIA I menunjukkan bahwa sumber belajar yang digunakan guru
adalah buku Sejarah Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013, karangan Restu Gunawan, dkk., yang
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sedangkan siswa menggunakan LKS
Sejarah Indonesia serta artikel yang dibuat oleh guru.
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3.1.5 Metode Pembelajaran
Hasil wawancara, observasi dan studi dokumen (RPP) terhadap Rizki Rosida Hayati dan Novia

Damayanti pada pembelajaran sejarah di kelas X IIS 2 (kelas peminatan), kelas X MIA 1 dan kelas XI IIK
(18 April 2017) MAN 3 Banjarmasin, diperoleh data bahwa saat kegiatan pembelajaran guru menggunakan
beberapa metode. Metode tersebut yakni ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentase hasil
pengumpulan informasi. Namun pada kegiatannya lebih banyak dengan metode diskusi setelah
dipresentasikan di depan kelas secara bergantian.

3.1.6 Evaluasi Pembelajaran
Hasil wawancara dan observasi (17-18 April 2017) terhadap Novia Damayanti dan Rizki Rosida

Hayati diperoleh informasi tentang beberapa jenis evaluasi. Untuk evaluasi pembelajaran sejarah nasional
menggunakan tes dan non tes. Penilaian tes terdiri dari tes tertulis, tes lisan dan tes praktik yang dalam
praktik dominan tes tertulis. Penilaian non tes dengan pengamatan siswa baik pada saat pembelajaran,
diskusi maupun saat mengerjakan tugas di kelas. Bentuk evaluasi lainnya dengan pertanyaan-pertanyaan
selama pembelajaran baik pada materi sejarah nasional maupun sejarah lokal.

Bentuk evaluasi juga dilakukan dengan mengambil nilai hasil diskusi dan presentasi baik nilai
individu atau kelompok. Penilaian berdasarkan keaktifan siswa pada saat pengerjaan tugas dan proses
mempresentasikan di depan kelas. Bentuk evaluasi yang digunakan adalah melalui teknik pengamatan
sikap, unjuk kerja dan tes tertulis, sedangkan bentuk instrumen terdiri dari lembar pengamatan sikap dan
rubrik, lembar observasi dan tes uraian dan pilihan.

Evaluasi terkait dengan sejarah lokal dominan dengan cara memberikan tugas baik secara
individu maupun berkelompok, namun tampaknya lebih sering secara berkelompok. Diantara tugas yang
diberikan untuk kelas X dan XI, yakni menjelaskan tentang benda-benda yang terdapat di dalam Museum,
baik dari “Museum Waja Sampai Kaputing” (WASAKA) maupun “Museum Lambung Mangkurat” yang
ada di Banjarbaru. Evaluasi materi sejarah lokal tidak tampak secara eksplisit dalam RPP sehingga
merupakan kelemahan dalam pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal. Sejarah lokal dalam evaluasi
pembelajaran sejarah di MAN 3 Banjarmasin dilakukan dengan cara mengaitkan dengan materi sejarah
nasional secara spontan dalam proses pembelajaran.

Hasil analisis RPP guru sejarah kelas X IIS 2,  kelas X MIA I, dan kelas XI IIK bahwa dilakukan
adalah penilaian otentik dan penilaian meliputi tiga ranah, yang meliputi penilaian sikap spiritual dan
sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dalam observasi, siswa terlihat dari aktivitasnya serta tingkat
perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat,
dan ketepatan peserta didik pada saat menjawab pertanyaan guru.

3.2 Integrasi Materi Sejarah Lokal ke dalam Kurikulum Sejarah Nasional dalam
Pembelajaran Sejarah di MAN 3 Banjarmasin

Pembahasan tentang integrasi materi sejarah lokal ke dalam kurikulum sejarah nasional dalam
pembelajaran sejarah di MAN 3 Banjarmasin terdiri dari dua hal, yakni pembahasan tentang pembuatan
RPP dan analisis Kompetensi Dasar (KD) dalam integrasi materi sejarah lokal ke dalam kurikulum
sejarah nasional di MAN 3 Banjarmasin.

3.2.1 Pembuatan RPP dalam Pengintegrasian Sejarah Lokal ke dalam Kurikulum Sejarah Nasional
Pembuatan RPP disusun berdasarkan silabus yang telah dikembangkan oleh guru. RPP secara

umum terdiri atas Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK),
tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, model dan langkah-langkah pembelajaran serta penilaian
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belajar. Dalam menyusun RPP, mengacu pada karakter dan lingkungan serta budaya peserta didik.
Penyusunan RPP yang mengacu pada karakter peserta didik tersebut, menurut Susanto (2014: 87-88)
bertujuan untuk mengetahui keadaan dan latar belakang siswa secara langsung maupun tidak langsung
dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Hasil wawancara dengan Novia Damayanti dan Rizki Rosida Hayati bahwa pembuatan RPP
yang memuat materi lokal memiliki ketergantungan dengan materi yang akan diajarkan, sehingga bisa
mudah tapi bisa juga sulit diintegrasikan. Misalnya,  materi kelas XI membahas mengenai “Perjuangan
Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda”, maka pada bagian indikator bisa
dicantumkan mengenai “Perjuangan Rakyat Kalimantan dan Pemerintah di Berbagai Daerah dalam
Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia”. Selain itu, materi tentang “Perang Melawan Penjajahan
Hindia-Belanda”, maka materi lokal yang sangat relevan disampaikan adalah peristiwa “Perang Banjar”,
dan memang materi mengenai “Perang Banjar” tersebut sudah terdapat dalam buku Sejarah Nasional,
walau belum representatif.

Pembuatan RPP mengenai pengintegrasian materi sejarah lokal ke kurikulum sejarah nasional
di kelas X juga sama, tergantung materi. Jika materi sejarah nasionalnya mudah dikaitkan ke sejarah
lokal, maka materi sejarah lokalnya bisa dicantumkan dalam RPP pada bagian indikator. Misalnya, materi
yang terdapat pada kelas X ini adalah tentang “Proses Masuk dan Berkembangnya Agama dan Kebudayaan
Islam di Indonesia”, maka pada bagian indikator RPP dicantumkan “Masuk dan Berkembangnya Agama
dan Kebudayaan Islam di Kalimantan Selatan”, selain itu materi kelas X yang materinya mengenai “Kerajaan
Hindu-Budha di Indonesia”, berdasarkan tema tersebut maka untuk pembuatan RPP (bagian indikator)
bisa mencantumkan “Kerajaan Hindu di Kalimantan”, yakni tentang periode kerajaan Negara Dipa dan
Daha yang mempunyai peninggalan Candi Agung yang terletak di Amuntai. Selain materi yang disebutkan
di atas, selebihnya untuk pengintegrasian materi sejarah lokal ke kurikulum sejarah nasional tidak
tercantum dalam RPP, namun disampaikan ketika pembelajaran berlangsung secara lisan dan spontan.

Berdasarkan wawancara, materi sejarah lokal tidak semua tercantum dalam RPP, namun materi
sejarah nasional dikaitkan ke sejarah lokal, sedangkan pencantuman materi lokal terdapat pada bagian
indikator RPP selebihnya hanya disampaikan saat pembelajaran berlangsung. Penjelasan Rizki Rosida
Hayati, dalam penyusunan RPP untuk materi sejarah lokal tidak dicantumkan dalam RPP, biasanya materi
sejarah lokal disisipkan saat pembelajaran berlangsung, dan kalau tidak diselipkan saat pembelajaran di
kelas, maka akan diganti dengan penugasan tentang materi sejarah lokal.

Analisis pada RPP di kelas X IIS 2 materi yang dibahas adalah tentang “Manusia Purba Indonesia
dan Dunia”, dalam penyusunan RPP yang memuat materi lokal terlihat pada salah satu indikator bahwa
siswa mampu membedakan hasil-hasil budaya manusia purba di Indonesia. Namun, materi sejarah lokal
tidak termuat di dalam RPP, tetapi materi sejarah lokal tentang hasil budaya Kalimantan Selatan sudah di
sampaikan guru dengan cara mengaitkan hasil budaya manusia purba yang ada di Jawa dengan hasil
budaya yang ada di Kalimantan Selatan, artinya materi sejarah lokal sudah diintegrasikan ke dalam
materi sejarah nasional, walaupun tidak semua materi sejarah lokal diintegrasikan ke sejarah nasional.

Analisis pada RPP  kelas XI IIK materi yang diajarkan adalah “Perjuangan Mempertahankan
Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda”. Berdasarkan indikator pada RPP tersebut guru sudah
mengintegrasikan materi sejarah lokal ke kurikulum sejarah nasional. Dapat disimpulkan RPP untuk
materi “Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda” untuk materi
lokalnya pun tercantum dalam RPP. Analisis pada RPP di kelas X MIA I, materi yang diajarkan adalah
“Kedatangan Islam ke Nusantara” guru mengintegrasikan materi sejarah lokal ke sejarah nasional.
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3.2.2 Integrasi Materi sejarah Lokal ke dalam Kurikulum Sejarah Nasional
Dalam silabus sejarah Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2016: 12) dalam (Andawati, 2017: 302) ditulis

kontektualisasi pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan lingkungan dan fenomena dengan menggunakan
sumber-sumber belajar sejarah yang ada di lingkungan seperti situs peninggalan sejarah atau lingkungan
alam yang ada di sekitar sekolah atau lingkungan terdekat dan memiliki keterkaitan dengan materi sejarah.

Berdasarkan wawancara dengan Novia Damayanti yang mengajar di kelas X dan XI dikatakan
bahwa materi sejarah lokal yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sejarah nasional, seperti  materi
“Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda”, materi sejarah lokal
yang diintegrasikan ke dalam  kurikulum sejarah nasional adalah “Upaya dan Perlawanan Rakyat
Kalimantan Selatan dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia”, sedangkan di dalamnya
membahas perlawanan yang terjadi di berbagai daerah seperti, Kandangan, dan Pagatan (Tanah Bumbu)
sehingga hasil beberapa perlawanan dan usaha lainnya yang dilakukan masyarakat Kalimantan Selatan
membuahkan hasil, yakni “Proklamasi 17 Mei 1949” yang dilaksanakan di Mandapai yang berada di
daerah Kandangan. Peristiwa Proklamasi 17 Mei 1949 tersebut merupakan hari bersejarah bagi rakyat
Kalimantan (khususnya Kalimantan Selatan), karena di hari tersebut Rakyat Kalimantan Selatan
memproklamasikan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada waktu
itu memang Kalimantan tidak diakui oleh Belanda sebagai wilayah dari Republik Indonesia, keadaan
tersebut merupakan dampak dari Perjanjian Linggarjati yang mana wilayah Republik Indonesia hanya
meliputi wilayah Jawa, Madura dan Sumatera (Lapian dan Drooglever, 1992).

Novia Damayanti juga menyatakan bahwa bukti fisik tentang “Proklamasi 17 Mei” tersebut juga
mudah ditemui, seperti “Monumen DIVISI V ALRI” yang berada di Bundaran Liang Anggang, “Tugu 17
Mei” yang ada di kilometer 17 Gambut serta “Stadion 17 Mei” yang ada di Jalan Japri Zamzam Banjamasin,
sekaligus mengenalkan tokoh Brigjend Hassan Basry sebagai Pemimpin Tentara ALRI Kalimantan dan
sebagai Pahlawan Nasional yang berasal dari Kalimantan Selatan, sehingga memudahkan untuk
mengintegrasikan materi sejarah lokal ke kurikulum sejarah nasional.

Tabel 2
Analisis KD Integrasi Materi Sejarah Lokal ke dalam Kurikulum Sejarah Nasional
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Selain materi “Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda”,
materi sejarah yang diintegarasikan oleh Novia Damayanti adalah “Proses Masuk dan Berkembangnya
Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia”, materi sejarah lokal yang diintegrasikan adalah tentang
“Masuknya Islam di Kalimantan Selatan” yang di dalamnya membahas Peran Sultan Suriansyah (Raden
Samudera) sebagai Sultan dalam  Kesultanan Banjar (Kerajaan Banjar) dalam menyebarkan Islam di
Kalimantan Selatan, karena setelah Raden Samudera masuk Islam maka Islam dijadikan sebagai agama
Kesultanan Banjar, masuknya Islam di Kesultanan Banjar ini dikarenakan ada dukungan dari Kesultanan
Demak, terkai dalam hal ini menurut Anis (2009: 11) bentuk dukungannya Sultan Demak adalah dengan
mengirimkan rombongan yang dipimpin oleh Khatib Dayan kepada Raden Samudera. Rombongan yang
dipimpin oleh Khatib Dayan itu lebih cenderung bukan ekspedisi militer melainkan rombongan dengan
misi untuk menyiarkan dan mengajarkan agama Islam.

Selain itu Novia Damayanti mengintegrasian materi lokal tentang peran Syekh Muhammad Arsyad
Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datu Kalampaian dalam mensyiarkan agama Islam di Kalimantan
Selatan. Peninggalan yang bisa dikaitkan ke materi sejarah lokal adalah adanya Masjid Sultan Suriansyah
yang terletak di Kuin Banjarmasin yang merupakan masjid pertama yang dibangun di Banjarmasin serta
adanya Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang mana pada zaman kolonialisme Belanda tempat masjid
tersebut merupakan Komplek Asrama Tentara Tatas atau Benteng Tatas. Penamaan Masjid Raya Sabilal
Muhtadin ini adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad
Arsyad al-Banjari (1710-1812) yang selama hidupnya memperdalam dan mengembangkan Islam di
Kerajaan Banjar, maka dengan materi lokal tersebut juga memudahkan guru dalam mengintegrasikan
materi sejarah lokal ke sejarah nasional.

Tabel 3
Analisis KD dan  Integrasi Sejarah Lokal ke Kurikulum Sejarah Nasional



344 Elly Rahmah, Ersis Warmansyah Abbas dan Syaharuddin

Hasil wawancara dengan Novia Damayanti, bahwa pengintegrasian materi tentang “Perang
Melawan Penjajahan Kolonial Hindia-Belanda” juga diintegrasikan ke sejarah nasional, yakni mengenai
Perang Banjar (1859) yang terjadi di kawasan tambang batu bara daerah Pengaron, terkait hal ini menurut
Sjamsuddin (2001) dalam Materi Muatan Lokal Kebudayaan Banjar (2011: 22) intervensi ke dalam wilayah
dan pemerintahan Kerajaan Banjar menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak yang dikenal sebagai
Perang Banjar yang meletus sejak 11 Juni 1860 secara sepihak menghapuskan Kerajaan Banjar dan
memasukkannya ke dalam sistem pemerintahan Hindia-Belanda yang secara administratif masuk ke
dalam wilayah Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo (Residentie Zuider en Oosterafdeling
van Borneo) sementara itu, Perang Banjar semakin meluas ke wilayah Kalimantan Tengah dan baru
berakhir pada tahun 1906 (Sjamsuddin, 2015). Selain itu, Novia Damayanti mengenalkan tokoh Pangeran
Antasari sebagai tokoh utama Perang Banjar.

Tabel 4
Analisis KD Integrasi Materi Sejarah Lokal ke dalam Sejarah Nasional

Materi tentang kerajaan Hindu-Budha di Indonesia juga sudah diintegrasikan Novia Damayanti
ke dalam materi lokal, yakni dengan mempelajari situs Candi Agung yang ada di Amuntai. Candi tersebut
merupakan peninggalan Hindu di Kalimantan Selatan.

Tabel 5
Analisis KD Integrasi Materi Sejarah Lokal ke dalam Kurikulum Sejarah Nasional
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Hasil wawancara dengan Rizki Rosida Hayati, menjelaskan pengintegrasian materi sejarah
lokal ke dalam kurikulum sejarah nasional sesuai dengan KD. Pengintegrasikan tergantung materinya
yang untuk kelas peminatan lebih sulit dibandingkan dengan kelas wajib. Materi “Kehidupan Praaksara”
hanya bisa melalui peninggalan sejarah, sedangkan materi “Kehidupan Manusia Praaksara Indonesia”,
tidak ada fosil manusia purba di Kalimantan. Hal sama diungkapkan Riski Rosita Hayati tersebut dan
sesuai buku Materi Muatan Lokal Kebudayaan Banjar yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan (2011: 13). Sebaliknya, kebudayaan gua di Kalimantan berlangsung masa neolitik. Adapun
pengintegrasian materi sejarah lokal yang bisa ia sampaikan mengenai peninggalan peralatan sehari-
hari yang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan pada zaman prasejarah, seperti bermacam-macam
kapak, parang dan benda lainya, benda tersebut juga terdapat di Museum Lambung Banjarbaru.

Tabel 6
Analisis KD Integrasi Materi Sejarah Lokal ke dalam Kurikulum Sejarah Nasiona

Materi tentang “Memahami Prinsip Dasar Sejarah”  mudah diintegrasikan ke materi sejarah
lokal, yakni dengan suruhan agar siswa mencari peristiwa sejarah apa saja yang terjadi di Kalimantan
Selatan, seperti “Perang Banjar” dan peristiwa “Jum’at Kelabu 23 Mei”.

Tabel 7
Analisis KD Integrasi Materi Sejarah Lokal ke dalam Kurikulum Sejarah Nasional
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Berdasarkan analisis KD dari beberapa tabel di atas menunjukkan bahwa guru sudah
mengintegrasikan materi sejarah lokal ke kurikulum sejarah nasional, guru sudah memilih topik sejarah
lokal yang tepat, dengan kata lain guru sudah menyampaikan materi sejarah lokal yang berkaitan dengan
sejarah nasional. Menurut Wasino (2005: 1) sejarah lokal diperlukan untuk membangkitkan kesadaran
sejarah nasional serta menghindarkan siswa asing dengan sejarah daerahnya. Pembelajaran sejarah
hendaknya dimulai dari fakta-fakta sejarah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal anak, baru
kemudian pada fakta-fakta yang jauh dari tempat tinggal anak, sehingga dengan pengintegrasian materi
tersebut diharapkan peserta didik tidak asing dan akan merasa tertarik untuk belajar sejarah, karena yang
dipelajari merupakan lingkungan peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan konsep kurikulum expanding
community approach (Kim, 2015; Stallones, J.R., 2015).

Berdasarkan hasil observasi di kelas X IIS 2 (kelas peminatan), materi yang dibahas adalah
mengenai “Manusia Purba Indonesia dan Dunia”. Guru menjelaskan tentang jenis manusia purba yang
ditemukan di Indonesia, kehidupan manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan
tingkat  sederhana, adapun terkait  pengintegrasian materi sejarah lokal ke kurikulum sejarah nasional,
maka pembahasan yang disampaikan adalah seperti peninggalan benda-benda dan budaya yang ada di
Kalimantan, misalnya alat kapak dan parang yang digunakan manusia purba pada masa berburu dan
mengumpulkan makanan, walaupun sebenarnya jenis kapak yang ditemukan di Pulau Jawa berbeda
dengan jenis kapak yang ada di Museum Lambunga Mangkurat di Banjarbaru ataupun kapak yang
masih dipakai sampai sekarang. Selain itu, ada juga peninggalan budaya seperti ritual mandi-mandi,
dan acara adat Mappanretasi di Pagatan.

Observasi di kelas XI IIK, materi yang dibahas adalah “Perjuangan Mempertahankan
Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda”. Adapun pengintegrasian materi sejarah lokal ke
kurikulum sejarah nasional adalah mengenai “Upaya dan Perlawanan Rakyat Kalimantan dalam
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia”, ada beberapa perlawanan seperti ekspedisi ALRI Divisi IV
Kalimantan yang dikoordinasi oleh ALRI Divisi IV Kalimantan Markas Pertahanan Angkatan Laut yang
dipimpin oleh Brigjen Hasan Basry pada tahun 1946. Berdasarkan hasil observasi, tampak jika guru
sudah mengintegrasikan materi sejarah lokal ke dalam kurikulum sejarah nasional.

Berdasarkan observasi di kelas X MIA I, materi yang disampaikan  yakni “Proses Masuknya
Agama Islam ke Nusantara”, pengitegrasian sejarah lokal ke sejarah nasional yakni masuknya Islam ke
Kalimantan Selatan, pada kegiatan pembelajaranya membahas peran Sultan Suriansyah dalam proses
masuknya Islam di Kalimantan Selatan dan peran dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam
menyiarkan Islam di Kalimantan Selatan.

3.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pembelajaran Sejarah Berbasis Sejarah Lokal
      di MAN 3 Banjarmasin.
3.3.1 Faktor Penghambat
Faktor penghambat integrasi materi sejarah lokal ke dalam kurikulum sejarah nasional yang

diperolah dari wawancara dengan guru-guru Sejarah MAN 2 Banjarmasin dipaparkan berikut.
Hambatan yang paling utama adalah kurangnya ketersediaan sumber yang membahas

mengenai sejarah lokal, baik buku pegangan guru maupun buku pegangan siswa. Buku yang dipegang
guru sejarah di sini adalah buku Sejarah Indonesia Kelas X Kurikulum 2013, disusun oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI, ditulis oleh Ratna Haspari dan M. Adil, sedangkan siswa memakai Buku
LKS siswa Sejarah Indonesia kelas X semester 2. Untuk kelas XI pun buku yang dipakai dari segi penyusun,
penulis dan penerbitnya sama dan perbedaannya terletak dari segi isi materi.
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Selain dari kurang tersedianya sumber buku, hambatan lainnya adalah kesulitan dalam
menghubungkan materi sejarah umum terhadap materi sejarah lokalnya, dikarenakan tidak semua materi
sejarah bisa dikaitkan dengan sejarah lokal, selain itu juga dikarenakan keterbatasan guru dalam
mengakses informasi baru mengenai sejarah lokal. Dalam hal ini, masalah dana juga merupakan menjadi
hambatan dalam pembelajaran sejarah lokal, misalnya untuk kegiatan study tour harus menyiapkan dana
yang cukup besar, sedangkan dana dari sekolah tidak mencukupi. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa
sekarang tidak diperbolehkan  memungut dana dari siswa, karena itu termasuk pungutan liar (pungli).

Novia Damayanti adalah guru sejarah berlatar belakang pendidikan Geografi sehingga merupakan
hambatan akademis terhadap persoalan integrasi materi lokal ke dalam kurikulum sejarah Nasional.
Kelemahan ini diikuti rendahnya aktivitas Novia Damayanti pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP). Kegiatan MGMP sangat berperan dalam proses pengembangan materi kurikulum sejarah
nasional. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Dunkin (1974) dalam Agung dan Wayuni (2013: 44-45)
ada sejumlah aspek yang mempengaruhi kualitas guru, salah satunya adalah teacher training experience.
Teacher training experience meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan
latar belakang pendidikan guru, misalnya pengalaman latihan profesional, tingkatan pendidikan,
pengalaman jabatan, workshop, seminar dan lain sebagainya.

Selain hambatan dari guru, hambatan pembelajaran sejarah juga berasal dari siswa, menurut
salah satu siswa MAN 3 Banjarmasin, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran sejarah yang
mengakibatkan ketidaksukaan dengan pelajaran sejarah adalah materi yang terlalu banyaknya dan
sejumah fakta dan konsep yang harus dihafal, seperti nama tokoh, angka tahun dan tempat. Mereka
belum dibiasakan melihat peristiwa dari sudut yang berbeda, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam
sebuah peristiwa. Pandangan ini diperkuat oleh Porda (1995: 6) yang dikutip oleh Anis (2014: 197) bahwa
menurunnya minat belajar sejarah di kalangan siswa karena adanya kecenderungan dari guru sejarah
lebih menekankan dari sisi hafalan. Hafalan yang harus diingat oleh siswa berisikan sederetan nama-
nama tokoh dan angka tanggal serta tahun sebuah peristiwa monumental yang mungkin tidak berarti apa-
apa bagi siswa (not meaningful learning).

Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan mencari tambahan materi sejarah lokal melalui
internet dan di perpustakaan daerah serta berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru untuk
memperoleh data yang nantinya disampaikan kepada siswa.

Hambatan lainnya adalah kesulitan menghubungkan antara materi yang disajikan dalam buku
pegangan guru ataupun siswa dengan materi lokalnya, dikarenakan kurangnya sumber yang memuat
tentang materi lokal. Hambatan lain adalah bahwa sejarah peminatan lebih sulit diintegrasikan ke kurikulum
sejarah nasional. Hambatan yang dialami guru diupayakan melalui persiapan materi sebaik mungkin dan
berusaha mengajar dengan sebaik mungkin, termasuk melayani siswa yang berkebutuhan khusus dengan
cara memberikan perhatian khusus, dan berusaha agar mereka belajar dengan santai serta tidak
memaksakan untuk memahami materi yang diajarkan.

MAN 3 Banjarmasin menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menjadi tantangan guru,
termasuk guru-guru sejarahnya. Diperlukan strategi pembelajaran yang tepat dan profesionalisme, seperti
melakukan tanya jawab secara pribadi (face to face) sehingga siswa khususnya ABK tumbuh rasa percaya
dirinya dan semakin semangat belajar. Menurut Majid (2011: 132) bahwa kegiatan untuk siswa pandai
harus berbeda dengan kegiatan untuk siswa sedang dan kurang, walaupun untuk memahami satu jenis
konsep yang sama karena setiap siswa mempunyai keunikan masing-masing. Hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman terhadap pendekatan, metode dan teknik pembelajaran tidak bisa diabaikan.
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Hambatan paling utama dalam pembelajaran sejarah lokal adalah kurang tersedianya sumber
mengenai sejarah lokal. Sedangkan upaya untuk melengkapi materi sejarah lokal bisa dicari lewat internet.
Adapun untuk menangani siswa ABK, maka guru berusaha memberikan perhatian yang lebih dan berbeda
terhadap siswa tersebut.

3.3.2 Faktor Pendukung
Faktor pendukung integrasi materi sejarah lokal ke dalam kurikulum sejarah nasional yang

diperolah dari wawancara dengan guru-guru Sejarah MAN 3 Banjarmasin (Novia Damayanti dan Rizki
Rosida Hayati) sebagai berikut:

Faktor pendukung dalam pembelajaran sejarah lokal adalah adanya respons siswa dalam
menerima penjelasan mengenai sejarah lokal, serta adanya interaksi edukatif antara guru dan siswa.
Adanya siswa yang merasa terminati belajar sejarah lokal ataupun terinspirasi mengenai lokal, sehingga
guru semakin bersemangat mengaitkan materi kurikulum sejarah nasional dengan materi sejarah lokal.

Faktor lainnya adalah adanya semangat dalam diri siswa, sehingga guru pun terdorong untuk
terus belajar mengenai sejarah lokal. Adapun mengenai siswa yang berkebutuhan khusus, beliau biasanya
memberikan perhatian khusus kepada siswa yang berkebutuhan tersebut, dan berusaha supaya dia
belajar dengan santai serta tidak memaksakan untuk memahami materi yang diajarkan.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam kegiatan pembelajaran sejarah lokal ini
adalah adanya respons siswa dalam menerima penjelasan mengenai sejarah lokal, semangat serta
antusias siswa yang tinggi terhadap materi pembelajaran sejarah lokal. Berkaitan hal tersebut, maka
menurut Agung dan Wahyuni (2013: 49) faktor dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi proses
pembelajaran adalah faktor iklim sosial psikologis. Maksudnya adalah keharmonisan hubungan antara
orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini dapat terjadi secara internal atau eksternal.
Iklim sosial secara internal adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah,
misalnya iklim sosial antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru
bahkan antara guru dengan pimpinan sekolah. Iklim sosial  eksternal adalah keharmonisan hubungan
antara pihak sekolah dan dunia luar, misalnya hubungan sekolah dengan orangtua siswa, lembaga-
lembaga masyarakat dan lain sebagainya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian dan pembahasan pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal dapat disimpulkan

sebagai berikut: Pertama, tujuan pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal sudah dirancang guru
pada sebuah silabus dan RPP, namun belum optimal; Kedua, materi sejarah lokal dikembangkan
berdasarkan materi sejarah nasional. Namun tidak semua materi sejarah bisa dikaitkan ke sejarah lokal,
dikarenakan kurangnya sumber sejarah lokal; Ketiga, proses pembelajaraan sejarah lokal menggunakan
metode ceramah, tanya jawab secara acak, tetapi lebih banyak menggunakan metode diskusi; Keempat,
sumber belajar sejarah lokal yang bersumber dari buku teks masih kurang. Guru lebih banyak
menggunakan sumber dari internet dan sebagian lagi memanfaatkan museum; Kelima, metode yang
digunakan pembelajaran sejarah lokal adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi; Keenam, evaluasi
pembelajaran sejarah lokal melalui pemberian tugas secara berkelompok dan pengamatan ketika
pembelajaran berlangsung (observasi).

Pembuatan RPP yang memuat materi sejarah lokal tergantung materi yang akan diajarkan, jika
materi sejarah nasionalnya mudah dikaitakan ke sejarah lokal, maka materi sejarah lokalnya bisa
dicantumkan dalam RPP pada bagian indikator. Sedangkan integrasi materi sejarah lokal dikembangkan
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berdasarkan Kompetensi Dasar pada silabus, namun semua materi sejarah nasional bisa diintegrasikan
ke materi sejarah lokal, dikarenakan untuk pembelajaran sejarah lokal sendiri disesuaikan dengan
kemampuan guru dalam menyusun materi sejarah lokal tersebut.

Faktor penghambat yang dialami guru dalam pembelajaran sejarah lokal adalah kurangnya
ketersediaan sumber sejarah lokal, kurangnya dana dalam menunjang pembelajaran sejarah lokal, latar
belakang kedua guru sejarah yang bukan dari pendidikan sejarah serta pengalaman mengajar guru
belum memadai. Faktor pendukung dalam proses belajar sejarah lokal adanya respons posistif siswa
menerima penjelasan sejarah lokal, adanya semangat siswa dalam belajar sejarah lokal, siswa terinspirasi
dengan pembelajaran sejarah lokal sehingga siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran.

Peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:
Pertama, MAN 3 Banjarmasin sebaiknya meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, seperti

buku teks lokal untuk mengoptimalkan pembelajaran sejarah lokal di MAN 3 Banjarmasin, sehingga
siswa bisa lebih kreatif dan lebih mencintai daerahnya.

Kedua. Bagi guru sejarah sebaiknya selalu meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan mutu
pembelajaran, khususnya sejarah lokal, seperti mengikuti MGMP, mengikuti seminar, mengikuti lokakarya
(workshop), mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sejarah lokal dan kegiatan lainnya yang bisa
meningkatkan kemampuan guru dalam mengajarkan sejarah lokal.

Ketiga, bagi siswa agar ditingkatkan lagi semangat, motivasi, dan prestasi dalam belajar sejarah,
khususnya sejarah lokal, serta bisa mengambil dari nilai-nilai sejarah lokal sebagai pembentuk karakter
bangsa (nation dan character building).
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ABSTRAK
Masyarakat Kuin Banjarmasin berkehidupan di seputar sungai Kuin, permukiman Urang Banjar sejak
pertengahan ke XVI. Penelitian bertujuan mendeskripsikan kehidupan sungai masyarakat Kuin Sungai
menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dengan melakukan observasi, wawancara,
dan dokumentasi dengan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Penelitian menyimpulkan: Pertama, masyarakat Kuin merupakan masyarakat berkehidupan
sungai yang membangun rumah di atas atau di pinggir sungai dan menjadikan sungai sebagai urat nadi
kehidupan; Kedua masyarakat Kuin bermatapencaharian sebagai penangkap dan pedagang ikan,
pembuatan kerupuk udang dan ikan haruan (gabus), membuat tajau dan tanggui, pengusaha transportasi
klotok dan jukung, membangun masjid dan pusat aktivitas masyarakat di tepian sungai; Ketiga, kehidupan
sosial dan keagamaan seperti pengajian, aqiqah, perkawinan dan kegiatan lainnya berdasar falsafah
gawi sabarataan dan kayuh baimbai sebagai refleksi kebersamaan sebagai warisan nenek moyang
Urang Banjar berawal dari menyiasati dan memanfaatkan lingkungan (alam/sungai) sehingga alam
harus dijaga dan dipelihara demi keberlangsungan kehidupan; Keempat, perubahan sosial dalam dayung
perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi menjadikan masyarakat Kuin harus ”menerima”
perubahan yang tidak terelakkan, tetapi tetap melestarikan kehidupan dan kebudayaan sebagai garis
sejarah turun-temurun. Kemajuan bukan berarti menafikan segala hal yang telah menjadi warisan
kehidupan.

KEHIDUPAN SUNGAI MASYARAKAT KUIN KOTA BANJARMASIN
Ersis Warmansyah Abbas

ersis_wa@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Setiap individu atau masyarakat mempunyai kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang

meliputi sistem idea atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia yang bersifat abstrak. Perwujudan
kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yaitu
berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan
hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang keseluruhannya ditujukan untuk membantu manusia
dalam melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat (Hermanto dan Winarno, 2009:25). Aktivitas
individu atau masyarakat, merespons atau berintegrasi dengan lingkungan yang menjadikan pola perilaku
dalam kehidupan. Dalam konteks masyarakat Kuin, sesuai dengan kondisi geografis Banjarmasin yang
dialiri ratusan (anak) sungai menjadikan masyarakat berkehidupan dan berbudaya sungai.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat,

Banjarmasin
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Kota Banjarmasin, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan, terkenal sebagai kota “Seribu Sungai”
karena dialiri banyak sungai. Sungai merupakan urat nadi kehidupan yang berarti bukan sekadar untuk
keperluan kehidupan sehari-hari seperti untuk mandi, mencuci, kakus (MCK) ---yang sedang giat-giatnya
dihapuskan Pemerintah Kota Banjarmasin--- tetapi dari bentangan historis, masyarakat menggunakan
sungai untuk transportasi, aktivitas perdagangan sampai pariwisata. Karena itu, kehidupan masyarakat
Banjarmasin diidentikkan dengan kehidupan sungai.

Sebagaimana kita kenal melalui narasi historis, kehidupan dan kebudayaan masa lalu manusia
berkembang pesat setelah manusia membangun basis kehidupan di (pinggir) sungai. Kita mengenal
kebudayaan hebat seperti kebudayaan sungai Nil, sungai Eufrat, sungai Indus, sungai Kuning, dan
sebagainya. Hal serupa terjadi di Indonesia, masyarkat membangun kehiduan dan kebudayaan di kota-
kota di tepian sungai. Di Indonesia, sungai-sungai penting diantaranya, sungai Batang Hari, Sungai Musi,
Sungai Ciliung, sungai (bengawan) Solo, sungai Mahakam, sungai Barito dan sungai Martapura. Sungai
Barito dan sungai Martapura adalah sungai besar “mengaliri” dan membatasi kota Banjarmasin.

Menurut Atmojo (Kasnowihardjo, et.al, 2004: 25) ... Di Kalimantan Selatan hampir semua sungai
sejak dahulu sampai saat ini berfungsi sebagai prasarana lalu lintas yang menghubungkan daerah muara
dengan pedalaman, serta sebagai pengaturan tata air”. Sejak sebelum berkembangnya jalan darat, bahkan
setelah berkembang, sungai merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan.

Menurut Sunarningsih (Kasnowihardjo, et.al, 2004: 110): “Transportasi sungai masih dapat
dijumpai di sepanjang sungai Martapura, tetapi sudah sedikit yang memanfaatkannya disebabkan
pembangunan yang pesat di sektor transportasi darat, sehingga menambah lesunya transportasi sungai”.
Sekalipun demikian sungai tetaplah penting untuk kehidupan masyarakat. Karena itulah menurut Sulaksono
(2004: 178): “Pemerintah Kota Banjarmasin, bersama-sama segala komponen masyarakat
memasyarakatkan budaya sungai bersih untuk menjaga kebersihan air sungai dari pencemaran sampah
rumah tangga dan sampah industri. Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang pola yang baik agar
mereka yang sejauh itu kurang sadar akan kebersihan dan kesehatan bisa melakukan perubahan”.

Seiring dengan itu, perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi tentu mempengaruhi pola
kehidupan masyarakat Banjarmasin misalnya dengan berubahnya pola kehidupan menjadi lebih dominan
kehidupan berbasis darat. Sekalipun demikian, tidak serta merta menghilangkan kehidupan sungai. Di
“jantung” kota Banjarmasin terdapat ”cikal bakal” masyarakat Banjarmasin yang memelihara kehidupan
sungai, yaitu masyarakat Kuin.

Artikel penelitian mendeskripsikan dan menganalisis kehidupan sungai masyarakat Kuin berbasis
lintasan historis dalam tatapan kondisi obyektif saat ini dalam pandang ke depan. Pemerintah Kota
Banjarmasin membangun destinasi wisata, diantaranya kawasan historis Kuin, perlu memperhatikan
kehidupan sungai masyarakat Kuin.

II. METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan untuk memahami kehidupan

sungai masyarakat Kuin. Menurut Moleong (2006:4) pengamatan kualitatif lebih menekankan pemahaman
pada manusia yang ditinjau dari kerangka perilaku sendiri, dan juga berupa data deskriptif yang diamati.
Untuk itu pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan model Miles dan Huberman (Wahyu, 2009:70-72, reduksi data, penyajian data, dan menarik
kesimpulan. Pengujian keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan,
dan triangulasi.
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III. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
2.1 Lintasan Historis Kuin
Kampung Kuin merupakan kawasan di kota Banjarmasin yang dilalui sungai Kuin. Sungai Kuin

menghubungkan sungai Barito dengan sungai Martapura. Sungai Barito merupakan sungai terbesar di
pulau Kalimantan yang membatasi kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala dan sungai
Martapura menghubungkan Kabupaten Banjar dengan kota Martapura. Kawasan sepanjang sungai
Kuin merupakan pemukiman awal Urang Banjar. Kesultanan Banjar bermula dari Kuin.

Dalam lintasan historis, ketika terjadi pertengkaran antara Raden Samudera, pewaris Kerajaan
Negara Dipa, dengan pamannya Pangeran Mangkubumi, Raden Samudera melarikan diri ke Kuin.
Raden Samudera disambut baik Patih Oloh Masih, penguasa Kuin. Hal tersebut memancing kemarahan
Pangeran Mangkubumi dan berniat menyerang Kuin. Patih Oloh Masih dan Raden Samudera bersepakat
meminta bantuan kepada kesultanan Demak di pulau Jawa. Permintaan tersebut dikabulkan Sultan
Demak dengan syarat Raden Samudera dan pengikutnya memeluk agama Islam (Saleh, 1960: 34).

Bantuan dari Kesultanan Demak dipimpin Khatib Dayan menjadikan perang antara pasukan
Raden Samudera melawan pasukan Pangeran Mangkubumi diakhiri dengan perdamaian. Pangeran
Mangkubumi mengakui Pangeran Samudera sebagai raja (sultan) dan resmilah Kesultanan Banjar.
Raden Samudera berganti nama menjadi Sultan Suriansyah dan Kuin dijadikan ibukota Kesultanan
Banjar. Penobatan Sultan Suriansyah, 24 September 1526 dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin.

Masa Kesultanan Banjar merupakan kejayaan Kuin sampai ibu kota pindah ke Martapura. Ketika
Belanda menguasai Banjarmasin tahun 1612 pusat pemerintahan dipindahkan ke kawasan Benteng
Tatas yang kini menjadi masjid Sabilal Muhtadin. Pada tahun 1934 Pemerintahan VOC/Belanda membagi
Kuin menjadi Kampung Kuin Utara dan Kampung Kuin Selatan. Pada masa Pemerintah RI dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, berdasarkan Surat
Keputusan Mendagri 22 Desember 1980 Nomor : 140-502, Kuin Selatan dimekarkan menjadi Kelurahan
Kuin Selatan dan Kuin Cerucuk. Pembagian administratif tidak menghilangkan ”identitas” Kuin.

Tidak didapat data penduduk Kuin sejak berdirinya Kesultanan Banjar. Data penduduk dan luas
wilayah Kuin pada saat sekarang tersaji pada dengan baik pada Profil Kelurahan Kuin Utara, Profil
Kelurahan Kuin Selatan, dan Profil Kelurahan Kuin Cerucuk. Penduduk Kuin 39.031 orang yang mendiami
wilayah seluas 442,52 Ha yang
tersebar di Kelurahan Kuin
Utara 11.351 orang yang
mendiami wilayah seluas
104,52 Ha (Profil Kelurahan
Kuin Utara, 217), Kuin Selatan
11.647 orang yang mendiami
wilayah seluas 172 Ha (Profil
Kelurahan Kuin Selatan 2017)
dan Kuin Cerucuk 16.033
orang yang mendiami wilayah
seluas 166 Ha (Profil
Kelurahan Kuin Cerucuk
2018).

Masjid Sultan Suriansyah pusat aktivitas keagamaan di Kuin (Foto: EWA)
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2.2 Kehidupan Sungai Masyarakat Kuin
Masyarakat Kuin berkehidupan sungai. Masyarakat Kuin membangun rumah di sepanjang

jalur sungai, di tepian atau di atas sungai. Rumah dibangun menghadap dua arah yaitu arah sungai dan
arah darat dan mempunyai dua beranda, beranda depan menghadap jalan darat dan beranda belakang
menghadap sungai. Ada pula rumah yang dibangun menghadap ke jalan darat dan bagian belakang
sebagai dapur. Rumah dua beranda memanfaatkan beranda belakang sebagai warung untuk menjual
makanan, barang-barang kelontong, dan BBM. Warung makan dibangun menghadap sungai melayani
pembeli yang naik jukung atau klotok (perahu kecil). Saat klotok mengisi bensin, para penumpang bisa
naik ke warung untuk minum teh, makan kue, atau makan nasi. Sungai sekaligus “tanah” untuk membangun
rumah tinggal, beraktivitas ekonomi dan sosial.

Aktivitas masyarakat Kuin dimulai sejak subuh saat laki-laki, perempuan, tua, muda, dan anak-
anak beraktivitas mandi, mencuci dan buang air (MCK), bapandiran (berbicara) sambil menunggu jukung
penjual sayur dan ”warung terapung”. Ketika matahari semakin tinggi di (tepian) sungai berangsur sepi.
Pada sore hari kembali ramai dan anak-anak mandi, bermain-main, berenang, menyelam, atau balapan
menyeberangi sungai. Selain itu ditemui pemancing di atas jembatan Pangeran atau mereka yang duduk-
duduk di tepi sungai yang bubar menjelang Magrib. Setelah salat Magrib mereka mengaji di masjid
sampai selesai salat Isya. Aktivitas malam masyarakat berpusat di masjid.

Sungai berfungsi sebagai jalur transportasi dan untuk memudahkan mobilitas barang. Distribusi
barang dari satu tempat ke tempat berkaitan dengan aktivitas perekonomian. Pasar terapung yang terkenal
tersebut berada di Kuin sebagaimana Masjid Suriansyah dan Makam Sultan Suransyah dan Khatib
Dayan. Menurut Mashur (80), sesepuh masyarakat Kuin: ”Dulu, perkampungan Kuin hanya terdiri dari
puluhan rumah. Seiring waktu, berdatangan penduduk dari berbagai daerah seperti dari Hulu Sungai
Selatan, khususnya Nagara”. Sekalipun demikian, mayoritas penduduk Kuin Urang Banjar. Pendatang,
seperti suku Jawa, Madura dan lain-lain bermukim di Kuin karena alasan pekerjaan dan dibangunnya
kompleks perumahan di Kuin ”darat”.

Secara sosial masyarakat Kuin memangku pola kehidupan Urang Banjar. Masyarakat Banjar
mendayung sikap kayuh baimbai dan gawi sabarataan (gotong royong) sebagai warisan leluhur.
Mempraktikkan prinsip kayuh baimbai dan gawi sabarataan menjadikan kehidupan harmonis antarwarga,
kepentingan atau kebutuhan
bersama masyarakat dilakukan
bersama-sama misalnya,
membangun masjid, sekolah,
kebersihan lingkungan, dan
keamanan.

Pada awalnya pendu-
duk Kuin bermata pencaharian
sebagai penangkap ikan,
pedagang di pinggir sungai
atau di atas jukung, membuka
usaha di depan rumah menjual
sembako, sayur, buah-buahan,
ikan asin, sandang dan warung
makan.

Sungai Kuin: pusat kehidupan masyarakat Kuin (Foto: EWA)
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Sepanjang sungai Kuin terdapat pengusaha jual beli besi bekas. Kuin Selatan diidentikkan
sebagai ”Kampung Pembesian”. Besi bekas sebagai bahan industri kerajinan pembuatan panci, wajan,
cangkul, sekop, dan produk-produk lain dari bahan besi. Ada penyediakan jasa sewa kelotok untuk
bepergian ke tempat wisata melalui jalur sungai yang disebut susur sungai.

Khususnya Kuin Utara terdapat pengrajin tajau, pembuatan kerupuk udang dan ikan haruan.
Menurut Basriah (51) pemilik usaha kerupuk: “Tiga tahun lalu mendapat bantuan Pertamina berupa alat
produksi, seperti kompor dan oven. Tajau digunakan sebagai mas kawin, alat pembayaran denda adat,
dan tempat tulang (wadah kubur). Tajau peninggalan masyarakat Dayak yang ”dipelihara” di Kuin dan
dijadikan kawasan wisata dengan nama Kampung Tajau. Tajau wadah seperti gerabah terbuat dari semen
dicampur pasir. Menurut Masriani (60): Dalam sehari pembuat tajau bisa menghasilkan 10 tajau. Air yang
disimpan di dalam tajau menjadi jernih dan membuat air asam menjadi tawar”.

Mata pencaharian lain penduduk adalah jasa kelotok wisata menyusuri sungai-sungai di
Banjarmasin. Menurut (50) Hasan dan Hamdani (49), supir kelotok selama 30 tahun: “Sewa kelotok
tujuan Pulau Kembang dan Pasar Terapung Rp.250.000,00, makam Sultan Suriansyah ke Pulau Kembang
Rp.150.000,00 dengan penumpang 15 orang. Jasa sewa kelotok ramai pada hari libur”.

Di Kuin Cerucuk terdapat produksi barang tradisional Banjar, yaitu tanggui. Tanggui adalah
sejenis topi mirip topi caping di Jawa dibuat dari daun nipah muda yang dikeringkan. Pembuatan tanggui
oleh ibu-ibu. Menurut Imah (45) satu diantara pengrajin tanggui di Kuin Cerucuk, bahwa bekerja sebagai
pembuat tanggui merupakan kerja sampingan untuk menambah penghasilan. Bahan pembuatannya
dari daun nipah, batang ilatung. Harga satu tanggui Rp.3.000,00. Tanggui dijual ke pengepul untuk dijual
kembali ke daerah pertanian, seperti Gambut, Anjir, dan Nagara. Permintaan untuk membuat tanggui
akan banyak apabila memasuki musim panen.

Mayoritas masyarakat Kuin beragama Islam. Masyarakat Banjar adalah masyarakat Islamis
sebagaimana diteliti Ersis Warmansyah Abbas (2013: 319): Islam adalah Banjar, Banjar adalah
Islam. Pada praktik kehidupan sehari-hari mereka rajin melaksanakan kewajiban agama, menunaikan
salat, berpuasa bulan Ramadhan, dan kegiatan keagamaan. Anak-anak masyarakat Kuin sejak kecil
dididik secara Islam dan praktik kehidupan Islam yang membentuk karakter Islami dan dilanjutkan dengan
pendidikan baca tulis Al-Qur’an di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Langgar dan masjid digunakan
sebagai tempat ibadah, belajar membaca Al-Qur’an, maulid habsyi, hadrah, pengajian dan sebagainya.

Langgar dan masjid sebagai pusat kegiatan agama, ditunjang dengan Madrasah Ibtidaiyah
(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) untuk mempelajari, dan
memperdalam agama Islam untuk diterapkan dalam kehidupan. Karena itu tidak heran bila ditemui
anak-anak berusia 6 sampai 7 tahun sudah dapat membaca Al-Qur’an. Di TP Al-Qur’an diajarkan mulai
cara berwudhu sampai praktik salat. Kehidupan beragama menjadi tonggak kehidupan masyarakat.

Menurut H. Fauzan (50):
“Kehidupan beragama masyarakat Kuin terpelihara dengan baik. Pembelajaran dan praktik
agama menjadi inti kehidupan masyarakat. Sekalipun langgar dan masjid tidak penuh setiap
saat, pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW misalnya, di langgar dan masjid banyak peserta.
Jamaah salat lima waktu terpelihara dan kuliah Subuh lebih banyak pesertanya”.
Pendapat H. Fauzan diamini Zaliah (38 tahun), ibu rumah tangga dan Yani (30) yang berprofesi

pengojek, bahwa: “Mayoritas keagamaan di Kuin Selatan dalam sehari-hari melakukan yasinan dan
arisan setiap hari Senin sore”. Aktivitas kematian dengan iuran bulanan Rp.12.000,00 dan juga betarbang
setiap bulan Maulid Nabi Muhammad SAW.
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Secara umum menurut Mashur (80), ustad dan Imam di Musala Kuin Selatan: “Masyarakat Kuin
setiap harinya salat berjamaah dan melakukan aktivitas keagamaan lainnya”. Bapak Zainudin (50)
menguatkan dengan memberi contoh kegiatan di bulan Ramadhan: “Di Kuin acara keagamaan seperti
mengundang ustadz dari daerah lain untuk ceramah apabila memasuki bulan puasa, maulid, akikah, dan
menyambut tahun baru Islam dan kegiatan lainnya.

Aktivitas keagamaan masyarakat Kuin dapat dipindai dari aktivitas di Masjid Sultan Suriansyah.
Masjid Suriansyah dibangun oleh Sultan Suriansyah pada tanggal 24 September 1526. Masjid Sultan
Suriansyah merupakan masjid tertua di Kalimantan berarsitektur Banjar, yakni berkonstruksi panggung
dan beratap tumpang. Di bagian mihrab, atap terpisah dengan bangunan induk. Meski beberapa kali
dipugar, nuansa kekunoan masjid tetap terjaga. Sejumlah daun pintu berukir peninggalan awal meski tak
difungsikan lagi tetap dijejerkan di sekitar dinding masjid. Mimbar kuno dari kayu ulin pun tetap
dipertahankan. Sekitar 200 meter dari lokasi masjid terdapat kompleks makam Sultan Suriansyah. Pada
masa lalu, kompleks masjid dan pemakaman menjadi satu tetapi perkembangan zaman memisahkan
situs bersejarah tersebut.

Aktivitas keagamaan di Masjid Sultan Suriansyah diantaranya, salat lima waktu dipimpin imam
Fakhrawi seorang hafidz qur’an, pelaksanaan salat Jum’at, ceramah agama rutin empat hari selama satu
minggu, yaitu malam Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu setelah salat Magrib, kuliah Subuh setiap hari,
Idul Adha, salat gerhana, peringatan hari-hari besar Islam, sunatan masal, dan baayun maulid.

Kegiatan keagamaan di Majelis Taklim lima kali dalam seminggu. Materi yang disampaikan
oleh guru atau penceramah berkenaan dengan ajaran agama Islam yang bersifat umum, diantaranya
akidah/tauhid, akhlak, tasawuf dan fikih. Karena materi yang diajarkan bersifat umum, maka kitab-kitab
yang menjadi pegangan pun bermacam-macam. Majelis taklim rutin untuk laki-laki dan perempuan yang
diadakan malam Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu ba’da salat Maghrib.

Pengajian rutin untuk laki-laki dan perempuan yang diadakan empat hari selama satu minggu,
yaitu malam Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu setelah salat Magrib. Pada hari Rabu setelah salat Magrib
ada kegiatan belajar membaca Al-qur’an untuk perempuan. Kagiatan di Masjid Sultan Suriansyah pada
hari kamis pukul 14:00 wita sampai 15:30 wita ada pengajian khusus untuk perempuan. Pada malam
Kamis ada kegiatan membaca burdah setelah salat Isya.

Majelis Taklim yang
dilaksanakan setiap malam
Senin di Masjid Sultan
Suransyah penceramahnya
Habib Al-Idrus. Kitab yang
menjadi pedoman Habib Al-
Idrus di majelis taklim Masjid
Sultan Suriansyah adalah kitab
Bidayatul Hidayah karangan
Imam Al-Ghazali. Habib Al-
Idrus penceramah terkenal
yang juga memberikan
pengajian di berbagai majelis
taklim lain diantaranya, di
Gardu dan Sungai Lulut.

Mihrab Masjid Sultan Suriansyah Kuin (Foto: EWA)
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Majelis taklim setiap malam Selasa diisi KH. Hasan Baihaqi dengan kitab Ihya Ulumuddin karya
Imam Ghazali. Materi yang diajarkan tentang fikih (seperti wudhu), tauhid, tasawuf, dan makrifat dengan
metode ceramah. Majelis Taklim Jumat malam oleh guru H. Abdus Satar dengan kitab Kifayatul Atqiya
karya Sayyid Abi Bakar dengan materi tasawuf, syariat, tarikat, dan hakikat. Metode pengajian campuran
antara metode ceramah dan metode tanya jawab. Majelis taklim malam Minggu oleh guru Akhmad
Fakhrawi tentang fikih, aqidah, akhlak dan tasawuf dengan kitab Irsyadul Ibad karya Imam Ahmad Djainudin
dengan metode ceramah.

Majelis taklim perempuan diadakan setiap Kamis siang pukul 14:00-15:00 WITA dengan
pembacaan yasin, shalawat, dan ceramah agama. Penceramah hari Kamis Hj. Hamdanah dengan
bahan Al-Quran dan tafsir seperti tafsir Al-Misbah tentang tauhid dengan metode ceramah. Beliau
membacakan ayat Al-Quran kemudian menguraikan maksud ayat tersebut kepada jamaah. Hj. Hijrah
mengisi tentang ibadah, akhlak, fikih dan sebagainya dengan Al-Quran tafsir dan Kitab Riyadhus Shalihin.
Tujuan mejelis taklim untuk silaturrahim dan penyadarkan tentang pentingnya ilmu.

Pada bulan Ramadhan kegiatan di Masjid Sultan Suriansyah antara lain salat Tarawih, salat Idul
Fitri, dan kuliah Subuh Ramadhan, malam peribadatan Lailatul Qadar, berbuka puasa bersama para
ulama, umaro dan jamaah, tadarus Al-Quran, pelaksanaan badan amil zakat (BAZIS). Untuk kegiatan
tersebut, masyarakat setempat dan remaja masjid saling bekerja sama untuk kelancaran acara.

Tujuan kegiatan atau tempat organisasi tersebut untuk membentuk karakter Islami masyarakat
di Kuin. Sebagai bekal bagi masyarakat untuk masa depan. Ini sebagai ajang kreativitas yang sangat
bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menunjang kegiatan.
Dukungan dari pemerintah sangat baik ditandai dengan memberikan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan keagamaan dan sosial.

Dalam pada itu, sebagaimana perkembangan masyarakat, perubahan sosial masyarakat Kuin
menyesuaikan perkembangan zaman. Perubahan di dalam atau mencakup sistem sosial yang ada di
masyarakat. Sistem itu meliputi aktivitas, pola pikir, tindakan, maupun tatanan nilai yang ada dalam
masyarakat. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu
yang berlainan (Martono, 2014).

Perubahan sosial di masyarakat Kuin di antaranya seperti perubahan jumlah penduduk karena
semakin banyak mendiami wilayah Kuin sebagai dampak semakin berkembangnya Banjarmasin sebagai
ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pertambahan penduduk dan semakin terbukanya interaksi, baik
sesama masyarakat Kuin maupun dengan masyarakat luar Kuin, menjadikan terjadinya perubahan
kehidupan masyarakat. Kalau dulunya aktivitas berpusat di masjid atau madrasah, terutama anak-anak
dan remaja, kini bergeser dengan berkurangnya kehadiran anak-anak dan remaja di masjid. Sekalipun
demikian bukan berarti masyarakat meninggalkan begitu saja aktivitas dimana masjid sebagai pusat
kebudayaan sebagaimana dikatakanan Sidi Gazalba (1963).

Berita bagusnya, kehidupan beragama merupakan benteng keimanan masyarakat Kuin untuk
memfilter berbagai hal sebagai konsekuensi perkembangan masyarakat, terutama arus globalisasi yang
juga melanda masyarakat Kuin. Adanya lembaga pendidikan dan tradisi masyarakat sungai yang erat
dengan kebersamaan, tolong menolong, dan toleransi merupakan garansi bagi keberlanjutan masyarakat
sungai Kuin. Lebih lanjut perubahan itu juga terjadi dalam hal aktivitas masyarakat, yang dulunya selalu
taat pada norma dan nilai sosial yang berlaku sekarang mulai ditinggalkan, misalnya kalau dulu perempuan
bila pulang malam merupakan hal tabu, namun sekarang hal tersebut dianggap lumrah dalam pemahaman
ada yang harus bekerja sampai malam karena lembur dan lain sebagainya.



358 Ersis Warmansyah Abbas

Kehidupan sungai merupakan warisan yang dilakoni nenek-moyang Urang Banjar yang bukan
saja rumah kediaman dibangun di tepi atau di atas sungai, tetapi aktivitas kehidupan masyarakat
berhubungan dengan sungai. Sebagai penanda paling kuat “terbentuknya” Urang Banjar dengan
Kesultanan Banjar, masjid Sultan Suriansyah dibangun di tepi sungai Kuin dengan dermaga sebagai
tempat menambatkan perahu kelotok dan jukung. Sungai Kuin sebagaimana hampir semua sungai di
Kalimantan Selatan berhulu di pegunungan Meratus dan bermuara di laut Jawa atau selat Makasar.

Kehidupan sungai dengan jangkauan wilayah demikian luas berperanan penting bagi
masyarakat Banjar, termasuk masyarakat Kuin. Sampai tahun 1950 ketika transportasi darat belum pesat
berkembang, Urang Banjar menggantungkan kehidupan pada transportasi sungai. Mencari penghasilan
untuk kehidupan sehari-hari memanfaatkan sungai. Sungai dan perahu misalnya identik dengan
transportasi dan perdagangan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Sungai adalah ”ladang” mencari ikan sebagai mata pencaharian, untuk pergi-pulang bekerja,
ke sekolah, bersilaturahim, berekreasi, dan aktivitas lainnya. Hanya saja, setelah jalan darat dibuka dan
kemudian menjadi urat nadi kehidupan, sungai seolah ditinggalkan. Banyak sungai menjadi buntu atau
membangun berbagai keperluan sehingga fungsi sungai berubah. Sekalipun demikian, masyarakat Kuin
masih mempraktikkan kehidupan sungai di tengah perubahan tersebut. Masyarakat Kuin adalah gambaran
masa lalu kehidupan sungai Urang Banjar. Pada era modern terjadi perubahan dalam membangun
ekonomi (berdagang) Urang Banjar tetap berbasis agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari dakwah
Guru Sekumpul yang menurut Ersis Warmansyah Abbas (2017: 306): In enhancing the economic prosperity,
Guru Sekumpul develops da'wah method da'wah billisan (preaching) da'wah bil-hal (doing) and da'wah
bit-tadwin (examining) where da'wah billisan,and da'wah bit-tadwin are used to develop da'wah bil-hal.
Da'wah bil-hal is developed from Banjar community principles, kaji (examine) and gawi (do): carefully
examined the matters then implement them into economic development.

Pada kondisi obyektif saat ini, menurut Tatang (49), Staf Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata
Banjarmasin: “ada 3 sungai besar dengan 102 anak sungai di kota Banjarmasin”. Sungai dan anak sungai
fngsinya telah berubah. Menurut Rusnia (45), penjual buah dan sayur di sungai Kuin: “Dulu ramai setiap
hari di bantaran sungai ini, tetapi sekarang yang ramai hari Sabtu dan Minggu ramainya”. Hal senada
diutarakan Aris, pengendara taksi kelotok: “Dulu yang menaksi kelotak banyak, ke sekolah, bekerja,
mengangkut barang, dan sebagainya. Sejak ada jalur darat orang-orang berpindah ke jalur darat”.

Perubahan tersebut
sejalan perubahan cara hidup
yang dulunya sungai untuk
mandi, mencuci baju,
mencuci pir ing, mencuci
beras, dan sebagainya, kini air
munum daerah. Sebagai
gambaran Ida Riswanti (47)
menjelaskan: “Sejak kecil
aktivitasnya berhubungan
dengan sungai, sungai yang
jernih dan sehat untuk
dikonsumsi dengan disaring.
Sekarang air sungai kotor dan
tercemar. Makan Khatib Dayan dan Sultan Suriansyah di Kuin (Foto: EWA)
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Menurut Abdul Hadi (45) sejak kecil mandi di sungai sembari bakunyung  dan  berinteraksi
dengan te-tangga. Kini sebagaimana dikatakan Muhajir (43): Ma-syarakat Kuin mempunyai fasilitas air
PDAM, sekalipun mandi di sungai. Sekalipun demikian, tetap ada yang menggantungkan hidupnya pada
sungai, yaitu yang berprofesi nelayan, berdagang dengan kelotok, berwarung, dan sebagainya.
III. SIMPULAN

Pertama, masyarakat Kuin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, merupakan masyakarat
berkehidupan sungai. Masyarakat Kuin membangun rumah di atas atau di pinggir sungai dan menjadikan
sungai sebagai urat nadi kehidupan mulai dari keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK) ---yang kini
dihapus Pemerintah Kota--- dan mendayung aktivitas kehidupan berbasis sungai dalam bersosialiasi,
bertransportasi, berdagang, berkegiatan keagamaan, sampai kepariwisataan. Kehidupan sungai
merupakan rangkaian historis kehidupan masyarakat Kuin sejak berdirinya Kesultanan Banjar, 24
September 1526.

Kedua, sebagai masyarakat yang berkehidupan sungai, masyarakat Kuin membangun
kebudayaan berbasis sungai atau berkebudayaan sungai. Masyarakat Kuin bermatapencaharian sebagai
penangkap dan pedagang ikan, pembuatan kerupuk udang dan ikan haruan (gabus), membuat tajau dan
tanggui, pengusaha tranportasi klotok dan jukung, membangun masjid dan pusat aktivitas masyarakat di
tepian sungai. Aspek-aspek kehidupan masyarakat Kuin dibangun berbasis sungai.

Ketiga, kehidupan sosial dan keagamaan dan juga segi-segi kehidupan lainnya masyarakat
Kuin seperti pengajian, aqiqah, perkawinan dan kegiatan dilakukan berdasar falsafah gawi sabarataan
dan kayuh baimbai. Falsafah gawi sabarataan dan kayuh baimbai sebagai landasan kehidupan sosial
menjadikan kebersamaan sebagai sokoguru kehidupan masyarakat Kuin. Falsafah  gawi sabarataan
dan kayuh baimbai sebagai refleksi kebersamaan merupakan warisan nenek moyang Urang Banjar yang
sedari awal harus menyiasati dan memanfaatkan lingkungan (alam/sungai) sehingga alam harus dijaga
dan dipelihara demi keberlangsungan kehidupan.

Keempat, perubahan sosial dalam dayung perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi
menjadikan masyarakat Kuin harus ”menerima” perubahan yang tidak terelakkan, tetapi tetap melestarikan
kehidupan dan kebudayaan sebagai garis sejarah turun-temurun. Kemajuan bukan berarti menafikan
segala hal yang telah menjadi warisan kehidupan. Masyarakat Kuin berkehidupan di zaman modern
tanpa harus menafikan warisan kehidupan leluhur.
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ABSTRAK
Penulisan biografi pada dasarnya untuk memahami pelaku sejarah mengenai keterlibatannya dalam
peristiwa sejarah yang tidak jarang bermunculan sosok yang penting di masyarakat seperti pejuang atau
pahlawan. Penulisan biografi Bihman Villa dengan maksud melukiskan kegigihannya dalam
memperjuangkan dan menegakkan kepemerdekaan Republik Indonesia di Hulu Sungai Utara, Kalimantan
Selatan yang berlanjut pada perjuangan pascakemerdekaan RI. Penelitian ini menggunakan  metode
sejarah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau melalui langkah
metode sejarah, heuristic, crtique, interpretation, dan historiography. Hasil penelitian memastikan bahwa
Bihman Villa sebagai tokoh pejuang kemerdekaan RI di Hulu Sungai Utara yang bergabung dalam
organisasi Gerpindom dan masuk ALRI Divisi IV BN S-5 “Kuripan Jaya” di Hulu Sungai Utara. Setelah
kemerdekaan Bihman Villa bergabung dalam Kodam X/Lambung Mangkurat dan menjadi Kepala Daerah
di Hulu Sungai Utara periode pertama 1960-1965 periode kedua 1974-1976.
Kata Kunci: Bihman Villa, pejuang dan birokrat

BIHMAN VILLA: DARI PEJUANG KE BIROKRAT (1922-1976)
Indah Susanti

Indahsusanti198@ymail.com

I. PENDAHULUAN
Sebuah penulisan biografi pada dasarnya mempunyai maksud melihat tingkah nyata pelaku

sejarah mengenai keterlibatan mereka dalam peristiwa-peristiwa besar di daerah tersebut. Tidak jarang
biografi yang bermunculan sosok yang penting di mata masyarakat (pejuang atau pahlawan). Nama-
nama pejuang ini pun sering diabadikan atau digunakan untuk menamai sebuah jalan-jalan besar yang
akhirnya banyak diangkat dalam sebuah biografi. Para pejuang itu contohnya seperti Bihman Villa.

Penulisan biografi Bihman Villa ini tidak semata-mata untuk menggambarkan keburukan para
penjajah (kolonial) walaupun para penjajah itu buruk di mata bangsa Indonesia. Tapi yang terpenting
dalam penulisan biografi Bihman Villa ini yaitu bagaimana melukiskan kegigihan beliau dalam
memperjuangkan daerah Hulu Sungai Utara (Amuntai) dari para penjajah.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
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Pemuda asal Amuntai ini di lahirkan pada tahun 1923, kedatangan kekuasaan Jepanglah yang
membuat beliau memberanikan diri bergabung dalam kegiatan organisasi pemuda yang diberi Nama
Konan Hokudan, Bo-ei Taisentai, dan Kenkoku Doosikai. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 beliau aktif
dalam badan-badan perjuangan yang dibentuk oleh PPKI yang hasilnya adalah membentuk tiga badan
sebagai wadah perjuangan salah satu badan itu yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sedangkan untuk
perjuangan daerah Kalimantan Selatan lahirnya Persatuan Rakyat Indonesia dan beliau aktif didalamnya.

Selain itu beliau ikut menjadi anggota rahasia Gerakan Pengejar/Pembela Indonesia Merdeka
(Gerpindom). Gerpindom lahir di Amuntai pada tanggal 20 November 1945 dibawah pimpinan Abdul
Hamidhan dan kawan-kawan. Setelah itu, beliau masuk ke dalam Barisan Pelopor Pemberontakan
Kalimantan Selatan (BPPKI) yang dipimpin M. Jusi dan beberapa kawan Bihman Villa yang lainnya.

Bersama dengan gerakan rahasia Bihman Villa juga masuk kedalam anggota Partai Serikat
Kerakyatan Indonesia (SKI) secara terang-terangan. Beliau sempat diasingkan kebeberapa daerah salah
satunya Ulin. Setelah melarikan diri Bihman Villa bergabung dengan para gerliyawan ALRI Divisi IV BN. 5/
S Kuripan Amuntai Jaya.

Dalam tugasnya melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa gerombolan penjajah di Balikpapan,
kembalinya beliau dari tugasnya di Banjarmasin Bihman Villa diangkat sebagai Kapten dan bekerja pada
Ajudan Jenderal Kodam X/Lambung Mangkurat.

Sosok Bihman Villa sangat menarik untuk diungkapkan selain melakukan perjuangan untuk
daerah Hulu Sungai Utara (Amuntai) beliau mempunyai peran juga sebagai pejuang pembangun daerah
Hulu Sungai Utara. Terbuki pada tahun 1960, Bihman Villa diangkat sebagai Bupati untuk periode pertama
dan pada tahun 1974 beliau terpilih lagi menjadi Bupati untuk yang kedua kalinya.

Pada masa pemerintahan beliau, beliau berhasil melakukan pemekaran kecamatan Amuntai
Selatan, sehingga eks Kewedanaan Amuntai terbagi menjadi 3 Kecamatan, yakni Amuntai Utara, Amuntai
Tengah, dan Amuntai Selatan.

Suami dari Siti Biduri ini juga membentuk OPR (Organisasi Pertahanan Rakyat) untuk memulihkan
ketertiban dan keamanan di kampung-kampung. Sebagai seorang pejuang beliau mendapatkan
penghargaan dan tanda jasa dari pemerintah berupa Bintang Gerilya.1

Penelitian mengetengahkan tiga rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimana biografi Bihman Villa?
2. Bagaimana perjuangan Bihman Villa dalam melawan penjajah NICA/Belanda di kabupaten

Hulu Sungai Utara?
3. Bagaimana peranan Bihman Villa sebagai bupati Hulu Sungai Utara selama dua periode?

.
II. METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode sejarah dimana metode sejarah
sebagai “proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data autentik dan dapat
dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya
(Gottschalk, 1983: 32)2

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, metode sejarah itu bertumpu pada empat tahapan,
yaitu: heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran data), dan historiografi
(penulisan sejarah).3
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Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penulisan deskriptif, dimana
hendaknya dapat menggambarkan yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan)
sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan). Metode penulisan deskriptif ini, metode yang menceritakan
awal kronologis sebuah cerita, dimana alur pemaparan data harus diurutkan kronologisnya, sekalipun
yang ditunjukkan di dalam pokok setiap pembahasan adalah tema tertentu.4

Tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu jenis data: pertama,
data Primer adalah sumber utama, yang informasi atau kesaksiannya diperoleh secara langsung dari
orang atau alat yang hadir dalam suatu peristiwa (Gottschalk 1983: 32). Kedua, data sekunder adalah
sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata.5 Berupa buku, koran, dan majalah. Sumber yang
didapat ini setelah menafsirkan arsip surat-surat yang didapatkan di dinas atau instansi pemerintah lainnya.6
Sumber ini didapatkan langsung dari keluarga tokoh Bihman Villa, masyarakat Hulu Sungai Utara, arsip
dari instansi pemerintahan hingga arsip daerah provinsi (Arsip Provinsi Kalimantan Selatan). Arsip-arsip
tersebut merupakan sumber tertulis. Sumber lain seperti foto-foto, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan
tokoh Bihman Villa merupakan sumber benda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Seiring perjuangan melawan pihak Belanda dalam bentuk perlawanan senjata dan media pers,

ide dan usaha Van Mook untuk mewujudkan “Negara Borneo” (Negara Kalimantan) tetap terus berjalan
dengan menggunakan tangan besi Nica. Bersama para pegawai/pamongpraja yang ada dan didukung
pula oleh beberapa gelintir tokoh yang pro Belanda, maka rakyat Hulu Sungai Utara disodori dengan apa
yang dinamakan “Dewan Daerah Otonomi” alias “Dewan Banjar”.

Ketika persoalan Dewan Banjar ini sampai kepada rencana pembentukan “Negara Borneo”
(Negara Kalimantan) sebagaimana diatur oleh Belanda, keadaan menjadi tegang karena penguasa
menunjukkan giginya. Para anggota dewan yang republikein dibayangi akan ditangkap, bahkan diancam
jiwanya jika mereka masih meneruskan cara-cara politiknya. Penguasa Belanda menekankan bahwa ide
“Negara Borneo” itu adalah sesuatu yang dituangkan dari atas, yang nota bennya harus diterima oleh
rakyat Kalimantan Selatan sebagaimana yang telah terjadi dengan pembentukan dewan-dewan otonom
di daerah lainnya.

Pada saat itu Belanda telah melancarkan clash (agresi militer) ke II terhadap Republik Indonesia
(19 Desember 1948), maka ratusan orang-orang republikein di Kalimantan Selatan dan dimasukkan ke
dalam kamp tawanan di landasan udara “Ulin”, di kamp “Pacinan” dan diantaranya juga ke penjara
Banjarmasin.

Dari daerah Hulu Sungai Utara diciduk Bihman Villa, Abdul Hamidhan, Hamran Ambrie, Yusni
Antemas, Ahmad Samidie dan Idham Khalid (anggota Dewan Banjar). Bersamaan dengan itu pula, semua
wartawan republikein “dijemput” dan dimasukkan ke kamp-kamp, yaitu Zafry ZamZam, Adonis Samat,
Haspan Hadna dan Arsyad Manan. Dengan diringkusnya orang-orang tersebut agaknya sedikit melincinkan
jalan Belanda ke arah pembentukan “Negara Borneo”.7

Menjelang penyerahan kedaulatan (27 Desember 1949) Bihman Villa mendapat tugas untuk
melakukan operasi pembersihan gerombolan “anjing NICA” atau sisa-sisa militer KNIL/Belanda yang ada
disekitar Balikpapan. Sekembalinya dari tugas operasi di Kalimantan Timur tersebut, Bihman Villa diangkat
menjadi Kapten dan bekerja pada Ajudan Jenderal Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin.
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Menurut Bihman Villa, pemilihan nama itu bermaksud mewarisi nama Mangkubumi Negara-
Dipa, Lambung Mangkurat, karena kehidupannya yang penuh pengabdian dan pengorbanan dengan
sifatnya yang tegas, adil dan bijaksana dalam pemerintahan, lagi pengasih dan pendidik. Menurut cerita
rakyat Negara-Dipa berpusat di Amuntai, dimana sekarang terdapat candi yang terbuat dari batu-batu
yang telah rusak. Dan sepanjang ceritera rakyat yang dibukukan dengan nama Tutur Candi itu nama
Mangkubumi itu adalah Lembu Mangkurat, yang dalam sebutan rakyat sehari-hari menjadi Lambung
Mangkurat.8

Pada tahun 1960 melalui pemilihan dari anggota DRPD Bihman Villa diangkat menjadi Bupati
ke-4 Periode pertama 1960-1965. Sebagai bupati periode pertama berasal dari militer dengan pangkat
kapten waktu itu Bihman Villa banyak hal-hal yg dilakukan yaitu: Membentuk Organisasi Pertahanan
Rakyat (OPR), Pemberantas orang tidak bayar cukai karet, perluasan ibukota Amuntai, peranan terhadap
PONPES STAI RAKHA, penyusunan buku perorangan pembangunan desa, pemekaraan kecamatan
Amuntai, Pembangunan tata tota Amuntai, Penggalian sungai sekitar Candi Agung.

Setelah memerintah sebagai bupati pada tahun 1960-1965, Bihman Villa dipilih kembali untuk
kedua kalinya melalui anggota DPRD. Waktu itu beliau masih anggota DPR pusat di Jakarta. Pada saat
itu bapak Idham Chalid diminta oleh DPRD Amuntai untuk mengembalikan jabatan Bihman Villa sebagai
bupati untuk kedua kalinya. Dan akhirnya pada tahun 1974 beliau terpilih lagi menjadi Bupati Amuntai
untuk periode kedua pada tahun 1974-1976.9 Adapun yang beliau lakukan pada saat menjadi bupati yang
kedua kalinya yaitu, Mengembangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Penghargaan Parasamya
Purnakarya Nugraha, Memberikan ide untuk nama jalan di Amuntai, Hulu Sungai Utara lebih modern.
Dalam masa jabatan beliau yang belum selesai, beliau meninggal dunia pada tahun 1976, beliau
meninggal di waktu masih menjabat sebagai bupati sekitar 2 tahun. Selama menjabat sebagai bupati
dua periode Bihman Villa berhasil membangun Hulu Sungai Utara menjadi daerah berkembang.

IV. SIMPULAN
Bihman Villa di lahirkan pada tanggal 23 Maret 1923 di Buntok Kalimantan Tengah. Dilahirkan

dari keluarga guru dan ibu rumah tangga biasa. Ayah beliau yang berprofesi sebagai guru Sekolah Rakyat
Zaman Belanda bernama Umar yang berasal dari Kandangan dan ibu beliau yang berprofesi sebagai ibu
rumah tangga bernama Marlina yang merupakan keturunan Belanda. Beliau adalah anak kedua dari tiga
bersaudara. Kakak beliau bernama Norman Umar yang merupakan salah satu pejuang kemerdekaan di
Hulu Sungai Utara dan adik beliau bernama Amalas Wanda yang berprofesi sebagai Pengawas Sekolah
di Kandangan Hulu Sungai Tengah.

Setelah beranjak dewasa beliau menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Kandangan
bernama Siti Biduri. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 13 orang anak , Bihman Villa juga merupakan
seorang pejuang daerah Hulu Sungai Utara, beliau pernah masuk organisasi pemuda “Konan Hokudan”
“Bo-ei Taisentai”, “Kenkoku Doosikai”,”Pemuda PRI”,”Gerakan Pengejar/Pembela Indonesia Merdeka”
(Gerpindom), “Barisan Pelopor Pemerontakan Kalimantan Indonesia” (BPPKI), anggota partai “Serikat
Kerakyatan Indonesia” (SKI), menggabungkn diri ke Markas Daerah Gerilya ALRI Divisi IV BN 5/S “Kuripan
Jaya” Amuntai dan beliau pernah diangkat menjadi Kapten pada Ajudan Jenderal Kodam X/Lambung
Mangkurat Banjarmasin.
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Selain pejuang pasca kemerdekaan daerah Hulu Sungai Utara, beliau juga pejuang setelah
kemerdekaan yaitu pada tahun 1960 Bihman Villa terpilih menjadi Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai
Utara di Amuntai periode pertama 1960-1965, setelah itu terpilih lagi sebagai Bupati Hulu Sungai Utara
Amuntai periode kedua 1974-1976.

Bihman Villa merupakan sosok orang bersahaja dimata keluarga dan teman-teman dekatnya.
Bihman Villa suka menolong orang-orang yang memerlukan bantuan beliau, Bihman Villa sering melupakan
kesehatannya saat menolong orang lain. Dimata warga Amuntai Bihman Villa sosok bupati yang merakyat.
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ABSTRAK
Penelitian berangkat dari semakin kuatnya gejala erosi sikap dan perilaku kepemimpinan di kalangan
masyarakat, baik dalam cara-cara untuk menjadi pemimpin, maupun ketika sudah menjadi pemimpin
yan perilakunya tidak sesuai nilai-nilai luhur masyarakat dan bangsa. Kondisi tersebut akibat dari sikap
dan perilaky yang tidak berdasarkan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi etika dan keselarasan
hidup dengan alam. Oleh karena itu penelitian ini mengungkap nilai-nilai kearifan lokal Sunda melalui
reorientasi, revitalisasi, redefinisi, dan reaktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Sunda, kemudian
diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pembelajaran IPS dengan model pembelajaran
etnopedagogi. Penelitian ini menyimpulkan: Nilai-nilai kepemimpinan Sunda bersumber dari tradisi lisan
dan tradisi tulisan yaitu cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (pintar), singer (cekatan), teger
(optimis), pangger (teguh pendirian), cangker (kuat), dan wanter (percaya diri). Pendekatan pembelajaran
etnopedagogik dapat menginternalisasikan nilai-nilai kepemimpinan Sunda kepada peserta didik untuk
menjadi pemimpin yang memiliki sikap 1) Nyantri (memiliki kecerdasan spiritual);  2) Nyunda (memiliki
jatidiri Kesundaan); 3) Nyakola (memiliki kecerdasan intelektual); 4) Nyantika  (memiliki sikap profesional
dan proporsional); dan 5) Nyatria (memiliki sikap kesatria yaitu tegas, objektif, terbuka, jujur, kompetitif,
berani dan bertanggung jawab).
Kata kunci : etnopedagogi, internalisasi, nilai kepemimpinan sunda, pembelajaran IPS

ETNOPEDAGOGI: INTERNALISASI NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN SUNDA
MELALUI PEMBELAJARAN IPS

Jajang Hendar Hendrawan
jajang_hendra@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Kepemimpinan adalah fenomena yang terdapat dalam setiap komunitas, dimana manusia

berinteraksi baik dalam kelompok primitif sampai dengan kelompok maju, mulai dari kelompok yang
terkecil (keluarga) sampai dengan organisasi sosial yang paling tinggi (negara), bahkan juga dalam
interaksi antar negara. Kepemimpinan sesungguhnya tengah mengalami revolusi yang sangat mendalam
yang dipicu oleh munculnya perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Pengabaian
terhadap realita baru ini dipercaya bisa berakibat fatal bagi para pemimpin dan organisasi yang dipimpinnya
(Leksono, 2009 : 73).

Berdasarkan hal tersebut maka kepemimpinan yang ada sekarang sedang mengalami gejala
erosi sikap dan perilaku kepemimpinan di kalangan masyarakat, baik sikap dan perilaku cara-cara untuk
menjadi pemimpin maupun ketika sudah menjadi pemimpin prilakunya sudah banyak bersebrangan

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Pascasarjana STKIP Pasundan.
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dengan nilai-nilai luhur yang sebenarnya sudah menjadi pedoman hidup bagi para pemimpin di masa
lalu. Oleh karena itu suatu hal yang menjadi tantangan kepemimpinan adalah mentranformasi nilai yang
selama ini membelenggu dengan cara merevitalisasi, mereorientasi dan menginterpretasi kembali nilai-
nilai kearifan lokal. Dengan cara ini, kita bisa membedakan mana nilai kearifan lokal yang masih bisa
dipertahankan dan mana nilai kearifan lokal yang sudah selayaknya difasilitasi karena sudah tidak sesuai
lagi dengan kemajuan jaman.

Kearifan lokal yang terdapat dalam peninggalan peradaban masa lalu seharusnya menjadi nilai
revitalisasi untuk pembentukan karakter generasi berikutnya. Menurut pendapat Alwasilah (2006 : 18),
revitalisasi dari sebuah kebudayaan dapat didefinisikan  sebagai upaya yang terencana, sinambung, dan
diniati agar nilai-nilai budaya itu bukan hanya dipahami oleh pemiliknya, melainkan juga membangkitikan
segala wujud kreativitas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka masa lalu merupakan sebuah pelajaran yang harus
dipelajari,  masa sekarang harus  kita  jalani  sebaik mungkin, dan masa depan merupakan penerapan
hasil pembelajaran dari masa lalu dan masa sekarang. Tentunya masa lalu itu meninggalkan banyak
kearifan lokal (local genius). Salah satunya kearifan lokal yang dimiliki suku Sunda. Kearifan lokal tersebut
tersebar dalam adat istiadat, tradisi lisan, seni tradisi, naskah-naskah tua, dan bentuk-bentuk kebudayaan
lain yang mencerminkan peradaban masa lalu.  Karena suku Sunda terbentuk bukan dalam waktu sebentar,
tetapi terbentuk beratur-ratus tahun, sejak jaman prasejarah hingga menjadi bagian masyarakat modern.
Tentunya dari perjalanan peradaban suku Sunda tersebut akan meninggalkan jejak yang berharga berupa
nilai-nilai kearifan budaya untuk dipelajari, dan untuk ditafsir ulang nilai-nilainya terutama tentang nilai-
nilai kearifan lokal dalam kepemimpinan Sunda.

Revitalisasi memang perlu dilaksanakan.Transfer nilai harus dilakukan, agar ada benang merah
yang tetap terjalin antara masa lalu dan masa sekarang sebagai hasil dari proses tranformasi. Oleh
karena itu penelitian ini berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai kepemimpinan Sunda melalui
pembelajaran IPS.

Pendidikan IPS mempunyai andil yang besar dalam upaya mewariskan nilai-nilai budaya yang
ada dalam suatu komunitas dalam hal ini komunitas Sunda. Sesuai dengan hakikat pendidikan IPS yang
disampaikan Fenton (1967 : 149) “Social studies prepare children to be good citizenship, social studies
teach children how to think, social studies pass on the culture heritage.” Berdasarkan pendapat tersebut
maka salah satu hakikat pendidikan IPS adalah untuk pewarisan budaya. Dalam hal ini, pewarisan nilai-
nilai kepemimpinan yang berada dalam kearifan lokal Sunda untuk mempersiapkan siswa menjadi
warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki jatidiri kebangsaan yang sesuai dengan nilai-
nilai budaya bangsa.

II. METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi

& hermeneutik. Teknik pengumpulan data menggunakan cara: studi pustaka melalui penelusuran naskah
Sunda Kuna yaitu: naskah Sanghiyang Siksakandang Karesian (SSK), Fragmen Carita Parahiyangan
(FCP), Carita Parahiyangan (CP) dan Sanghiyang Hayu (SH), wawancara dilakukan dengan seorang
budayawan guru dan siswa, observasi dilakukan pada saat pembelajaran IPS yang mengintegrasikan
nilai-nilai kepemimpinan Sunda, dan studi dokumentasi. Lokasi Penelitian di Kota Bandung yaitu  SMP
Pasundan yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan. Subjek
penelitian adalah Budayawan Sunda, Guru dan Siswa.
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Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif karena prosedur penelitian yang ditempuh
menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian ini, mengamati ucapan atau tulisan dan perilaku dari
orang-orang (subyek). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode
fenomenologi karena fokus dan permasalahan kajian mengupas berkaitan dengan makna yang
terkandung dibalik teks dalam naskah kuna dan meneropong makna dibalik sikap dan perilaku orang
Sunda. Peneliti berusaha memahami subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri, dan tidak mengabaikan
membuat penafsiran, dan membuat skema konseptual. Sumber data yang digunakan adalah naskah
kuna yang aslinya berbahasa Sunda buhun, namun dalam penelitian ini naskah yang digunakan adalah
naskah yang telah dikumpulkan oleh para filolog dan para budayawan Sunda (telah ditranskripsi dan
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) yang berisi tentang berbagai pesan-pesan/nasihat-nasihat
dari para leluhur manusia Sunda. Nilai-nilai kepemimpinan Sunda yang sudah dikumpulkan kemudian
diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pembelajaran IPS. Internalisasi nilai-nilai kepemimpinan
Sunda dilakukan melalui 3 (tiga) kultur akademik pedagogis pembelajaran IPS, yaitu IPS sebagai produk,
IPS sebagai transaksi pendidikan dan IPS sebagai praktek komunikasi sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Memaknai Kearifan Lokal Masyarakat Sunda
Dalam disiplin Antropologi dikenal istilah local genius sering juga dikonsepsikan sebagai

kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local knowledge”.  Local genius ini
merupakan istilah yang pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales yang dirumuskan sebagai “the sum of
the cultural characteristics wich the vast mayority of a people have in common as a result of their experiences
in early life”. Berdasarkan rumusan tersebut, jelaslah bahwa local yang dimaksud adalah sebagai substrat
kebudayaan pra-India atau yang biasa disebut sebagai pribumi (Poespowardojo, 1986 : 30)

Semenjak itu para Antropolog semakin giat untuk membahas secara panjang lebar mengenai
local genius ini, antara lain Soebadio mengatakan bahwa local genius adalah juga cultural identity,
identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan
mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986 : 18-19).  Menurut
Mundarjito, (1986:39-45) menyatakan bahwa lokal genius adalah unsur budaya yang sekarang ada
dalam kebudayaan daerah yang telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai masa kini. Kusnaka
Adimihardja, (2008:1-3) menyatakan bahwa Indigenous Knowledge atau Sistem Pengetahuan dan
Teknologi Lokal (SPTL) adalah pengetahuan yang tumbuh dan berkembang secara lokal, merupakan
perkembangan dari bagian keseluruhan tradisi masyarakat lokal itu. Lebih jauh beliau mengatakan
bahwa SPTL merupakan budaya yang khas yang terkandung di dalamnya tata-nilai, etika, norma, aturan
dan keterampilan dari suatu komunitas dalam memenuhi tantangan berkelanjutan kehidupannya.

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/
pribumi (indigenous knowledge systems) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena
hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan
mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam
sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (daily problem solving).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya
lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan
sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam
jangka waktu yang lama. Sehingga yang dimaksud kearifan lokal dalam penelitian ini adalah kebijaksanaan
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atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-
petitih dan semboyan hidup. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur
sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk
berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan
alam.

Kearifan lokal yang terdapat dalam peninggalan peradaban masa lalu seharusnya menjadi nilai
revitalisasi untuk pembentukan karakter generasi berikutnya. Sebab menurut pendapat Alwasilah (2006:
18), revitalisasi dari sebuah kebudayaan dapat didefinisikan  sebagai upaya yang terencana, sinambung,
dan diniati agar nilai-nilai budaya itu bukan hanya dipahami oleh pemiliknya, melainkan juga
membangkitkan segala wujud kreativitas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi berbagai
tantangan. Demi revitalisasi, maka ayat-ayat kebudayaan tersebut harus dikaji ulang atau ditafsir baru.

Moendardjito (1986 : 40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local
genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah: 1) Mampu
bertahan terhadap budaya luar, 2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3)
Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) Mempunyai
kemampuan mengendalikan dan 5) Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka local genius masyarakat Sunda berupa nilai-nilai
budaya yang sudah bertahan lama walaupun hidup berdampingan dengan budaya luar, bahkan mampu
mengakomodir unsur budaya luar dan mengitegrasikannya kebudayaan asli sehingga mampu
mengendalikan arah perkembangan budaya pada masa yang akan datang.

Penelitian Warnaen, dkk, (1987) mengkategorikan pandangan hidup orang Sunda menjadi 5
katagori yaitu : 1) Pandangan hidup tentang manusia sebagai pribadi, 2) Pandangan hidup tentang
manusia dengan lingkungan masyarakatnya, 3) Pandangan hidup manusia dengan alam, 4) pandangan
hidup manusia dengan Tuhan dan 5) Pandangan hidup manusia dalam mengejar kepuasan lahiriah
dan batiniah.

Inilah nilai-nilai kearifan lokal Sunda yang bisa diintegrasikan kedalam perilaku kepemimpinan
sehingga tercipta pemimpin yang bisa membawa arah perubahan dalam menghadapi tantangan jaman.

3.2 Karakter Kepemimpinan Sunda
Nilai kepemimpinan pada masyarakat Sunda  bisa digali dari berbagai perilaku orang Sunda

terdahulu yang berupa tradisi lisan dan tradisi tulisan. Tradisi lisan bisa dilihat dari ungkapan (babasan)
dan peribahasa (paribasa) serta dari cerita rakyat (legenda), sedangkan tradisi tulisan bisa kita lihat dari
naskah-naskah kuno yang pernah ditulis oleh para pemimpin Sunda untuk mengelola kehidupan sosial
masyarakat Sunda sehingga tercipta kehidupan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

3.2.1 Karakter Kepemimpinan Berdasarkan Tradisi Lisan
Karakter kepemimpinan orang Sunda bisa tercermin dari perilaku hidup masyarakat Sunda

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini seperti diungkapkan oleh Warnaen dkk, (1987) terungkap pandangan
hidup orang Sunda dalam tradisi lisan dan sastra Sunda. Ada beberapa ungkapan dan peribahasa yang
dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin masyarakat Sunda, diantaranya pandangan hidup tentang
manusia sebagai pribadi, tercermin dalam ungkapan tradisional  kudu hade gogog hade tagog yaitu
harus baik budi bahasa dan baik tingkah laku. Dalam konteks kepemimpinan maksudnya adalah segala
perkataan harus dipertimbangkan oleh seorang pemimpin sebelum diucapkan sebagai salah satu upaya
untuk mengendalikan diri, sehingga tercipta sikap dan perilaku yang baik yang ditunjukkan dengan halus
budi bahasanya baik dalam menyampaikan gagasan, kebijakan, perintah, maupun dalam menerima
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kritikan dari masyarakat. Ungkapan tradisional nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggang hal ini bermakna
segala perkataan harus dipertimbangkan sebelum diucapkan, senantiasa mengendalikan diri dalam
berkata-kata. Dalam konteks kepemimpinan maksudnya adalah pemimpin harus dapat mengendalikan
diri dalam berbicara, yaitu mempertimbangkan perkataannya sebelum diucapkan. Kemudian  ungkapan
ulah bengkung bekas nyalahan maknanya adalah tingkah laku harus selamanya tetap baik dan benar,
jangan menyimpang. Dalam konteks kepemimpinan ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang memiliki
sikap yang baik dan benar, punya prinsip dan pendirian yang kokoh. Ungkapan berikutnya nu lain kudu
dilainkeun, nu enya kudu dienyakeun, nu ulah kudu diulahkeun maknanya adalah segala sesuatu harus
berdasarkan kenyataan. Dalam konteks kepemimpinan ditunjukkan dengan sikap pemimpin yang berani
mengatakan  benar dan salah, harus dan jangan berdasarkan fakta yang sesuai dengan kenyataan. Sikap
ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus teguh pendirian pada kebenaran dan keadilan,
untuk mensejahterakan umat manusia. Ungkapan ulah lali ka purwadaksina maknanya adalah jangan
berubah adat kebiasaan karena kaya atau pangkat, harus tetap sederhana. Jangan menjadi sombong
dan angkuh. Dalam konteks kepemimpinan ditunjukkan dengan sikap pemimpin yang tidak berubah
adat karena jabatan dan kekayaan, akan tetapi pemimpin harus tetap hidup sederhana, serta jangan
memiliki sifat sombong dan angkuh. Sebaliknya seorang pemimpin memiliki sikap bijaksana seperti
tercermin dalam ungkapan kudu leuleus jeujeur liat tali maknanya adalah segala perbuatan dan keputusan
harus melalui pemikiran yang matang. Dalam konteks kepemimpinan ditunjukkan dengan seorang
pemimpin yang dalam sikap dan perilakunya selalu dan mengambil keputusan dengan pemikiran dengan
penuh pertimbangan.

Berdasarkan ungkapan tradisional tersebut, maka seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat:
sopan, sederhana, jujur, berani dan teguh pendirian dalam kebenaran dan keadilan, bisa dipercaya,
menghormati dan menghargai orang lain, waspada, dapat mengendalikan diri, adil dan berpikiran luas,
mencintai tanah air dan bangsa, serta baik hati. Karakter kepemimpinan masyarakat Sunda juga dapat
dilihat dari pandangan hidup manusia dengan lingkungan masyarakatnya, seperti tercermin dalam
ungkapan tradisional sebagai berikut: Kudu silih asih silih asah jeung silih asuh maknanya adalah di
antara sesama hidup harus saling mengasihi, saling mengasah dan saling mengasuh. Dalam konteks
kepemimpinan ditunjukkan dengan sikap memimpin yang mementingkan kerjasama demi
keberlangsungan kesejahteraan rakyat, menjungjung tinggi keadilan dan kebenaran serta taat dan patuh
terhadap aturan sehingga tercipta suasana kehidupan yang akrab, rukun, damai tentram dalam suasana
kekeluargaan sehingga dapat mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Silih asih kupangarti, silih asah
kupangabisa, silih asuh kupangaweruh. Juga mempunyai sifat dermawan yang ditunjukan dengan
ungkapan ngadeudeul kucongo rambut maknanya adalah memberi sumbangan kecil, tetapi disertai
kerelaan. Dalam konteks kepemimpinan ditunjukkan dengan sikap seorang pemimpin yang senantiasa
memberikan sumbangan walaupun kecil tetapi dibarengi dengan keikhlasan, sehingga tercipta rasa
sayang terhadap rakyat kecil.

Ungkapan ulah nendeun piheuleut nunda picela maknanya adalah jangan mengajak orang lain
untuk melakukan kejelekan dan permusuhan. Dalam konteks kepemimpinan ditunjukkan dengan sikap
seorang pemimpin yang tidak boleh mengajak bawahannya untuk melakukan kejelekan dan permusuhan
untuk mendapatkan jabatan. Demikian pula ungkapan Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara,
mupakat ka balarea maknanya adalah harus menjungjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan
negara dan bermupakat  kepada kehendak rakyat. Dalam konteks kepemimpinan ditunjukkan dengan
sikap seorang pemimpin yang harus selalu menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara
dan bermupakat kepada kehendak rakyat, pemimpin yang demikian akan dicintai rakyatnya. Karakter
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kepemimpinan Sunda dalam mengejar kepuasan batiniah dapat dilihat dari ungkapan tradisional sebagai
berikut: Tiis ceuli herang mata maknanya adalah hidup dalam ketenangan dan kedamaian, tidak mendengar
atau melihat hal-hal yang jelek. Dalam konteks kepemimpinan ditunjukkan dengan sikap seorang
pemimpin yang selalu menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam melaksanakan tugasnya, tidak
berprasangka buruk terhadap orang lain. Berdasarkan ungkapan tersebut dalam mengejar kepuasan
rohaniah adalah ketenangan, kedamaian, ketentraman, keakraban, kekeluargaan, serta bebas dari
permusuhan dan niat jahat. Antara sesama manusia harus saling menghargai dan saling menghormati.
Dapat mensyukuri setiap rezeki yang diterima baik banyak maupun sedikit, tahu hak dan kewajiban, serta
senantiasa hidup dalam kesederhanaan. Hal ini yang dapat dijadikan karakter kepemimpinan dalam
masyarakat  Sunda. Ungkapan tradisional berupa babasan dan paribasa pada masyarakat Sunda dapat
dijadikan pedoman dalam melahirkan kepemimpinan yang ideal. Nilai-nilai kepemimpinan tersebut
dikontruksi dari ungkapan tradisional sehingga menjadi nilai kepemimpinan Sunda sesuai dengan
keadaan sekarang.

3.2.2 Karakter Kepemimpinan Berdasarkan Tradisi Tulisan
Selain dari pandangan hidup karakter kepemimpinan pada masyarakat Sunda bisa digali dari

nilai-nilai historis kerajaan Sunda masa lalu, yang dapat kita baca dalam naskah-naskah kuno seperti
naskah Sanghyang Siksakandang Karesian (SSK), Fragmen Carita Parahiyangan (FCP), Carita
Parahiyangan (CP) dan Sanghyang Hayu (SH). Naskah tersebut sudah ditranskripsi oleh para ahli filologi.
Sehingga kita bisa dengan mudah membaca dan memahami cerita sejarah yang ada dalam naskah
tersebut. Nilai-nilai kepemimpinan dari setiap naskah dapat dikontruksi seperti terlihat pada tabel berikut
ini:

Tabel 1. Kontruksi Nilai Kepemimpinan Sunda dari Naskah Kuno
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Hasil rekontruksi nilai-nilai kepemimpinan Sunda dari tradisi lisan dan tulisan dapat disusun
karakter kepemimpinan Sunda yang cageur, bageur, bener, pinter, singer, teger, pangger, cangker dan
wanter. Proses rekontruksi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Mengkontruksi Nilai Kepemimpinan Sunda
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Berdasarkan hasil rekontruksi tersebut, menunjukan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Sunda
dari tradisi lisan dan tradisi tulisan melahirkan karakter kepemimpinan Sunda yang Cageur (sehat lahir
bathin untuk mampu berinteraksi) yaitu suatu karakter pemimpin yang mampu berpikir dan bertindak
secara rasional dan proporsional dengan dilandaskan nilai moral. Bageur (bermoral dan taat hukum);
mencerminkan suatu karakter pemimpin yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan, menjunjung akhlak mulia
terhadap sesama. Sebagaimana terungkap dalam filosofi Sunda “silih asih, silih asah, dan silih asuh”,
yaitu sikap pemimpin yang mementingkan kerjasama demi keberlangsungan kesejahteraan rakyat,
menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran serta taat dan patuh terhadap aturan sehingga tercipta suasana
kehidupan yang akrab, rukun, damai tentram dalam suasana kekeluargaan sehingga dapat
mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Bener (beriman, jujur, adil, visioner dan bertanggung jawab) yang mencerminkan karakteristik
pemimpin yang senantiasa amanah, tidak berbohong, tidak berkhianat, dan menunjung tinggi integritas
artinya setiap ucapan harus sesuai dengan tindakan, seperti ungkapan dalam bahasa Sunda “ulah cueut
ka nu hideung ulah ponteng koneng”, yang berarti harus mengatakan apa adanya, sesuai fakta, tidak ada
manipulasi fakta. Ungkapan Sunda lainnya ialah “nu lain kudu dilainkeun, nu enya kudu dienyakeun, nu
ulah kudu diulahkeun”, yang bermakna bahwa kita tidak boleh melarang sesuatu karena itu benar, dan
harus melarang sesuatu karena hal tersebut tidak benar.

Pinter (berilmu, berprestasi, arif bijaksana serta mampu mengatasi masalah dengan baik dan
benar) mencerminkan pemimpin yang berilmu, dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada
jalan keberkahan dunia, yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhirat, bukan ilmu yang
menjadikan pribadi seseorang sombong dan juga bukan ilmu yang membawa pada kemudaratan.

Singer (beretos kerja tinggi, berprestasi dan pro aktif dan cepat tanggap) menunjukan karakter
pemimpin yang memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mampu untuk berprestasi, proaktif, dan cepat
tanggap dalam menyelesaikan permasalahan. Singer mencerminkan karakter seorang pemimpin yang
senantiasa bertoleransi, senang berkorban/ mendahulukan kepentingan orang lain, senang menerima
kritikan/masukan dari orang lain terhadap dirinya untuk dijadikan bahan refleksi diri, serta memiliki rasa
kasih sayang terhadap sesama.

Teger (optimis dan pantang menyerah) menunjukan karakter pemimpin yang selalu optimis dan
pantang menyerah, tidak putus asa, mampu mencari solusi yang bermartabat dalam menyelesaikan
permasalahan. Hal ini sesuai dengan ungkapan leuleus jeujeur liat tali, landung kandungan laer aisan
yaitu sikap seorang pemimpin yang senantiasa harus sabar tawakal dalam menghadapi suatu masalah,
perlu mendapat pertimbangan yang sangat bijak untuk memberikan suatu keputusan.

Pangger (Teguh pendirian, Konsisten, istiqomah) yaitu karakter pemimpin yang teguh pendirian
kepada kebenaran dalam ungkapan tradisional Sunda dikatakan kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka
nagara, mupakat ka balarea maknanya adalah  sikap seorang pemimpin yang harus selalu menjunjung
tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara dan bermupakat kepada kehendak rakyat, pemimpin
yang demikian akan dicintai rakyatnya.

Cangker (kokoh, kuat dan tangguh) menunjukan karakter pemimpin yang sehat dan kuat fisiknya,
selalu siap siaga setiap saat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam ungkapan tradisional Sunda
disebutkan kudu leuleus jeujeur liat tali, yaitu pemimpin itu harus kuat, menanggung beban sebarat
apapun jangan menyerah. Oleh karena itu, pemimpin geura mageuhan cangcut tali wanda yaitu
mempersiapkan dirinya dalam melaksanakan tugas, sehingga dengan perencanaan yang matang visi
dan misi dapat tercapai.
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Wanter (percaya diri, berani tampil, dan kolaboratif). Pemimpin yang percaya diri untuk
mengekpresikan dan mengaktualisasikan dirinya, berani tampil dengan santun yang ditunjukkan dengan
halus budi bahasanya baik dalam menyampaikan gagasan, kebijakan, perintah, maupun dalam menerima
kritikan dari masyarakat. Leber wawanen (keberanian) pemimpin yang memiliki keberanian dalam
bertindak untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sikap kepemimpinan Sunda dapat dikategorikan
kepada kepemimpinan yang 1) Nyantri (Berlandaskan nilai Religi), 2) Nyunda (Berbasis nilai unggul
Kesundaan),  3) Nyakola (Mempertimbangkan segala sesuatu dengan penuh kearifan), 4) Nyantika
(Memperlakukan segala sesuatu secara profesional dan proporsional) dan 5) Nyatria (Berpenampilan
tegas, objektif, terbuka, jujur, kompetitif, berani dan bertanggung jawab).

Dalam kehidupan sehari-hari kelima sikap kepemimpinan tersebut dapat diaplikasikan sebagai
berikut: 1) Pemimpin yang nyantri yaitu pemimpin yang harus memiliki kecerdasan spiritual. Spiritual
menjadi harga mati sebagai benteng terakhir agar seorang pemimpin sadar betul bahwa
kepemimpinannya itu adalah amanah dan mesti harus dipertanggungjawabkan; 2) Pemimpin yang nyunda
yaitu pemimpin yang memiliki seperangkat nilai-nilai Kesundaan, yaitu: sosok pemimpin yang mampu
menyatu dengan rakyat secara tulus (ngumawula ka wayahna), pribadi yang tidak bertingkah (teu ningkah),
tidak memperlihatkan sikap tinggi hati kepada orang lain (teu adigung kamagungan), tidak suka
dimeriahkan dengan kemegahan (teu paya diagreng-agreng), arif dan adil (agung maklum sarta adil),
dan mustahil korupsi (cadu basilat); 3) Pemimpin yang nyakola yaitu pemimpin yang lebih mementingkan
nalar ketimbang kekuatan tubuh. Tidak pernah berfikir untuk menggadaikan nalar demi kepentingan sesaat,
memburu kekuasaan dengan cara yang tidak terhormat; 4) Pemimpin yang nyantika yaitu pemimpin yang
dapat menempatkan sesuatu secara profesional dan proporsional; dan 5) Pemimpin yang nyatria yaitu
pemimpin yang berpenampilan tegas, objektif, terbuka, jujur, kompetitif, berani dan bertanggung jawab.

Uraian di atas, dapat memberi gambaran tentang kesederhanaan karakter kepemimpinan dan
figur pemimpin dalam budaya Sunda yang bersumber dari pandangan hidup orang Sunda. Selain itu,
dalam berbagai tradisi lisan di kalangan masyarakat Sunda, juga menyiratkan mengenai gambaran ideal
figur seorang pemimpin. Meskipun daerah Sunda merupakan bekas daerah kerajaan, namun gambaran
tentang figur pemimpin yang ideal jauh dari sosok yang feodal ataupun sarat dengan sumber kekuasaan
seperti kekayaan.

3.3 Internalisasi Nilai Kepemimpinan Sunda melalui Pembelajaran IPS
Kesederhanaan karakter kepemimpinan dan figur pemimpin Sunda masa lalu harus dijadikan

suri tauladan bagi generasi sekarang sebagai calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, kesederhanaan
karakter kepemimpinan Sunda harus dapat diwariskan kepada generasi muda sejak dini melalui
pendidikan formal. Agar generasi muda memiliki jatidiri Kesundaan yang dapat dijadikan bekal bagi
mereka ketika mereka jadi pemimpin.

Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis pengetahuan lokal dalam berbagai aspek
kehidupan. Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal (indigenous knowledge, local
wisdom) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan
masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap
lingkungan mereka.

Internalisasi nilai-nilai budaya Sunda khususnya mengenai nilai-nilai kepemimpinan di sekolah
merupakan tempat yang paling tepat karena sekolah merupakan lembaga yang terorganisir guna
melanjutkan proses pendidikan yang telah diperoleh seorang anak di rumah (keluarga) dan di masyarakat,
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sehingga proses pendidikan yang dikembangkan haruslah proses pendidikan yang holistik, yaitu proses
pendidikan yang tidak hanya membekali siswa dengan kemampuan intelektual semata, namun juga
moral dan agama. Internalisasi nilai-nilai kepemimpinan Sunda melalui Pendidikan IPS dapat dilakukan
melalui tiga kultur akademik pendidikan IPS yaitu: Pendidikan IPS sebagai produk, pendidikan IPS sebagai
proses, dan pendidikan IPS sebagai praktek komunikasi sosial. Seperti yang terlihat pada bagan di
bawah ini:

Internalisasi nilai kepemimpinan Sunda melalui Pendidikan IPS sebagai produk dilakukan dengan
cara mengorganisasikan materi tentang nilai-nilai kepemimpinan Sunda kemudian diintegrasikan dalam
kurikulum Pendidikan IPS. Kegiatan yang dilakukan oleh guru diantaranya: a) Melakukan penggalian
karakter kepemimpinan Sunda dari berbagai sumber baik yang tertulis maupun sumber yang berupa
lisan, untuk dijadikan sumber sebagai bahan pembelajaran IPS di kelas. b) Mengumpulkan berbagai
nilai kepemimpinan Sunda kemudian melakukan pengkajian terhadap Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD) untuk menentukan apakah nilai-nilai. Kepemimpinan yang tercantum itu sudah
tercakup di dalamnya. c) Membuat tabel tersendiri yang memperlihatkan keterkaitan antara KI dan KD
dengan nilai-nilai kepemimpinan yang akan dikembangkan, dan mencantumkannya dalam tabel tersebut
ke dalam silabus. d) Membuat silabus yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter kepemimpinan Sunda,
selanjutnya mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP.

Internalisasi nilai kepemimpinan Sunda melalui Pendidikan IPS sebagai proses dilakukan dengan
cara transaksi pendidikan yaitu penyampaian materi tentang nilai-nilai kepemimpinan Sunda melalui
proses belajar mengajar di kelas. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan proses pembelajaran
peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi
nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan pada proses tersebut, peserta didik  dianjurkan
untuk mengaplikasikan nilai-nilai karakter kepemimpinan Sunda pada kegiatan proses belajar mengajar
di dalam kelas.

Internalisasi nilai kepemimpinan Sunda melalui pendidikan IPS sebagai praktek komunikasi
sosial ditunjukan dengan prilaku nyata peserta didik dalam mempraktekan nilai-nilai kepemimpinan
Sunda baik dalam kegiatan diskusi kelas maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka.
Tingkat keberhasilan IPS dapat diukur dari praktek komunikasi sosial yang dilakukan peserta didik baik

Gambar 1. Proses internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan melalui Pembelajaran IPS
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pada kegiatan intra kurikuler seperti diskusi kelas maupun ekstra kurikuler seperti kegiatan Pramuka. Hal
ini juga sekaligus untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi dasar oleh peserta didik.

Pewarisan nilai-nilai kepemimpinan Sunda dilakukan dengan proses sosialisasi nilai-nilai budaya
supaya diketahui oleh generasi muda dengan cara diajarkan di sekolah-sekolah.  Pendidikan IPS
mempunyai andil yang besar dalam upaya mewarikan nilai-nilai budaya yang ada dalam suatu komunitas
dalam hal ini komunitas Sunda. Sesuai dengan hakikat pendidikan IPS yang disampaikan Fenton
(1967:149) “Social studies prepare children to be good citizenship, social studies teach children how to
think, social studies pass on the culture heritage.” Berdasarkan pendapat tersebut maka salah satu hakikat
pendidikan IPS adalah untuk pewarisan budaya. Dalam hal ini, pewarisan nilai-nilai kepemimpinan yang
berada dalam kearifan lokal Sunda untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, yaitu
warga negara yang memiliki jati diri kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Pada proses pembelajaran nilai-nilai kepemimpinan Sunda yang diintegrasikan dalam
pembelajaran IPS dibagi ke dalam dua bagian yaitu nilai-nilai kepemimpinan yang berasal dari
pandangan hidup orang Sunda yaitu nilai-nilai kepemimpinan yang silih asah, silih asih, dan silih asuh
serta nilai-nilai kepemimpinan yang nyantri, nyunda, nyakola, nyantika dan nyatria yang tercermin dalam
ungkapan dan peribahasa Sunda. Nilai-nilai kepemimpinan yang berasal dari tradisi tulisan yaitu: Emet
(cermat, tidak konsumtif); Imeut (teliti, cermat); Rajeun (rajin); Leukeun (tekun); Paka pradana (berani
tampil/berbusana soapan, beretika); Morogol-rogol (bersemangat, beretos kerja tinggi);  Purusa ning Sa
(beijiwa pahlawan, jujur, berani); Widagda (bijaksana, rasional, dan memiliki keseimbangan rasa); Gapitan
(berani berkorban untuk keyakinan dirinya).; Karawaleya (dermawan); Cangcingan (terampil, cekatan);
dan Langsitan (rapekan/cekatan). Selain nilai tersebut,  ada 10 sifat dan kepribadian pemimpin yang
disebut dasa prasanta yaitu: guna (bijaksana/ kebajikan); ramah (bertindak seperti orang tua yang bijak
dan ramah atau bestari); hook (sayang atau kagum); pésok (memikat hati atau reueus/bangga); asih
(kasih, sayang, cinta kasih, iba); karunya (iba/sayang/belas kasih); mupreruk (membujuk dan
menentramkan hati); ngulas (memuji di samping mengulas, mengoreksi); nyecep (membesarkan hati
dan memberikan kata-kata pendingin yang menyejukkan hati); dan ngala angen (mengambil hati).

Nilai-nilai kepemimpinan Sunda tersebut bersifat universal yang berlaku hingga saat ini yang
jika diperkenalkan dan diwariskan kepada generasi muda akan mendukung terjadinya proses
pembentukan generasi muda yang berkualitas serta mampu menjadi bagian dari masyarakat global.
Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai kepemimpinan Sunda merupakan langkah yang penting dalam
pembentukan karakter bangsa. Memudarnya pemahaman masyarakat Sunda terhadap pandangan
hidupnya berimplikasi terhadap memudarnya pemahaman masyarakat terhadap jati diri bangsa. Nilai-
nilai yang tertanam dalam budaya bangsa  tersebar dalam seluruh wilayah nusantara harus menjadi
pedoman dalam pembentukan karakter kepemimpinan.

IV. SIMPULAN
Nilai-nilai kepemimpinan Sunda bersumber dari sikap dan kebiasaan orang Sunda terdahulu

dalam melaksanakan kehidupannya dengan berpedoman kepada pandangan hidup baik berupa tradisi
lisan maupun tradisi tulisan. Tradisi lisan bisa bersumber dari ungkapan (babasan) dan peribahasa
(paribasa) serta dari cerita rakyat (legenda), sedangkan tradisi tulisan bersumber dari naskah-naskah
kuno yang pernah ditulis oleh para pemimpin Sunda untuk mengelola kehidupan sosial masyarakat
Sunda sehingga tercipta kehidupan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.
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Karakter kepemimpinan  Sunda dari tradisi lisan dan tulisan melahirkan pemimpin yang berkualitas
unggul yang dicirikan dengan sifat dan karakteristik: Cageur (sehat lahir bathin untuk mampu berinteraksi);
Bageur (bermoral dan taat hukum); Bener (beriman, jujur, adil, visioner dan bertanggung jawab); Pinter
(beretos kerja tinggi, berprestasi dan pro aktif); Singer: terampil dan cepat tanggap; Teger (optimis dan
pantang menyerah); Cangker (kokoh, kuat dan tangguh) dan Wanter (terbuka, kolaboratif dan berani).

Etnopedagogi merupakan proses pendidikan yang berbasis kearifan lokal dapat
menginternalisasikan nilai-nilai kepemimpinan Sunda melalui pembelajaran IPS kepada peserta didik,
sehinga peserta didik memeiliki sikap dan karakter kepemimpinan Sunda yang 1) Nyantri (memiliki
kecerdasan spiritual), 2) Nyunda (memiliki jatidiri Kesundaan), 3) Nyakola (memiliki kecerdasan intelektual)
4) Nyantika  (memiliki sikap profesional dan proporsional) dan 5) Nyatria (memiliki sikap kesatria yaitu
tegas, objektif, terbuka, jujur, kompetitif, berani dan bertanggung jawab).
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ABSTRAK
PT. Darma Kalimantan Jaya pada mulanya bernama Firma Jaya pada tahun 1961 didirikan oleh H.
Darma Kawi. Pemilik menjual sebagian besar perusahaan pada PT. Insan Bonafide sehingga menjadi
PT. Darma Kalimantan Jaya pada tahun 1989. Perekonomian buruh mencakup pendapatan atau gaji.
dari tahun 2010 sebanyak Rp 1.050.000,00 sampai dengan 2014 Rp 1.620.000,00 sesuai UMP gaji para
buruh sehingga mencukupi untuk kebutuhan mereka tiap harinya. Kasus pemutusan hubungan kerja di
PT. Darma Kalimantan Jaya dari tahun 2010-2014 karena faktor utamanya adalah masalah produksi
hasil karet. Produksi yang terus menurun dari kurun waktu 2010-2014 mengharuskan terjadinya pemutusan
hubungan kerja di perusahaan ini untuk meminimalisir kerugian dari hasil produksi. Sebanyak 32 orang
buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dari 2010-2014.
Kata kunci: perusahaan, perekonomian buruh, pemutusan hubungan kerja.

PEREKONOMIAN BURUH INDUSTRI KARET PT. DARMA KALIMANTAN JAYA
DESA HARUYAN KECAMATAN HARUYAN

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2010-2014
Muhammad Ferdy Ariadie

ferdyariadie@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Perseroan Terbatas (PT.) atau sering pula disebut dengan Naamloze Vennootschap (NV), adalah

suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas
beberapa saham, dimana tiap sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih
saham. Para pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar
modal yang disetorkan.1 PT. Darma Kalimantan Jaya adalah Perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri
(PMDN) yang didirikan pada tahun 1989. Bergerak dalam industri Processing Crumb Rubber yang
berorientasi export dan dipasok pada berbagai industri pengolahan ban di Luar Negeri.

Processing Crumb Rubber ini sebagai proses pengolahan bahan baku karet kering yang bermutu
rendah menjadi produk yang lebih bermutu dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Penetapan mutu tersebut
berdasarkan warna atau penilaian secara visual. Perkembangan hasil dari perkebunan karet dimana
yang diperlukan berupa getah hasil sadapan dari pohon karet atau yang disebut dengan lateks. Lateks
tidak akan bernilai ekonomis yang tinggi jika tidak melalui proses pengolahan bahan baku karet setengah
jadi, peran dari PT. Darma Kalimantan Jaya karena industri karet ini berguna untuk proses pengolahan
agar nilai jualnya tinggi.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
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II. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode sejarah. Menurut Sartono Kartodirdjo metode penelitian sejarah

adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang sejarah. Seorang sejarawan yang ingin
mengetahui suatu peristiwa sejarah ia akan menempuh secara sistematis prosedur penyelidikan dengan
menggunakan teknik-teknik pengumpulan bahan sejarah baik dari arsip-arsip, perpustakaan, maupun
dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan.2 Tahapan-tahapan dalam metode historis yang
akan dipergunakan, yaitu: (1). Heuristik dilakukan lima kali, 30 Maret 2015, 23 April 2015, 27 April 2015,
26 Mei 2015, dan 15 Agustus 2015, (2) Verifikasi dengan melakukan pemilahan data dengan menggunakan
kritik ekstern dan kritik intern, (3) Interpretasi dengan menafsirkan atau menyimpulkan data-data, dan (4)
historiografi yaitu penulisan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Batas-batas wilayah Kecamatan Haruyan sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Labuan Amas Selatan
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Hantakan.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Labuan Amas Utara.

Gambar 1. Peta Kecamatan Haruyan

Jumlah penduduk Kecamatan Haruyan Tahun 2013 adalah 21.615 jiwa (5.365 keluarga).
Penduduk Kecamatan Haruyan dengan luas wilayah 148,63 km² dan jumlah penduduk 21.615 maka
rata-rata penduduk tiap km² adalah 140.  Penduduk laki-laki 10.746 jiwa dan perempuan 10.869 jiwa.6

Komoditas unggul berdasarkan luas tanah yaitu berupa padi dan komoditas unggul berdasarkan
nilai ekonomi yaitu karet. Hal ini dapat dilihat dari lahan sawah yang ada yaitu 264 Ha, lahan ladang 18
Ha, lahan perkebunan 2 Ha, lahan peternakan 2 Ha dan lahan yang lainnya 18 Ha. Pekerjaan masyarakat
Desa Haruyan karyawan sebanyak 139 orang, wiraswasta sebanyak 49 orang, petani 71 orang dan yang
lainnya. PT. Darma Kalimantan Jaya adalah perusahaan dengan status Penanam Modal Dalam Negeri
(PMDN) dengan kapasitas produksinya mencapai 36.000 ton/tahun sedangkan realisasi produksinya
mencapai 18.000 ton/tahun.7
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Gambar 2. Gerbang PT. Darma Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan

Pemutusan hubungan kerja di PT. Darma Kalimantan Jaya alasan utamanya karena masalah
hasil produksi yang terus menurun dari tahun 2010-2014, agar perusahaan dapat menyeimbangkan dan
meminimalisir kerugian. Produksi karet dari tahun 2010-2014 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1 Data Produksi Tahun 2010-2014
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Produksi karet dari Tahun 2010-2014 produksi tertinggi tahun 2011 yaitu sebesar 24.513.020 Kg.
Produksi karet tahun 2011 adalah rata-rata hasil produksi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun
lainnya perbulannya di PT. Darma Kalimantan Jaya. Produksi karet keseluruhan perbulannya tertinggi
tahun 2011 yaitu Bulan April mencapai 2.542.680 sedangkan terendah tahun 2014 yaitu Bulan Maret
sebesar 728.280 Kg. Kesimpulan dari data produksi karet ini adalah pada tahun 2011 mengalami kenaikan.
Tahun berikutnya setelah 2011 mengalami penurunan sampai Tahun 2014 produksi yang sangat
signifikan. Hasil produksi kembali seperti pada tahun 2010 dengan produksi sekitaran 16 juta kilogram
produksi karet. Naik turun hasil produksi karet tiap bulan dari tahun 2010-2014 berhubungan dengan
cuaca yang terjadi pada tiap bulan berbeda-beda. Perbedaan musim hujan dan musim panas menjadi
penentu hasil sadapan karet para petani yang akan dijual dan dilakukan pengolahan di industri karet.
Minimnya hasil pasokan karet dari petani karet ke pabrik juga berhubungan dengan produksi karet.

IV. SIMPULAN
Berdirinya PT. Darma Kalimantan Jaya terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di

Jalan Divisi IV ALRI Kecamatan Haruyan. Pada mulanya perusahaan ini merupakan perusahaan
perseorangan berbentuk Firma dengan nama Firma Jaya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1961
oleh H. Darma Kawi selaku pemilik sekaligus pimpinan. Pada tahun 1989 sampai sekarang menjadi PT.
Darma Kalimantan Jaya. Perusahaan ini bergerak dibidang industri Crumb Rubber, dengan kapasitas
produksi mencapai 36.000 ton/tahun dan realisasinya mencapai 18.000 ton/tahun.

Perekonomian  buruh mencakup pendapatan atau gaji, juga berhubungan dengan kebutuhan
yang diperlukan buruh untuk rumah tangganya yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer
merupkan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan sedangkan kebutuhan sekunder
merupakan kebutuhan tambahan seperti mobil, sepeda motor, handphone dan lain-lain. Gaji yang diterima
buruh dari tahun 2010 adalah Rp 1.050.000,00 sampai dengan 2014 Rp 1.620.000,00. UMP sesuai
dengan gaji para buruh sehingga mencukupi untuk kebutuhan mereka tiap harinya.

Gambar 3 Grafik Data Produksi Karet Tahun 2010-2014
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Menurut pengertiannya pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya suatu hubungan kerja
antara buruh dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena salah satu pihak tidak
dapat memenuhi kewajibannya atau karena berakhirnya suatu perjanjian kerja antara buruh dan
pengusaha. Kasus pemutusan hubungan kerja di PT. Darma Kalimantan Jaya dari tahun 2010-2014,
faktor utamanya adalah masalah produksi hasil karet. Produksi yang terus menurun dari kurun waktu
2010-2014 mengharuskan terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan ini untuk meminimalisir
kerugian dari hasil produksi. Sebanyak 32 orang buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dari
2010-2014.
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ABSTRAK
Kota Martapura ini terkenal dengan intan dan para ulamanya. Bidang olahraga, terutama sepakbola,
belum begitu popular di kalangan masyarakat Martapura. Padahal, banyak pesepakbola hebat yang
berasal dari Martapura. Di Martapura terdapat sarana dan prasarana olahraga yang cukup baik dan
lapangan sepakbola bertarah internasional. Martapura Football Club atau Martapura FC merupakan
klub sepakbola kebanggaan masyarakat Martapura yang bertanding di kompetisi Liga Profesional
Sepakbola Indonesia. Martapura FC merupakan satu dari dua klub sepakbola asal Kalimantan Selatan
yang bertanding di kompetisi Liga Profesional Sepakbola Indonesia sejak tahun 2013. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan terbentuknya Martapura FC, perkembangan Martapura FC dari Divisi III
tahun 2009 sampai  Divisi Utama tahun 2014, dan respon masyarakat terhadap Martapura FC. Metode
penelitian menggunakan metode sejarah. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan
sekunder. Sumber primer didapat secara langsung dari narasumber melalui observasi, dokumentasi,
dan wawancara. Sumber sekunder didapat melalui data tertulis atau literatur-literatur yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan, Martapura FC bermula dari keinginan sebagian orang-orang yang bekerja di
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Banjar untuk membentuk klub sepakbola profesional dan diakui
oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Martapura FC mengalami perkembangan dari
klub sepakbola amatir menjadi profesional. Martapura FC menjadi klub sepakbola profesional ketika
berhasil menembus kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia tahun 2014. Simpulan penelitian ini yaitu
respon masyarakat terhadap Martapura FC sangat baik. Hal tersebut bisa dilihat dari ramainya penonton
yang menyaksikan Martapura FC saat bertanding, selain itu juga muncul kelompok suporter yang
memberikan dukungannya terhadap Martapura FC.
Kata Kunci: sepakbola, Martapura Football Club, kompetisi sepakbola.

MARTAPURA FOOTBALL CLUB (2009-2014)
Muhammad Nasih

mnasih59@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Kota Martapura selama ini sudah terkenal di Indonesia melalui intan dan para ulamanya, namun

olahraga di Kota Martapura terutama sepakbola belum banyak dikenal oleh masyarakat. Padahal banyak
pesepakbola hebat yang berasal dari Kota Martapura, selain itu antusiasme masyarakat di Martapura
untuk menyaksikan pertandingan sepakbola cukup tinggi, serta adanya sarana dan prasarana olahraga
yang cukup baik. Martapura Football Club atau Martapura FC yang merupakan satu dari dua klub sepakbola
asal Kalimantan Selatan yang bertanding di kompetisi Liga Profesional Sepakbola Indonesia sejak tahun
2013, dianggap penulis bisa mendeskripsikan secara umum bagaimana kondisi persepakbolaan yang
ada di Kota Martapura.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
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Selama ini para penggemar sepakbola di Kalimantan Selatan lebih mengidolakan klub sepakbola
luar seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta dari pulau Jawa, atau bahkan Klub Sepakbola Real
Madrid, Barcelona FC, maupun Manchester United yang jauh di daratan Eropa sana. Tidak ada salahnya
memang mengidolakan klub sepakbola dari luar daerah. Namun  alangkah  lebih  baiknya jika kita
mengidolakan klub sepakbola lokal kita sendiri terlebih dahulu, sebelum mengidolakan klub sepakbola
luar. Sehingga kita tidak lupa dimana kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-sehari.

Adanya kecintaan terhadap suatu klub sepakbola tentunya tidak terlepas  dari adanya kedekatan
emosional antara masyarakat terhadap klub sepakbola yang didukungnya, dimana klub sepakbola
tersebut terbentuk di dalam lingkup masyarakat yang memberikan dukungan terhadap klub sepakbola
yang mereka dukung.

Martapura FC sendiri telah menunjukkan bahwa klub sepakbola ini bisa menyeimbangkan
antara pembinaan dan prestasi. Dimana dari klub sepakbola ini berlaga mulai level kompetisi amatir
hingga profesional, pemain-pemain banua selalu dimainkan dalam setiap pertandingannya. Sehingga
penonton yang menyaksikan pun lebih dapat mengapresiasi klub sepakbola yang bermain dengan pemain
lokalnya, dibanding klub sepakbola yang bermain  tanpa  menggunakan  satu orang pun pemain lokalnya.

Martapura FC yang merupakan salah satu klub sepakbola kebanggaan “urang banua” karena
prestasinya yang sangat gemilang pada setiap musimnya. Bahkan hampir setiap musimnya klub sepakbola
asal Kota Intan ini selalu berhasil naik ke level yang lebih tinggi di kompetisi Liga Indonesia, dan sekarang
Martapura FC sudah bertanding di kompetisi profesional sepakbola  Indonesia  yakni bermain di Divisi
Utama Liga Indonesia.

Hal ini pulalah yang mendorong penulis untuk meneliti sejarah dan perkembangan Martapura
FC. Selain itu juga karena kecintaan penulis terhadap dunia sepakbola dan Kota Martapura itu sendiri,
yang merupakan tempat dimana penulis menghabiskan masa remaja hingga dewasa. Sehingga penulisan
tentang sejarah dan perkembangan Martapura FC cukup layak untuk diteliti dan ditulis secara ilmiah.
Adapun judul yang diangkat penulis adalah Martapura Football Club (2009-2014).

II. METODE
Metode Penelitian menggunakan metode sejarah, dengan tahapan sebagai berikut:
2.1 Heuristik
Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah memahami definisi-definisi atau pengertian

pengertian yang berhubungan dengan sepakbola.  Selanjutnya  mengumpulkan literatur-literatur yang
relevan yang membahas tentang  bagaimana  kondisi  persepakbolaan  nasional.

Tahap selanjutnya adalah memilih narasumber yang dianggap mengetahui gambaran umum
dari Martapura FC dan mengetahui kronologis terbentuknya Martapura FC serta terlibat langsung dalam
perkembangannya dari tahun 2009- 2014. Narasumber yang dimaksud disini seperti pengurus klub,
pelatih, maupun pemain.

Penulis juga melakukan observasi, dengan pengamatan secara langsung terhadap apa yang
menjadi objek penelitian, yakni Martapura Football Club.

2.2 kritik
Pada tahap ini penulis melakukan penelitian tentang keaslian dan  kredibilitas sumber melalui

kritik ekstern dan kritik intern.
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2.1.1 Kritik Ekstern
Kritik ekstern yang dilakukan  menyangkut  penilaian  keotentikan  (keaslian) isi sumber. Pada

tahap ini penulis membandingkan  hasil  dari  wawancara yang telah dilakukan dengan sumber-sumber
pendukung seperti Koran Harian Radar Banjarmasin, Metro Banjar, dan Banjarmasin Post serta tulisan-
tulisan yang berhubungan dengan Martapura FC agar data yang diperoleh melalui hasil wawancara
(lisan) sesuai dengan data yang penulis dapatkan melalui sumber tertulis.

2.1.2 Kritik Intern
Kritik Intern yang dilakukan menyangkut penilaian apakah sumber itu memiliki kredibilitas

(kebiasaan untuk dipercaya) atau tidak. Pada  tahap  ini  penulis memilih data-data dari wawancara yang
telah dilakukan terhadap pihak pengurus Martapura FC menjadi rujukan utama. Hal tersebut didasarkan
pada pertimbangan bahwa para pengurus Martapura FC lebih mengetahui bagaimana kondisi dari
Martapura FC baik secara eksternal maupun internal. Pihak pengurus yang dimaksud adalah ketua
umum, manajer, serta manajemen dari Martapura FC.

2.3 Interpretasi
Pada tahapan ini, penulis melakukan penggolongan atas sumber yang didapat dari sumber

tertulis yang didapat melalui studi kepustakaan serta sumber lisan yang didapat melalui wawancara
dengan pengurus, pemain, dan pelatih mengenai Martapura FC.

Selanjutnya penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan
selama penelitian berlangsung. Kegiatan penafsiran ini  dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan
data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya. Penulis juga
melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan dan
dihubungkan satu sama lain. Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan
pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan skripsi.

2.4 Historiografi
Dalam hal ini penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya

dengan cara menyusunnya dalam suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan
menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar. Langkah akhir yaitu menuliskan kembali data-
data hasil penelitian yang sudah teruji kebenarannya sehingga menghasilkan tulisan ini. Proses penulisan
dilakukan agar fakta-fakta yang sebelumnya terlepas satu sama lain dapat disatukan sehingga menjadi
satu perpaduan yang logis dan sistematis dalam bentuk deskriptif (suatu paparan yang apa adanya).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Awal Terbentuknya Martapura FC
4.1.1 Faktor Eksternal
Kota Martapura dikenal banyak melahirkan bibit-bibit pemain sepakbola yang handal dan bahkan

potensi itu masih ada sampai  saat  ini,  namun  sayang tidak dikelola dengan baik. Maka dari situlah pihak
pengurus Martapura FC ingin potensi yang ada tersebut bisa dikembangkan.

Seiring dengan itu, potensi dimana daerah yang mempunyai keberhasilan dengan suasana
sepakbola yang sangat kental, lalu daerah yang mempunyai legenda-legenda sepakbola, serta sekarang
mempunyai bibit-bibit pemain sepakbola yang handal ingin digabungkan oleh pihak pengurus untuk
membentuk suatu klub sepakbola yang profesional. Karena memang pada dasarnya, sejarah sepakbola
di Kota Martapura itu sudah ada sejak dulu.
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Jadi, faktor eksternal yang menyebabkan pihak pengurus Martapura FC membentuk klub
sepakbola yaitu karena antusiasme dari masyarakat Martapura yang tinggi dalam menyaksikan
pertandingan sepakbola dan hal tersebut sudah berlangsung sejak lama, tepatnya di era tahun 90-an.

4.1.2 Faktor Internal
Seiring dengan adanya wacana pembangunan Stadion Demang Lehman yang direncanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Banjar atas usulan Sultan Khairul Saleh, yakni sebuah stadion dengan
standar nasional. Kebetulan karena para pengurus Martapura FC ini bekerja di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banjar, maka tentunya pihak pengurus Martapura FC ini mempunyai wewenang untuk
mengelola Stadion Demang Lehman.

Stadion tersebut diibaratkan oleh pihak pengurus Martapura FC sebagai wujud fisik dan stadion
tersebut tentunya tidak akan mempunyai nilai tanpa ada rohnya tanpa ada nyawanya, lalu nyawanya itu
apa? Nyawanya adalah klub itu sendiri. Klub sepakbola itulah yang nantinya akan membuat stadion
ramai dan mempunyai nilai manfaat. Nampaknya potensi itulah yang  seperti  membangkitkan  semangat
pengurus Martapura FC untuk mencoba membangun klub sepakbola yang profesional dan diakui oleh
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Harapan pengurus kedepannya bahwa Martapura FC ini bisa  menjadi  wadah bagi pemain
banua untuk bisa berlaga di Liga Profesional Sepakbola Indonesia dan bisa melahirkan bibit-bibit handal
sepakbola nasional yang merupakan kebanggaan daerah agar bisa memperkuat timnas.

Jadi, faktor internal yang menyebabkan terbentuknya Martapura FC dikarenakan adanya wacana
dari Bupati Kabupaten Banjar pada saat itu, Sultan Khairul Saleh untuk membangun sebuah stadion yang
megah di Kalimantan Selatan. Kebetulan karena para pengurus Martapura FC bekerja  di  Dinas  Pekerjaan
Umum Kabupaten Banjar, maka pihaknya mempunyai wewenang untuk mengelola stadion tersebut.

Tentunya sayang jika stadion megah tersebut sepi tanpa adanya klub sepakbola yang
menggunakan stadion tersebut untuk bertanding, dan dengan dibentuknya Martapura FC diharapkan
bahwa pembangunan Stadion Demang Lehman tidak menjadi sia-sia.

4.2. Perkembangan Martapura FC (2009-2014)
4.2.1 Martapura FC di Divisi III (2009/2010)
Kompetisi Divisi III merupakan kompetisi tingkatan (level) terendah Liga Indonesia, diikuti oleh

semua klub anggota PSSI yang terdiri dari klub  anggota PSSI yang baru disahkan pada  Kongres PSSI
atau klub yang masih belum bisa  naik ke level kompetisi yang lebih tinggi

Skuad tim diperuntukkan untuk pemain U-21 (pemain dengan usia dibawah 21 tahun). Hasil
kompetisi peringkat 8 besar terbaik nasional berhak promosi ke Divisi II Liga Sepakbola Indonesia musim
kompetisi tahun berikutnya.

Pada saat awal mula berkompetisi di Divisi III tahun 2009 yang berlangsung di Kota Tanjung,
Martapura FC gagal menempuh babak selanjutnya dan harus memulai lagi di Divisi III pada musim
kompetisi berikutnya. Saat itu seluruh pemain Martapura FC diisi oleh seluruh pemain banua, yaitu
kumpulan pemain dari SSB Barakat Martapura dan Hawi FC

Hasil akhir kompetisi Divisi III Liga Indonesia ke-XVI tahun 2010, Martapura FC berhasil meraih
peringkat 5 (lima) nasional. Dengan hasil ini, Martapura FC promosi ke Divisi II Liga Indonesia ke-XVII
tahun 2011. Sekaligus mendapatkan 1 hak suara dari 100 hak suara pada kongres PSSI tahun 2011 yang
merupakan forum tertinggi untuk menentukan perjalanan persepakbolaan nasional.
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4.2.2 Martapura FC di Divisi II (2012)
Kompetisi Divisi II Liga Indonesia ke-XVII baru dilaksanakan tahun 2012, hal itu dikarenakan

adanya kisruh dualisme federasi sepakbola Indonesia. Martapura FC mendapat kepercayaan untuk
menjadi tuan rumah Grup G zona Kalimantan yang bertempat di Lapangan Sepakbola Brimob Banjarbaru.

Martapura FC berhasil meraih prestasi peringkat 3-4 nasional Divisi II Liga Indonesia ke-XVII.
Dengan hasil ini, Martapura FC berhasil naik ke level kompetisi yang lebih tinggi lagi pada musim berikutnya
dengan promosi ke Divisi I Liga Indonesia ke-XVIII tahun 2013.

Promosinya Martapura FC ke Divisi I pada musim kompetisi berikutnya, tentu saja sangat luar
biasa. Hal ini dikarenakan Martapura FC sendiri baru satu tahun promosi ke Divisi II dari Divisi III, dan yang
lebih membanggakan lagi bahwa mayoritas pemainnya adalah adalah putra daerah dari Kalimantan
Selatan.

4.2.3 Martapura FC di Divisi I (2013)
Kompetisi Divisi I merupakan level kompetisi tertinggi pada kompetisi sepakbola Liga Amatir di

Indonesia. Kompetisi ini diikuti oleh 66 klub sepakbola dengan skuad tim terdiri dari pemain sepakbola
amatir dan profesional. Maksimal dalam satu tim diperbolehkan menggunakan 7 pemain sepakbola non
amatir atau profesional.

Pada pelaksanaan putaran I Kompetisi Divisi I Liga Indonesia ke-XVIII tahun 2013, Martapura FC
berada pada Grup 10  zona Kalimantan yang diikuti oleh klub-klub dari Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Timur. Martapura FC kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah
yang bertempat di Stadion Demang Lehman Martapura.

Martapura FC menjadi klub sepakbola profesional pertama yang berasal dari kabupaten di
Provinsi   Kalimantan   Selatan   yang   bisa   berlaga   di   liga profesional  dengan  promosi  ke  Divisi  Utama
Liga Indonesia dan sebagai klub kedua di Kalimantan Selatan setelah Klub Sepakbola Barito Putera yang
bisa berlaga di kompetisi profesional pada Liga Sepakbola Indonesia. Skuad Martapura FC saat ini yang
diisi oleh sebagian besar pemain lokal banua siap bersaing pada kompetisi Divisi Utama yang akan
datang tanpa banyak merubah skuad tim di musim lalu.

4.2.4 Martapura FC di Divisi Utama (2014)
Pada musim kompetisi Divisi Utama tahun 2014, terdiri dari 66 klub sepakbola profesional yang

terdaftar sehubungan dengan adanya penggabungan Liga Super Indonesia (LSI) dan Liga Primer
Indonesia (LPI) sebagai dampak kisruh sepakbola yang terjadi di Indonesia. Pada liga musim kompetisi
tahun 2014 ini, hanya 2 klub Divisi Utama yang berhak untuk promosi ke Liga Super Indonesia dan 16 klub
terdegradasi ke Divisi I.

Saat Martapura FC berhasil lolos ke level profesional yakni Divisi Utama, pihak pengurus Martapura
FC langsung bergerak cepat. Media partner seperti Banjarmasin Post dan Kompas TV yang sebelumnya
masih belum terjalin kerjasama yang sah dengan pihak Martapura FC langsung diresmikan oleh pihak
pengurus Martapura FC untuk mengarungi kompetisi di Divisi Utama.

Martapura FC sendiri telah menunjukkan bahwa klub sepakbola ini bisa menyeimbangkan
antara pembinaan dan prestasi. Dimana dari klub sepakbola ini berlaga mulai level kompetisi amatir
hingga profesional, pemain-pemain banua selalu dimainkan dalam setiap pertandingannya. Sehingga
penonton yang menyaksikan pun lebih dapat mengapresiasi klub sepakbola yang bermain dengan pemain
lokalnya, dibanding klub sepakbola yang bermain tanpa menggunakan satu orang pun pemain lokalnya.
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4.3 Respon Masyarakat terhadap Martapura FC
Jika dilihat dari segi respon masyarakat banua terhadap Martapura FC dari tahun 2009 sampai

bertanding di Liga Profesional Sepakbola Indonesia yakni di Divisi Utama, sejauh ini terlihat cukup baik.
Hal tersebut didasarkan pada tiga hal sebagai berikut:

4.3.1 Keberadaan Kelompok Suporter
Pada saat Martapura FC bertanding di Divisi I Liga Indonesia tahun 2013 kelompok suporter

Martapura FC sudah mulai terbentuk secara resmi. Meskipun pada saat itu kelompok suporter tersebut
masih belum diorganisasikan secara baik, karena level kompetisi yang dijalani oleh Martapura FC masih
bersifat semi profesional. Namun disaat Martapura FC sudah mulai berkompetisi di  Divisi Utama Liga
Indonesia tahun 2014, kelompok suporter tersebut sudah terorganisasi dengan sangat baik. Kelompok
suporter yang mendukung Martapura FC bernama MONSTER (Martapura FC Diamond Supporter).

Selain memberikan dukungan bagi Martapura FC saat bertanding  di  stadion, kelompok suporter
MONSTER juga memberikan dukungannya berupa materi kepada Martapura FC. Hal tersebut dibuktikan
dengan didirikannya toko untuk menjual segala pernak-pernik tentang Martapura FC pada bulan Desember
2014. Sebagian hasil penjualan disisihkan untuk keuangan dari Martapura FC. Toko tersebut diberi
nama “Diamond City Corner” yang bertempat di kawasan komersil pertokoan Sekumpul Martapura.

4.3.2 Antusiasme Tinggi Masyarakat Ketika Menyaksikan Martapura FC Bertanding
Respon selanjutnya yang bisa dilihat dari dukungan masyarakat terhadap Martapura FC adalah

pada saat Martapura FC bertanding maupun berlatih, dukungan masyarakat tersebut selalu meningkat
seiring dengan prestasi-prestasi yang dibuat oleh Martapura FC yang hampir setiap musimnya selalu
berhasil naik ke level kompetisi yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya.

Ketika itu Martapura FC dipercaya menjadi tuan rumah zona Kalimantan pada kompetisi Divisi III
Liga Indonesia tahun 2010 yang bertempat di Stadion Barakat Martapura. Meskipun pada saat itu hujan
cukup deras saat pertandingan berlangsung, namun masyarakat terlihat sangat penuh memenuhi tribun
penonton di Stadion Barakat Martapura, bahkan ada sebagian penonton yang datang menyaksikan
pertandingan tersebut sampai berdiri di pinggir lapangan.

4.3.3 Respon Masyarakat Melalui Media
Respon terakhir yang bisa dilihat dari dukungan masyarakat terhadap Martapura FC adalah

melalui media. Melalui media partner yang menjalin kerjasama dengan Martapura FC yakni Banjarmasin
Post terdapat sebuah ruang untuk memberikan komentar terhadap Martapura FC itu sendiri. Disana
terdapat kolom komentar berupa pesan singkat (sms) dari masyarakat untuk memberikan tanggapannya
terhadap Martapura FC, dan ternyata hampir setiap harinya cukup banyak yang memberikan responnya
terhadap Martapura FC.

Selain di media cetak, masyarakat banua juga memberikan respon yang cukup baik melalui
media televisi. Melalui Kompas TV Banjarmasin yang sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan
Martapura FC sejak Divisi I tahun 2013, dibuatlah satu program khusus yang membahas tentang Martapura
FC selama 30 menit dan program tersebut diberi nama “Martapura FC yang tayang setiap hari Jumat
pukul 17.00 WITA. Pihak Kompas TV Banjarmasin sendiri terlihat cukup puas dengan program acara
tersebut, dimana rating yang didapatkan saat berlangsungnya program acara tersebut cukup tinggi.
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V. SIMPULAN
Martapura Football Club atau Martapura FC, merupakan klub sepakbola yang berbasis di Kota

Martapura Kalimantan Selatan. Martapura FC terbentuk bermula dari komunitas yang bekerja di kantor
Dinas Bina Marga dan Sumber  Daya Air Kabupaten Banjar semuanya hobi sepakbola bersama. Kemudian
komunitas tersebut berkeinginan tinggi untuk membentuk suatu klub sepakbola profesional di Indonesia
dan diakui oleh Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Keinginan itu pun mulai terwujud
tepatnya tanggal 11 Februari 2009 dibentuklah Martapura FC. Martapura FC resmi menjadi anggota
PSSI pada tanggal 11 Maret 2009 sesuai hasil Kongres PSSI di Bandung dan langsung mengikuti kompetisi
Divisi III Liga Indonesia tahun 2009.

Martapura FC berawal dari klub sepakbola amatir yang bertanding di level kompetisi terbawah
Liga Indonesia di Divisi III tahun 2009. Memulai kompetisi  dari level bawah tidak membuat Martapura FC
sulit untuk  berkembang menjadi klub sepakbola yang profesional. Pengelolaan klub yang baik oleh pihak
pengurus membuat Martapura FC dengan cepat bisa berkompetisi di level profesional Liga Indonesia,
bahkan hampir setiap musimnya klub sepakbola yang berdomisili di Kota Intan ini selalu berhasil naik ke
level kompetisi yang lebih tinggi lagi pada musim kompetisi berikutnya. Martapura FC menjadi klub
sepakbola profesional disaat berhasil menembus kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia tahun 2014.
Semua persyaratan untuk menjadi klub sepakbola yang profesional pun telah dipenuhi oleh Martapura
FC, seperti aspek infrastruktur, legalitas, finansial, sporting, dan administrasi yang baik.

Kalimantan Selatan merupakan suatu provinsi dimana masyarakatnya mempunyai animo yang
sangat tinggi terhadap sepakbola. Untuk pertandingan sepakbola di level tarkam saja masyarakat mau
mengeluarkan uang untuk menyaksikan pertandingan tersebut, apalagi pertandingan sepakbola dengan
level profesional. Karena itulah Martapura FC yang bermula dari klub amatir menjadi profesional
mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Terlebih lagi
Martapura FC selalu menggunakan jasa pemain banua dari awal mula klub sepakbola ini berlaga di Liga
Amatir Divisi III tahun 2009 sampai berhasil menembus Liga Sepakbola Profesional Indonesia tahun
2014.
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ABSTRAK
Kegiatan keagamaan Islam di Masjid Jami Sungai Jingah Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin
Utara tahun 2000 -2014 berkembang pesat. Kegiatan keagamaan di Masjid Jami Sungai Jingah telah
dilakukan sejak masa kolonial dalam bentuk ceramah, kegatan sosial dengan menyantuni siapa yang
memerlukan maupun kegiatan budaya warisan adat istiadat dan pendidikan yang berbasis Islam. Tujuan
penelitian ini untuk mendeskripsikan perkembangan kegiatan keagamaan Islam di Masjid Jami Sungai
Jinggah antara tahun 2000-2014. Kemudian memaparkan kegiatan keislaman dalam bentuk keagamaan
dan bernuansa Islam seperti sosial, Menggunakan Metode Sejarah, penelitian ini dilakukan melalaui
tahapan heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kegiatan keagamaan Islam di Masjid Jami Sungai Jingah menjadikan pemersatu kwarga
Banjarmasin melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Perkembangan kegiatan keagamaan Islam di Masjid Jami disamping membantu warga Banjarmasin
untuk belajar agama sehingga mempunyai akhlak yang berkualitas dan mampu membentuk sumber
daya manusia yang beragama sesuai ajaran Islam dan berbekal Imtaq dan Iptek.
Kata kunci : perkembangan, kegiatan keagamaan, Masjid Jami Sungai Jingah.

PERKEMBANGAN KEGIATAN KEAGAMAAN ISLAM
DI MASJID JAMI SUNGAI JINGAH KOTA BANJARMASIN (2000-2014)

Muhammad Rizky Syahbandi

ssyahbandi@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Islam masuk diberbagai suku bangsa di kepulauan Indonesia ini tidak berlangsung dengan cara

yang sama. Masuknya agama Islam di Nusantara tidak langsung mendirikan kerajaan Islam. Antara
datangnya agama Islam berdirinya sebuah kerajaan Islam melintasi waktu yang cukup lama sebelum
agama Islam masuk, telah berdiri kerajaan yang mendapat pengaruh agama Hindu dan Budha, karena
itulah tentunya agama baru masuk melalui proses yang lama baru dapat diterima oleh masyarakat sebagai
agama.1

Kemudian seiring perjalanan waktu muncul kerajaan-kerajaan Islam diberbagai wilayah
Indonesia salah satunya adalah kerajaan Demak (1518-1550).2 Dengan adanya agama Islam terutama
di pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak maka mereka pun menyebarkan agama Islam diseluruh  Nusantara
dan kita lebih mengenal mereka para sembilan wali atau wali songo.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
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Sebelum agama Islam masuk ke Kalimantan Selatan, di daerah ini telah tersebar agama Hindu.
Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya Candi Agung di Amuntai dan Candi Laras di Margasari.
Kedua candi ini “membuktikan” dan berkaitan dengan dua kerajaan hindu di Kalimantan Selatan, yaitu:
Negara Dipa dan Negara Daha. Negara Dipa berlokasi di Amuntai sekarang dan diperkirakan berdiri
sekitar abad XII. Adapun Negara Daha disekitar Negara sekarang dan diperkirakan berdiri sekitar abad
XIV. Negara Daha adalah kerajaan Hindu terakhir di Kalimantan Selatan. Sebab, setelah kerajaan ini
runtuh munculah kerajaan Banjar yang beragama Islam.3Islam masuk ke Kalimantan Selatan pada
masa jauh lebih belakangan dibanding misalnya, Sumatera Utara atau Aceh.

Diperkirakan telah ada sejumlah muslim diwilayah itu sejak awal abad ke-16, tetapi Islam
mencapai momentumnya baru setelah Pasukan Kesultanan Demak di Jawa datang ke Banjarmasin
untuk membantu Pangeran Samudra dalam perjuangannya dengan kalangan elite istana Kerajaan Daha.
Setelah kemenangannya, Pangeran Samudra beralih memeluk agama Islam pada sekitar 936/1526 dan
diangkat sebagai sultan pertama di Kesultanan Banjar. Dia diberi gelar Sultan Surian Syah atau Surian
Allah oleh seorang Dai Arab.4

Dalam perkembangan Islam yang ada di Nusantara khususnya di Kalimantan Selatan.Masjid
menjadi salah satu fungsi untuk berkumpul atau belajar agama, namun tidak hanya sekedar tempat
berkumpul tetapi masjid sangat berpengaruh dalam bentuk penyebaran Islam dan menyusun strategi
dalam perlawanan terhadap Belanda yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam segi kepemimpinan
dan sistem ekonomi yang dijalankan pihak kolonial Belanda, maupun Masjid yang berpengaruh paling
utama di Banjarmasin ialah Masjid Sultan Suriansyah dan kemudian Masjid Jami Sungai Jingah.

Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin adalah Masjid tertua kedua di Banjarmasin, setelah
MasjidSultan Suriansyah. Pada awalnya berdiri Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin dibangun pada
tahun 1777 M dizaman kolonial Belanda, pada masa itu diMasjidJami Sungai Jingah juga terkenal
tempat berkumpulnya para ulama dalam menyiarkan agama Islam dan tempat musyawarah.5

II. METODE
Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti akan dihadapkan pada tahap pemilihan metode

atau tekhnik pelaksanaan penelitian. Sedikitnya ada lima macam metode penelitian yang bisa dipilih:
sejarah, deskriptif, korelasional, eksperimental, dan kuasi-eksperimental.6 Pilihan yang tepat atas salah
satu metode ini sangat tergantung pada maksud dan tujuan penelitian. Jadi sangatlah tepat apabila
tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau maka
metode yang dipergunakan adalah metode sejarah.7 Adapun berbagai tahapan yang harus dilakukan
dalam proses menguji dan menganalisa tersebut atara lain dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :
heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum tahun 2000 kegiatan keagamaan di Masjid Jami berkembang pesat juga dibawah

pimpinan K.H. Hanapi Gobet seorang tokoh politik dan pendidik yang berwibawa. K.H. Hanapi Gobet
seorang yang aktif pada kegiatan keagamaan Islam di Masjid Jami Sungai Jingah sebagai ahli dakwah,
politik, dan pendidikan. K.H. Hanapi Gobet merupakan seorang tokoh terkenal pada lingkungan Masjid
Jami Sungai Jingah karena gagasan dan pemikirannya bisa disebut awal dari sebuah kegiatan keagamaan
Islam.
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KH Hanapi Gobet dalam jabatannya pernah menjadi wakil majelis ulama di Banjarmasin yang
pertama dan beliau membangun pendidikan berbasis Islam SMIP 1946 pertama di Banjarmasin yang di
jalan Masjid Jami. Pada saat itu juga beliau menjabat sebagai wakil MUI Kanwil Banjarmasin yang
terletak didaerah komplek MasjidJami yang dibawah pimpinan beliau dari tahun 1950-1967, dan KH M
Hanafi Gobet juga menjadi utusan Indonesia menghadiri Kongres Masjid sedunia tahun 1960.11

Dalam perkembangan kegiatan keagamaan Islam di Masjid Jami dalam pengaruhnya untuk
masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas tidaklah mudah apalagi dalam perjalanannya
mengembangkan sebuah kegiatan keagamaan Islam dari tahun 2000-2014 pasti mempunyai hambatan
atau pun dukungan dari masyarakat.

Dalam proses penelitian ini ada 2 faktor yaitu pendukung dan penghambat dalam perkembangan
kegiatan keagamaan Islam, faktor yang ada di bawah ini adalah faktor pendukung dalam kegiatan
keagamaan Islam di Masjid Jami Sungai Jingah :

3.1 Faktor pendukung
Adanya masjid untuk majelis ta’lim sebagai tempat untuk belajar-mengajar, khususnya ilmu

agama yang merupakan fardlu’ain bagi umat Islam. Di samping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam,
sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat diajarkan di Masjid. Pada masa Rasulullah
Masjid selain sebagai tempat ibadah salat juga sebagai tempat pendidikan bagi umat Islam.

Majelis Taklim adalah salah satu sarana pendidikan dalam Islam maupun kegiatan Islam.
Majelis Taklim lebih dikenal dengan istilah pengajian-pengajian dan sering pula berbentuk halaqah.
Umumnya berisi ceramah atau khotbah-khotbah keagamaan Islam. Tetapi dalam perkembangannya,
majelis taklim sering digunakan sebagai wadah wahana ilmiah, sosiologis, politik, hukum, dan seterusnya.
Ini terlihat pada masing-masing di lingkungan perguruan tinggi. Diselenggarakan secara berkala dan
teratur yang diikuti oleh jama’ah yang relatif banyak yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan
serta mencerahkan kehidupan.12

3.2 Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat dalam proses kegiatan keagamaan Islam di Masjid Jami Sungai

Jingah yaitu sumberdaya manusia. Dalam perkembangan suatu kegiatan Islam sumber daya manusia
dapat menjadi penghambat karena kurangnya pemahaman akan perannya. Untuk itulah nimbinagn dan
pelatihan selalu diberikan dalam rangka meningkatkan kualitisa sumberdaya manusia sehingga tidak
menjadi penghambat. Program Masjid Jami Sungai Jingah membangun SDM dalam menunjang
pembaharuan dalam bingkai kegiatan Islam, terutama SDM generasi muda yang mempunyai semangat
dan cinta Islam. Dari tahun ketahun mengalami perubahan dari segi variasi sebuah kegiatan ataupun
lainnya yang berhubungan dengan memajukan Islam di Banjarmasin.

IV. SIMPULAN
Dalam perkembangan kegiatan Islam di Masjid Jami Sungai Jingah adalah bentuk dalam

perjuangan Banjarmasin dalam menyebarkan agama Islam pada masa dahulunya Masjid Jami Sungai
Jingah adalah masjid tertua kedua yang menjadi kebanggaan warga banua sekarang ini karena bentuk
arsitektur yang bernuansa tempo dulu dan juga sebagai saksi sejarah dalam memajukan Islam melalui
kegiatan keagamaannya.

Kegiatan keagamaan Islam yang dikelola oleh Pengurus Masjid Jami Sungai Jingah Kelurahan
Surgi Mufti Kecamtan Banjarmasin Utara berbentuk perkembangan keagaman Islam yang bernuansa
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seperti sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan yang dapat membantu masyarakat dan mendidik
masyarakat sehingga mempunyai mental agama yang kuat, berakhlak dan berkualitas, membentuk sumber
daya manusia yang berkualitas dengan bekal IMTAQ dan IPTEK. Dan memberi dorongan kepada
masyarakat.

Seluruh kegiatan maupun aktivitas yang dilaksanakan di Masjid Jami Sungai Jingah yang
bernuansa Islam sangat mempengaruhi perkembangan Islam di Banjarmasin maupun disekitarnya
karena seluruh kegiatan berlandaskan dan menggambarkan aktivitas yang diwarnai ke-Islaman seperti
dibawah ini:

1. Pengajian yang dilaksanakan di masjid, terutama rutin dan mingguan dengan tujuan, yang
diajak mengaji (sasaran) khusus warga Banjarmasin dan juga bertujuan untuk meningkatkan
tali silahturahmi sesama warga sekitar atau pun diluar yang dari tempat Masjid Jami.

2.  Adapun kegiatan sosial seperti aktivitas Peningkatan infaq dan shodaqoh/zakat dari tahun
ketahun infaq dan shodaqoh selalu meningkat jumlahnya. Zakat fitrah maupun zakat mall
selalu bisa memenuhi kebutuhan para dhu’afa di Banjarmasin dan warga sekitar di Masjid
Jami. Dan kegiatan qurban, walaupun dari tahun ketahun harga hewan qurban naik tapi
shohibul qurban selalu meningkat jumlahnya dan jumlah binatang qurban dan lebih meningkat
dari kambing ke sapi.

3. Pada kegiatan Islam di Masjid Jami Sungai Jingah ini ada juga mengembangkan sebuah
basic ekonomi berbasis Islam dengan mendirikan koperasi angkatan muda yang
beranggotakan para mahasiswa STAI AL Jami dan pengawasnya para pengurus Masjid Jami
Sungai Jingah, dengan membangun koperasi itu bertujuan untuk melakukan simpanan uang
atau pun pinjaman uang berlandaskan Islam dan mempersatukan, membangun Ukhuwah
Islamiyah.

4.  Adapun kegiatan yang bernuansa budaya dan pendidikan yang bernuansa Islam seperti
pengembangan lokal hadrah dan pendidikan STAI Al Jami adalah suatu bentuk untuk
menonjolkkan sebuah fungsi masjid dan symbol pada masa dahulunya masjid sebagai pusat
ilmu untuk kemajuan suatu negara ataupun masyarakat sekitar.
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ABSTRAK
Pembelajaran IPS saat ini cenderung tidak kontekstual, potensi lingkungan setempat, khususnya budaya
lokal, tidak dimanfaatkan guru secara optimal dalam proses pembelajaran. Nilai lebih dari pembelajaran
budaya lokal ini adalah untuk memudahkan mereka dalam memahami berbagai konsep-konsep IPS dan
fenomena di lingkungannya serta meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokalnya. Permasalahan
tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan sebuah bahan ajar yang dapat menunjang siswa untuk
belajar mandiri, dekat dengan lingkungan siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar IPS berbasis budaya dan kearifan lokal masyarakat
Pandalungan di Kabupaten Jember dan mengetahui kelayakannya. Penelitian ini menggunakan model
penelitian dan pengembangan yang dimodifikasi dari model Borg & Gall (2003) yang terdiri dari tujuh
tahapan yaitu:(1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk,
(4) uji coba lapangan awal, (5) revisi hasil uji coba, (6) uji coba lapangan utama, dan (7) produk akhir.
Hasil validasi draft produk menunjukkan bahwa bahan ajar yang disusun memiliki kelayakan dari ahli
materi sebesar 80%, ahli desain sebesar 73,33%, ahli bahasa sebesar 83%, guru IPS sebesar  92,17%
yang berarti bahasa bahan ajar valid atau layak digunakan. Hasil uji coba tahap awal diperoleh rata-rata
persentase sebesar 85,66%. Hasil uji keterterapan dalam uji coba lapangan utama memperoleh
persentase 85,16%, sementara hasil uji keefektifan bahan ajar menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar
siswa mampu melampaui batas minimal dari setiap aspek kompetensi dalam pembelajaran IPS. Dengan
demikian, bahan ajar valid dan layak digunakan untuk mendukung pembelajaran IPS SMP/MTs. Kelas VIII.
Kata kunci: bahan ajar IPS, budaya dan kearifan lokal, masyarakat Pandalungan

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IPS BERBASIS BUDAYA  DAN KEARIFAN
LOKAL MASYARAKAT PANDALUNGAN DI KABUPATEN JEMBER

UNTUK SISWA SMP/ MTs.
Musyarofah dan Anindya Fajarini

musyarofahhrt@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Kurikulum 2013 saat ini menjadi mata pelajaran wajib untuk

sekolah tingkat dasar yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pengembangan Kurikulum
2013 ini merupakan bagian dari strategi dalam meningkatkan capaian pendidikan. Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan,
patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau space wilayah NKRI. IPS
dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative social studies, dari berbagai cabang ilmu sosial seperti
sosiologi, antropologi, budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, politik dan sebagainya.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Tadris IPS IAIN Jember.
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Pembelajaran IPS di SMP diajarkan secara tematik terpadu. Bentuk kegiatan belajar mengajar
dengan struktur dan program satuan pembelajaran dipayungi tema dengan muatan materi yang dibelajarkan
dikaji dari empat kajian keilmuan seperti geografi, sosiologi, ekonomi dan sejarah.1. Pendekatan sosial-
budaya merupakan penghampiran dan pengorganisasian materi yang menghadirkan potret riil kehidupan
masyarakat sehari-hari, baik dimensi sosial maupun budayanya secara komprehensif ke dalam kelas,
dalam suasana yang terbuka, aktual, dan faktual. Melalui penghadiran potret riil dimensi sosial-budaya
kedalam kelas, diharapkan peserta didik merasa belajar dalam realitas kehidupannya sehari-hari, sehingga
tidak mengalami shock-learning situation.2 Salah satu permasalahan pembelajaran IPS adalah pembelajaran
IPS cenderung tidak kontekstual, potensi lingkungan setempat, khususnya budaya lokal, tidak dimanfaatkan
guru secara optimal dalam proses pembelajaran. Secara konsepsional, mata pelajaran IPS dekat dengan
lingkungan, oleh karena itu, pembelajaran IPS seharusnya memanfaatkan secara optimal potensi lingkungan
agar lebih bermakna. Nilai lebih dari pembelajaran budaya lokal ini adalah untuk memudahkan mereka
dalam memahami berbagai konsep-konsep IPS dan fenomena di lingkungannya serta meningkatkan
apresiasi siswa terhadap budaya lokalnya. Guru juga harus mampu memfasilitasi proses pembelajaran
dengan menggunakan bahan ajar. Salah satu bahan ajar yang dapat menunjang siswa untuk belajar mandiri
adalah dengan menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Hal tersebut didasarkan pada data hasil observasi dan wawancara awal di Pondok Pesantren
Nuris bahwa bahan ajar IPS yang digunakan guru berbeda antara di SMP Nuris dan di MTs Nuris.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Darwis (guru IPS SMP sekaligus MTs. Nuris) yang mengatakan
bahwa di SMP Nuris, bahan ajar IPS yang digunakan adalah LKS, sedangkan di MTs. Nuris bahan ajar
IPS yang digunakan adalah buku teks siswa dari pemerintah. Pembedaan ini dikarenakan alasan ekonomi.
Untuk siswa SMP rata-rata tingkat ekonomi orang tua menengah ke bawah, sedangkan MTs tingkat
ekonomi menengah. Darwis menjelaskan bahwa bahan ajar IPS yang sudah ada baik buku siswa maupun
LKS konten materi bersifat umum, dan terkesan kaku sehingga jauh dari kehidupan riil dan pengalaman
siswa. Siswa hanya mengetahui permukaan saja dan informasi yang diterima siswa dari bahan ajar
tersebut terlalu minim. Padahal tuntutan kurikulum sekarang, harus kontekstual sesuai dengan kehidupan
riil siswa. Lebih lanjut Darwis menegaskan guru mengalami kesulitan dalam menggunakan buku teks
atau LKS yang bersifat umum karena guru harus melakukan improvisasi sendiri/pengembangan untuk
memasukkan budaya maupun kearifan lokal daerah. Sehingga apabila ada buku ajar IPS yang berbasis
budaya dan lokal itu akan sangat membantu.3

Kehadiran bahan ajar IPS yang berbasis budaya dan kearifan lokal sangat dibutuhkan khususnya
bagi siswa. Siswa yang saya ajar misalnya, kalau ditanya tentang budaya dan kearifan lokal Jember,
mereka memahami budaya dan kearifan lokal hanya sebatas tempat-tempat pariwisata di Kabupaten
Jember yang terkenal seperti Watu Ulo dan Papuma. Lebih lanjut Darwis menegaskan bahan ajar IPS
yang berbasis budaya dan kearifan lokal Jember yang akan ada nantinya supaya dibuat menarik (ada
gambar-gambar), konten/isi berupa fakta-fakta unik di lingkungan sekitar, dan gaya bahasa yang digunakan
bahan ajar IPS harus mudah diterima oleh semua sekolah.

Hal yang sama juga disampaikan Dafi (guru MTs. Nuris) bahan ajar yang digunakan berupa
buku guru dan buku siswa dari pemerintah. Bahan ajar IPS yang memang masih bersifat umum, akan
tetapi menurut Bapak Dafi bahan ajar  tersebut dinilai sudah cukup bagi siswa yang dia ajar. Lebih lanjut
Dafi mengatakan di MTs Nuris memang belum ada bahan ajar IPS yang kontekstual sesuai dengan
kebutuhan siswa. Untuk itu akan lebih baik jika ada bahan ajar IPS  yang mengena sesuai kehidupan riil
siswa. Dafi menginginkan ada bahan ajar IPS yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Mengingat
pemahaman siswa yang beliau ajar soal budaya dan kearifan lokal Jember sekitar 50%. Hal senada juga
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dikatakan Pipit (Guru IPS Nuris) buku siswa merupakan satu-satunya bahan ajar IPS yang dugunakan di
MTs. Nuris. Siswa di MTs. Nuris tidak menggunakan LKS.4 Bu Pipit menilai bahan ajar yang ada terkesan
masih umum, sehingga guru harus mengembangkan sendiri, sehingga guru terkadang mengalami
kesulitan untuk mengembangkan sesuai kehidupan riil siswa.5

Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi
pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan
menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan bahan ajar yang digunakan sebagai penunjang
dalam memperoleh informasi tidak harus mengacu pada satu bahan ajar tetapi berbagai macam bahan
ajar.6 Sebenarnya banyak sumber belajar yang bisa digunakan sebagai penunjang pembelajaran
khususnya pembelajaran IPS, serta menambah pengetahuan dan wawasan siswa semakin luas. Bahan
ajar harus diupayakan sesuai dengan konteks sosial budaya di sekeliling siswa dan dapat menumbuhkan
kepekaan siswa terhadap keberlangsungan budaya serta kearifan lokal di daerahnya.

Generasi muda yang tumbuh pada masa seperti saat  ini perlu berkembang lebih dari sekadar
generasi dalam sejarah manusia, tatanan yang lebih tinggi, yang meningkat kemungkinan akan terjadi
pada latar belakang ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda.7 Maka generasi sekarang
perlu memahami tentang budaya bangsanya. Kearifan lokal yang dimiliki suatu masyarakat dapat menjadi
pembangun karakter anak yang beridentitas Indonesia.8 Budaya, tradisi dan kearifan lokal perlahan
ditinggalkan karena dirasa tidak keren, tidak gaul dan ketinggalan, sehingga pemuda bangsa indonesia
kehilangan identitas diri, budaya dan tradisi luntur, hal ini karena pemuda hari ini masuk dan mengikuti
tren serta gaya hidup, pemuda kita mencontoh pergaulan Korea dan budaya barat, sehingga identitas
menjadi korban budaya hasil didikan film-film dan budaya luar yang menjadi tren dan disajikan di televisi.
Sehingga generasi muda dapat dengan mudah mencontoh budaya luar dari tayangan-tayangan itu.9

Pendidikan berbasis sekolah dan mengabaikan pentingnya pengetahuan dan kearifan lokal. Di
usia ini perkembangan globalisasi berfokus pada pertumbuhan ekonomi.10 Pentingnya generasi muda
mempertahankan budaya dan kearifan lokal bangsa juga dikemukakan oleh Kepala BNP2TKI Jumhur
Hidayat, dimana beliau mengingatkan tentang pentingnya mempertahankan budaya bangsa yang saat ini
sudah hampir punah. Karena dalam amatannya, bangsa ini gagal dalam menggali budaya kearifan lokal.11

Dalam hubungan inilah, masyarakat yang akan dibentuk melalui pendidikan IPS adalah masyarakat
mendunia yang tetap berpijak pada keunggulan lokal. Keunggulan lokal yang dimiliki oleh suatu kelompok
masyarakat di mana siswa berada, harus dijadikan pondasi dalam mengembangkan materi IPS. Keunggulan
lokal dapat berupa kearifan lokal yang terbentuk dalam sistem budaya masyarakat. Salah satu fungsi basis
lokal tersebut adalah untuk membangun jati diri. Dengan cara semacam ini, perubahan-perubahan global
yang menembus berbagai sektor kehidupan siswa tidak akan mencerabut nilai-nilai lokal yang sudah lama
hidup dalam lingkungan sosial dimana siswa tinggal. Pemaknaan lokal bukan disikapi dengan pelestarian,
tetapi lebih pada pengembangan. Menurut nilai-nilai budaya lokal perlu dikembangkan dan menjadi materi
IPS yang ditempatkan pada kedudukan sejajar dengan nilai-nilai global.12

Berkaitan dengan kebutuhan bahan ajar berbasis budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Jember,
maka sepintas perlu dikaji tentang budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Jember. Secara budaya,
masyarakat Jember adalah Masyarakat Pandalungan. Sampai saat ini, dikarenakan keterbatasan kajian
dan referensi, pengertian tentang Pandalungan masih kabur. Tidak ada kejelasan mulai kapan sebenarnya
istilah ‘Pandalungan’ digunakan. Memang dalam praktiknya, masyarakat awam seringkali mengatakan
bahwa ketika orang Jawa bercampur dan berinteraksi dengan orang Madura maka lahirlah Pandalungan.
Beberapa pakar sepertinya banyak yang menggunakan pemaknaan seperti itu. Definisi sederhana tentang



402 Musyarofah dan Anindya Fajarini

Pandalungan adalah sebagai (1) sebuah percampuran antara budaya Jawa dan Madura dan (b)
masyarakat Madura yang lahir di wilayah Jawa dan beradaptasi dengan budaya Jawa. Memang ketika
membicarakan Pandalungan, citra yang lebih banyak muncul adalah perpaduan antara dua tradisi besar,
Jawa dan Madura. Pendapat tersebut tentu tidak lepas dari fakta bahwa kedua etnis tersebut merupakan
warga mayoritas di wilayah ini.13

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam kegiatan observasi dan wawancara,
tuntutan kurikulum saat ini, serta permasalahan pembelajaran dan ketersediaan bahan ajar IPS khususnya
di tingkat SMP/ MTs. Nuris, peneliti mengusulkan alternatif pemecahan guna terlaksananya pembelajaran
untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang sesuai. Adapun alternatif yang dapat digunakan peneliti
adalah mengembangkan sendiri bahan ajar sesuai dengan teori, karakteristik, kebutuhan serta lingkungan
tempat tinggal siswa, dan bahan ajar yang dapat menumbuhkan pemahaman siswa terhadap budaya
dan kearifan lokal masyarakat Jember. Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian
pengembangan bahan ajar IPS untuk mendukung proses pembelajaran IPS dengan mengajukan
penelitian yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar IPS Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat
Pandalungan Kabupaten Jember untuk Siswa SMP/MTs.”.

Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS, merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah
dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi identik dengan istilah “social studies”.14

IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu
sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan.15 Pengetahuan Sosial
mempunyai peran membantu dalam menyiapkan warga negara demokratis dengan penanaman nilai-nilai
kebangsaan dan kewarganegaraan didukung oleh penguasaan disiplin ilmu-ilmu sosial.16

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi
pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan
menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi
dengan segala kompleksitasnya. 17 Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak maupun noncetak.
Bahan ajar cetak yang sering dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja
siswa. Di bawah ini akan diuraikan penjelasan terkait jenis-jenis bahan ajar.18 Berdasarkan strategi
pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi
dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. 19

Kearifan lokal adalah terjemahan dari “local genius” yang pertama kali diperkenalkan Quaritch
Wales tahun 1948-1949 yang mengandung arti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi
pengaruh kebudayaan asing pada waktu kebudayaan itu berhubungan. 20 Kearifan lokal sebagai tata nilai
atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara
arif.21  Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin,

 Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta
adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas
ekologis.22 Kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam
menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala
serta keteledoran manusia. 23

Kearifan lokal juga diistilahkan sebagai local wisdom (kearifan setempat) dimana dapat dipahami
sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang
tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal berarti hubungan harmonis antara
manusia, alam dan lingkungan di daerah tertentu yang juga mempengaruhi budayanya. 24
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II. METODE
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah model penelitian dan pengembangan (R&D)

merupakan cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu produk
berdasarkan prosedur yang sistematis, sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai ilmiah yang tinggi
dan dapat dipercaya. Penelitian dan pengembangan ini dirancang dengan desain pengembangan Borg
& Gall. Borg&Gall (2003: 271) merumuskan langkah-langkah penelitian pengembangan yang terdiri dari
10 langkah yaitu: Research and information collecting, planning, develop preliminary form of product,
preliminary field testing, Main product revision, main field testing, operational product revision, operational
field testing, final product revision, dan dissemination and implementation. 25 Pada penelitian ini, terdapat
beberapa tahapan dari model Borg & Gall yang dibuat sedikit berbeda dengan teori asli dan disesuaikan
dengan kebutuhan penelitian tanpa mengurangi substansi prosedur pengembangan produk. Penyesuaian
dilakukan untuk dapat mendukung proses pengembangan agar lebih sesuai dengan fokus penelitian.
Hasil pengembangan ini difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran IPS di tingkat MTs.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penggunaan tahapan dalam model pengembangan ini hanya
sampai pada tahap Operational Product Revision. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang
akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu: (1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2) perencanaan,
(3) pengembangan produk, (4) uji coba lapangan awal, (5) revisi hasil uji coba, (6) uji coba lapangan
utama dan (7) produk akhir.

Subjek coba atau validator pada penelitian ini yaitu: (1) kelompok ahli yang terdiri dari ahli
pengembangan desain media pembelajaran, ahli materi IPS, ahli bahasa, guru IPS , (2) kelompok
pengguna untuk uji coba terbatas yang terdiri dari guru IPS dan siswa kelas SMP / MTs. Instrumen
pengumpulan data terdiri dari angket validasi, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, latihan
soal dan uji kompetensi, rubrik penilaian  sikap, rubrik penilaian keterampilan diskusi dan presentasi,
angket respon guru dan siswa dan pedoman wawancara guru.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis
data deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang berupa catatan saran, kritik dan tanggapan/
komentar yang diperoleh dari angket validasi dan hasil wawancara dengan guru. Analisis statistik deskriptif
digunakan untuk menganalisis data berupa skor dari angket validasi, hasil belajar, hasil observasi sikap
dan angket respon guru. Data berupa skor tersebut kemudian dianalisis dengan deskriptif persentase
menggunakan rumus dari berikut ini:26

Keterangan:
V = Validitas
Ó TSEV = Jumlah total skor empiris validator
Ó S-max = Jumlah skor maksimal yang diharapkan
100% = Konstanta

Data dari wawancara digunakan untuk melengkapi data dari angket respon guru. Berdasarkan
hasil wawancara dapat diketahui kesulitan-kesulitan yang dirasakan guru dan masukan-masukan untuk
keperluan revisi bahan ajar IPS.
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III. HASIL PENGEMBANGAN DAN KAJIAN PRODUK
3.1 Pengembangan Produk
Desain fisik pengembangan modul berbasis budaya dan kearifan lokal Masyarakat Pandalungan:
a. Sampul Luar
   Produk yang dikembangkan berupa modul untuk siswa. Sampul luar didesain dengan tema

Pluralitas Masyarakat Pandalungan. Warna sampul luar dibuat dengan dasar warna hijau.
Pemilihan warna ini telah didesain sedemikian rupa untuk menarik perhatian siswa.

b. Ukuran Halaman
    Ukuran kertas yang digunakan untuk mencetak modul siswa dan buku panduan guru adalah

A4 (210 mm x 297 mm) dengan berat 80 gram. Hal ini sesuai dengan standard ISO (International
Organization for Standartization). Selain itu, pemilihan ukuran A4 juga dikarenakan ukurannya
cukup representatif atau sesuai dan memadai untuk melakukan kreasi dan eksplorasi dalam
mengembangkan desain dan tata letak penulisan, ilustrasi dan lain sebagainya, serta tidak
terlalu kecil dan terlalu besar sehingga cukup sesuai untuk siswa.

Desain teks dalam pengembangan modul berbasis budaya dan kearifan lokal Masyarakat
Pandalungan ini meliputi beberapa unsur antara lain ukuran dan jenis huruf, spasi teks dan lebar paragraf.

a. Ukuran dan Jenis Huruf
Ukuran dan jenis huruf yang dikembangkan pada sebagian besar bagian produk ini yaitu
Calibri dan Arial Narrow. Ukuran huruf pada modul siswa 12 poin sedangkan ukuran huruf
pada buku panduan guru sebesar 11 poin.

b. Spasi Teks
Jenis spasi yang digunakan dalam modul adalah spasi kombinasi vertikal dan horizontal
(combining vertical and horizontal spacing). Diharapkan pembaca lebih dapat memusatkan
perhatian dan lebih mudah memahami makna teks. Jenis spasi kombinasi ini digunakan
untuk menyiasati agar dari segi isi sebuah teks mudah dipahami, disamping itu dari segi
tampilan juga menarik perhatian pembaca.

c. Lebar Paragraf
Paragraf yang ideal tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baris yang terlalu panjang
akan melelahkan mata dan menyulitkan pembaca menemukan baris berikutnya. Dengan
demikian penataan lebar paragraf yang digunakan pada produk yang dikembangkan ini tidak
melebihi batas yang telah dijelaskan tersebut. Hal ini bertujuan agar pembaca terutama siswa
merasa nyaman ketika membaca isi modul.

Desain visual ini berisi tentang penggunaan warna, gambar dan ilustrasi.
a. Warna

Warna background pada uraian teks pada produk yang dikembangkan didominasi dengan
warna putih dan pada penulisan teksnya menggunakan warna hitam. Hal tersebut bertujuan
untuk mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam membaca uraian materi dalam modul,
sehingga pesan dalam teks dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca, terutama
siswa sebagai pengguna. Variasi warna digunakan pada bagian judul dan sub judul untuk
membuat siswa tertarik.

b. Gambar dan Ilustrasi
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Gambar-gambar yang disajikan dalam pengembangan modul berbasis budaya dan kearifan
lokal Masyarakat Pandalungan ini adalah gambar-gambar nyata yang menarik serta
mendukung tujuan pembelajaran yaitu gambar-gambar tentang pluralitas serta gambar
tentang Masyarakat Pandalungan, dimana gambar tersebut diambil dari berbagai sumber.

Komponen isi dari modul berbasis budaya dan kearifan lokal Masyarakat Pandalungan.
a. Pengantar

Isi dari pengantar adalah upaya penulis untuk berkomunikasi dengan pembaca, dengan
menerapkan beberapa prinsip, yakni: (1) memunculkan citra bahwa modul yang disusun
layak dan penting untuk dipelajari, (2) mengarahkan fokus modul pada hal-hal yang
diasumsikan sesuai dengan kebutuhan pembaca.

b. Daftar Isi
Daftar isi dibuat agar siswa lebih mudah mencari bagian-bagian yang ada pada modul dengan
melihat halaman yang tertera pada daftar isi. Dalam hal ini, daftar isi juga menggambarkan
garis besar organisasi keseluruhan isi bahan ajar.

c. Petunjuk Penggunaan
Petunjuk penggunaan berisi tentang pentingnya belajar menggunakan modul serta panduan
cara menggunakan modul.

d. Bagian-Bagian Modul
Bagian-bagian modul berisi tentang bagian yang ada dalam modul beserta deskripsi singkat
tentang tiap bagian tersebut.

e. Posisi Modul dan Peta Konsep
Bagian ini berisi posisi modul dalam seluruh rangkaian pembelajaran IPS Kelas VIII. Dalam
posisi modul tersebut dapat diketahui bahwa modul ini memiliki posisi pada tema 2 tentang
‘Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Kehidupan Sosial dan Kebangsaan’ bagian sub tema 2
tentang ‘Pluralitas Masyarakat Indonesia’. Posisi modul ini disambung dengan peta konsep
modul yang memudahkan siswa mengetahui pemetaan konsep-konsep sesuai sub tema 2
yang telah dijabarkan dalam 6 kegiatan belajar.

f. Kegiatan Belajar
Kegiatan belajar merupakan bagian inti dalam modul ini. Modul dibagi dalam dua bagian
besar yaitu: (1) Kegiatan Belajar 1,2,3,4,5,6 yang terangkum dalam Bagian 1 tentang Konsep
dan Bentuk Pluralitas Masyarakat Indonesia, dan (2) Kegiatan Belajar 7,8,9 yang terangkum
dalam Bagian 2 tentang Potensi Pluralitas Masyarakat Indonesia.  Pada masing-masing bagian
diawali dengan halaman yang berisi ilustrasi dan isi pokok dari bagian tersebut.
Setelah halaman tersebut, di bagian awal kegiatan belajar terdapat aktivitas awal yang berfungsi
mengarahkan siswa menuju topik pembelajaran. Aktivitas awal ini harus diisi terlebih dahulu
oleh siswa sebelum siswa menuju bagian Kegiatan Belajar. Bagian ini terdiri atas lembar ‘Ayo
Kita Mulai dengan Aktivitas Awal’, ‘Persiapkan Dirimu’, ‘Target yang Harus Dicapai’, dan ‘Proyek’
yang harus dikerjakan siswa.
Aktivitas awal dilanjutkan dengan bagian ‘Kegiatan Belajar’. Pada bagian ini terdapat materi
yang disajikan secara singkat. Dilanjutkan dengan ‘Kegiatan Mandiri’ untuk mengembangkan
kreativitas dan keingintahuan siswa akan materi yang dipelajari. Materi selalu disertai dengan
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‘Uji Pemahaman’ untuk mengingatkan kembali konsep yang baru dipelajari.  Kegiatan
berikutnya adalah ‘Kegiatan Kelompok’ yang merupakan kegiatan untuk mengembangkan
kreativitas siswa dalam memecahkan masalah bersama teman-temannya dalam kelompok,
menyusun laporan hasil diskusi serta mempresentasikannya ke depan kelas. Pada bagian
akhir kegiatan belajar terdapat beberapa bagian yaitu: (1) ‘Tahukah Kamu’ yang memberikan
informasi yang menambah wawasan siswa; (2) ‘Ayo Berfikir Kritis’ dan ‘Ayo Berlatih’ untuk
mengevaluasi kegiatan belajar siswa; (3) ‘Refleksi’ merupakan bagian yang mengajak siswa
berefleksi atas materi yang telah dipelajari terhadap kondisi dan keaadaan riil di sekitar siswa.

g. Uji Kompetensi
Bagian ini merupakan tes akhir yang harus dikerjakan siswa setelah menyelesaikan seluruh
kegiatan belajar dalam modul. Uji Kompetensi digunakan untuk menilai kemampuan
pengetahuan siswa. Uji Kompetensi diserta dengan kunci jawaban.

h. Penilaian Diri dan  Penilaian Teman Sebaya
Setiap akhir bagian modul siswa melakukan penilaian diri agar siswa dapat menilai sendiri
hal-hal yang sudah dikuasai dan belum dikuasai. Selain itu siswa juga melakukan penilaian
pada teman dalam anggota kelompok saat kegiatan pembelajaran.

i. Daftar Pustaka
Daftar pustaka pada modul ini digunakan untuk mempermudah siswa dalam mencari sumber
bacaan yang dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman.

3.2 Validasi Produk
Prototipe produk pengembangan berupa modul yang telah selesai disusun akan disiapkan untuk

divalidasi oleh para ahli. Dari data analisis angket validasi ahli materi, diperoleh persentase validitas
sebesar 80%.  Dari hasil analisis angket validasi desain, diperoleh persentase validitas  sebesar 73,33%.
Dari hasil analisis angket validasi bahasa, diperoleh persentase validitas  sebesar 83%. Dari hasil analisis
angket validasi untuk guru tersebut diperoleh persentase validitas  sebesar 92,17%.  Berdasarkan kriteria
yang digunakan menurut rumus Akbar dan Sriwiyana dapat disimpulkan bahwa modul adalah sangat
valid sehingga produk dapat digunakan tanpa revisi. Namun berbagai saran dan masukan tetap dijadikan
pertimbangan untuk merevisi produk ini sebelum diujicobakan pada siswa.

3.3 Hasil dan Analisis Hasil Uji Coba Produk
Uji coba lapangan tahap awal dilakukan setelah revisi rancangan produk berdasarkan hasil

validasi dari para ahli. Dari hasil analisis angket-angket tersebut, diperoleh rata-rata persentase validitas
sebesar 85,66%. Berdasarkan kriteria yang digunakan menurut rumus Akbar dan Sriwiyana, maka dapat
disimpulkan bahwa modul sangat valid sehingga produk dapat digunakan tanpa revisi. Namun berbagai
saran dari siswa tersebut tetap dijadikan pertimbangan untuk merevisi produk ini sebelum diujicobakan
dalam tahap uji coba lapangan utama. Hasil uji coba lapangan utama dapat dilaksanakan apabila uji
coba lapangan tahap awal sudah selesai direvisi. Pada tahap ini akan diujicobakan draft modul hasil
revisi dan dari tahap sebelumnya. Subjek uji coba lapangan utama adalah seluruh siswa kelas VIII B MTs.
Nuris Tahun Akademik 2017/2018 yang berjumlah 35 siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan
pada uji coba lapangan utama ini mengambil sub tema “Pluralitas Masyarakat Indonesia”.  Langkah-
langkah pembelajaran dengan menggunakan modul ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan
kegiatan akhir dalam pembelajaran.  Dalam tahap uji coba lapangan utama diketahui hasil uji keterterapan
dan keefektifan bahan ajar. Dimana diperoleh rata-rata persentase keterterapan sebesar rata 85,16%.
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Berdasarkan kriteria yang digunakan menurut rumus Akbar dan Sriwiyana dapat disimpulkan
bahwa hasil yang diperoleh terkait keterterapan modul adalah sangat tinggi. Untuk mengetahui tingkat
keefektifan penggunaan modul dalam pembelajaran IPS, maka dilakukan uji keefektifan modul yang
datanya dapat dilihat dari hasil belajar siswa,  respon siswa serta respon guru. Adapun grafik frekuensi
ketuntasan hasil belajar siswa akan disajikan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1  Grafik Frekuensi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan modul IPS berbasis budaya dan
kearifan lokal Masyarakat Pandalungan tuntas 100% dalam setiap aspeknya karena mampu melampaui
batas minimum yang ditentukan untuk aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan.

Hasil analisis angket respon siswa, respon siswa terhadap modul ini menunjukkan rata-rata
91,68%. Hasil analisis angket, respon guru terhadap ini menunjukkan rata-rata 88,00%. Sesuai analisis
yang digunakan, maka respon siswa dan guru terdapat pada kategori prosentase sangat tinggi. Data tersebut
didukung oleh hasil wawancara dengan perwakilan dari siswa dan guru. Berdasarkan hasil wawancara
tersebut, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa siswa merasa senang saat belajar menggunakan
modul IPS berbasis budaya dan kearifan lokal masyarakat Pandalungan. Menurut guru ada perubahan
yang nampak baik dalam segi keaktifan, keterampilan maupun perubahan sikap siswa dalam belajar.

3.4 Revisi Produk
a.Tahap Revisi Pertama
Data tanggapan ahli  terhadap modul pembelajaran IPS berbasis budaya dan kearifan lokal

Masyarakat Pandalungan disajikan berikut:



408 Musyarofah dan Anindya Fajarini

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa saran yang diberikan oleh
ahli materi terhadap modul. Semua saran tersebut diterima untuk merevisi produk.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa saran yang diberikan oleh
ahli desain terhadap modul maupun buku guru. Semua saran tersebut diterima untuk merevisi produk.

Hasil analisis angket validasi bahasa modul diperoleh komentar bahwa pemakaian diksi, tanda
baca, kalimat dan paragraf sudah sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Dari tanggapan
tersebut dapat diketahui bahwa produk tidak perlu direvisi dari segi kebahasaan.

Hasil  analisis angket validasi untuk guru, dapat diketahui bahwa bahan ajar berupa modul
berbasis budaya dan kearifan lokal Masyarakat Pandalungan sudah sangat menarik dan kontekstual.
Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa produk sudah layak menurut guru.

b. Tahap Revisi Kedua
Tahap revisi kedua ini dilakukan setelah pelaksanaan uji coba lapangan tahap awal. Saran dan

masukan dari uji coba lapangan tahap awal digunakan sebagai perbaikan terhadap produk. Adapun
beberapa saran yang diperoleh dari kelompok terbatas disajikan berikut:

Tabel  3 Data Uji Coba Tahap Awal terhadap Modul  Berbasis Budaya dan Kearifan  Lokal
Masyarakat Pandalungan Kabupaten Jember

Tahap revisi ketiga ini dlakukan setelah pelaksanaan uji coba lapangan utama. Saran dan
masukan dari uji coba lapangan utama digunakan sebagai bahan perbaikan produk. Pada saat uji coba
lapangan utama, saran berasal dari siswa dan guru IPS Kelas VIII. Saran dan masukan tersebut disajikan
berikut:

1. Materi yang diberikan terlalu sedikit, lebih
diperbanyak materi.

2. Gambarnya diperbanyak.

Materi tidak sedikit ditambah
dan diperjelas.

Sudah direvisi

Sudah direvisi

Saran Revisi Keterangan
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Tabel 4 Data Uji Coba Lapangan Utama terhadap Modul  Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal
Masyarakat Pandalungan Kabupaten Jember

3. 5 Produk Akhir
Berdasarkan analisis data hasil uji coba ahli, uji coba tahap

awal dan uji coba lapangan, uji keterterapan dan uji keefektifan
dapat disimpulkan bahwa Modul  Berbasis Budaya dan Kearifan
Lokal Masyarakat Pandalungan Kabupaten Jember untuk siswa
SMP Kelas VIII telah dinyatakan valid atau layak digunakan sebagai
bahan pembelajaran IPS. Namun demikian, untuk lebih
menyempurnakan produk ini dapat dilakukan uji coba yang lebih
luas lagi (diseminasi). Produk akhir dari pengembangan ini berupa
Modul  Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat
Pandalungan Kabupaten Jember untuk siswa SMP/MTs. Kelas VIII
yang dilengkapi dengan buku pedoman guru yang dapat digunakan
dalam proses pembelajaran IPS. Adapun wujud produk yang di
kembangkan dapat diamati dalam Gambar 2 di samping:

IV. SIMPULAN DAN SARAN
Pada penjelasan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan

bahan ajar IPS berbasis budaya dan kearifan lokal masyarakat Pandalungan Kabupaten Jember dapat
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan memiliki keterampilan dalam mengenal,
mengamati dan memahami permasalahan sosial di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan pluralitas
masyarakat. Siswa juga berlatih menemukan solusi pemecahan yang relevan sesuai sumber baik secara
mandiri maupun berkelompok, menuliskannya dalam bentuk laporan sederhana serta mempresentasikan
hasil temuannya. Secara tidak langsung akan tumbuh sikap ingin tahu, disiplin, kerjasama dan peduli
lingkungan saat siswa mengetahui dan berusaha menemukan solusi untuk permasalah sosial di sekitarnya.

Keunggulan dari modul IPS berbasis berbasis budaya dan kearifan lokal masyarakat Pandalungan
Kabupaten Jember ini antara lain sebagai berikut:

1) Modul dikembangkan berdasarkan Kurikulum 2013 berbasis budaya dan kearifan lokal Jember
dengan pendekatan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di dalamnya.

2) Dalam modul memuat materi yang memiliki unsur lokalitas tetang budaya dan kearifan lokal
Masyarakat Pandalungan di Jember  yang dapat memberikan bantuan dan motivasi siswa
untuk mencapai tujuan pembelajaran karena lebih dekat dengan kehidupan sosial budaya
sekitar siswa.

3) Setiap kegiatan pembelajaran selalu disajikan suatu permasalahan yang relevan dengan
kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang disajikan

Sebaiknya bagian modul ‘Tahukah
Kamu’ disajikan untuk setiap kegatan
belajar.

Setiap kegiatan belajar disertai
bagian ‘Tahukah  Kamu’

Sudah direvisi

Saran Revisi Keterangan

Gambar 1. Produk Akhir
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tersebut, dengan demikian siswa terlatih untuk berpikir kr itis dalam menyelesaikan
permasalahan dan memperoleh konsep pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok.

4) Terdapat bagian ‘Tahukah Kamu’ dan bagian ‘Refleksi’ yang dapat menambah wawasan
siswa terkait masalah sosial di sekitarnya.

5) Modul disertai dengan penilaian diri dan penilaian teman sebaya sesuai pedoman penlaian
dalam kurikulum 2013.

6) Materi disampaikan dengan fitur-fitur yang menarik sehingga meningkatkan daya tarik untuk
mempelajarinya.

7) Modul IPS berbasis berbasis budaya dan kearifan lokal masyarakat Pandalungan Kabupaten
Jember ini juga memiliki beberapa  keterbatasan yaitu sebagai berikut:
1) Siswa sebelum mempelajari modul ini harus memahami benar materi pada sub tema

sebelumnya.
2) Materi yang disajikan hanya terbatas pada tema 2 sub tema 2 yaitu pluralitas Masyarakat

Indonesia.
3) Skala pengembangan modul sementara hanya terbatas pada MTs. Nuris Jember belum

ke arah diseminasi, sehingga tidak diketahui tingkat efektivitas penggunaan modul dalam
lingkup yang lebih luas.

Produk pengembangan ini sudah mengalami beberapa proses revisi sesuai dengan tahap-
tahap pengembangan serta diuji keterterapan dan keefektifitasannya, namun terdapat beberapa saran
pengembangan produk lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

a. Produk ini dikembangkan terbatas dalam lingkup MTs. Nuris Jember, pengembang
mengharapkan untuk memperluas dan melakukan uji coba produk dalam skala yang lebih
luas lagi (diseminasi).

b. Produk ini dibuat khusus untuk sub tema ‘Pluralitas Masyarakat Indonesia’, oleh karena itu
disarankan kepada pengembang produk berikutnya dapat membuat produk dengan sub tema
lain, bahkan lebih memperluas cakupan materi yang akan dimasukkan ke dalam produk.

c. Penggunaan kajian materi budaya dan kearifan lokal Masyarakat Pandalungan Kabupaten
Jember dalam modul mendukung proses pembelajaran menggunakan pendekatan
pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Pengembang produk berikutnya disarankan
untuk mencoba memadukan dengan pendekatan pembelajaran lain yang sesuai dengan
tuntutan Kurikulum 2013.
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ABSTRAK
Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari,ialah perkawinan
campuran karena perbedaan suku bangsa yang bhinneka atau karena perbedaan agama antara kedua
insan yang akan melakukan perkawinan. Perkawinan pada orang Batak umumnya, merupakan suatu
pranata, yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat dalam
suatu hubungan yang tertentu (sipempokan dalam bahasa Karo, paranak dalam bahasa Toba). Sistem
perkawinan dalam adat Batak bersifat eksogami yang artinya mengharuskan mencari calon istri atau
suami di luar marga atau kerabatnya. Perkawinan ideal bagi suku Batak adalah perkawinan seorang laki-
laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya yang disahkan secara adat, maka  salah satu
pasangan yang bukan orang Batak harus dimasukkan menjadi orang Batak melalui pemberian marga
dan hal itu tentu memerlukan langkah-langkah adat yang harus dilalui. Sepasang pemuda-pemudi boleh
bergaul asal ditempat dimana ada orang tua yang mengawasi mereka  dan orang-orang Dayak Kalimantan
Tengah tidak melarang gadis-gadis mereka untuk menikah dengan orang-orang dari Suku lain dan hal
ini akan berpeluang besar untuk terjadinya perkawinan campuran diantara dua Suku yang berbeda,dan
tentu akan merundingkan adat mana yang akan harus dipakai pada saat pernikahan. Seperti halnya
dilokasi penelitian skripsi ini di Kota Palangka Raya, sudah banyak  pendatang yang mendiami kota
Palangkaraya ini khususnya Suku Batak yang datang merantau dan tinggal di Kota Palangka Raya sehingga
mereka akan memilih pasangan dan menikah diluar sukunya.
Kata kunci : perkawinan campuran, adat suku batak, adat suku dayak ngaju

STUDI TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA SUKU BATAK DENGAN
SUKU DAYAK NGAJU DI KOTA PALANGKA RAYA

Nurmaya Sihotang

nurmayasihotang33@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki

nilai sakral. Perkawinan akan melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya untuk membentuk keluarga
yang baru. Begitu pentingnya momen sebuah perkawinan, sehingga setiap orang umumnya menginginkan
merayakan momen itu dalam sebuah upacara yang sakral dan meriah, dengan melibatkan kerabat dan
unsur masyarakat lainnya. Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) bertujuan mengatur
pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa
kasih sayang dan saling mencintai.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
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Peraturan perkawinan campuran atau dalam bahasa aslinya Regeling Op Gemengde Huwelijken
(6 HR) adalah produk hukum Kolonial yang setelah kemerdekaan masih langsung berlaku bagi bangsa
Indonesia berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 (Syahuri, 2013: 35). Menurut peraturan ini
yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan diantara orang-orang yang di Indonesia tunduk
kepada hukum yang berlainan (Ps.1). Hukum berlainan itu dapat terjadi karena disebabkan oleh perbedaan
kewarganegaraannya, perbedaan agamanya atau perbedaan asal (keturunan).

Perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan
tidak mengurangi persetujuan  suami istri seperti yang diisyaratkan. Tetapi  bila  hukum suaminya itu tidak
mengharuskan oleh siapa atau dihadapan siapa pelaksanaan perkawinan itu dilakukan, maka pelaksaan
itu harus dilakukan dihadapan kepala suku dari suami atau wakilnya yang sah, dan bila kepala itu tidak
ada, dihadapan kepala bagian kota, kepala desa atau kampung tempat pelaksanaan perkawinan itu.

Bagi masyarakat Batak, upacara adat perkawinan memiliki nilai norma yang kuat dan sakral.
Dikatakan sakral karena perkawinan bermakna pengorbanan bagi orang tua calon pengantin wanita
(parboru). Disebut pengorbanan karena orang tua memberikan “satu nyawa” manusia kepada orang lain,
yaitu memberikan anak perempuan kepada orang lain, yaitu memberikan anak perempuan kepada pihak
keluarga atau orang tua calon pengantin pria (paranak). Atas pengorbanan tersebut, maka pihak calon
pengantin pria harus menghargainya dengan mengorbankan “satu nyawa” juga. Mengorbankan nyawa
tersebut bukan berarti nyawa orang, tetapi maksudnya adalah menyembelih seekor sapi atau kerbau.
Sapi atau kerbau yang dijadikan pengorbanan itu nantinya akan menjadi santapan (makanan adat) dalam
ulaon unjuk, pesta adat perkawinan tersebut.

Perkawinan orang Batak merupakan suatu pranata, yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki
dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan yang tertentu (sipempokan dalam
bahasa Karo, paranak dalam bahasa Toba). Sistem perkawinan bersifat eksogami yang artinya
mengharuskan mencari calon istri atau suami di luar marga atau kerabatnya. Perkawinan ideal bagi Suku
Batak adalah perkawinan seorang laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya yang
disahkan secara adat dan manakala salah satu pasangan bukan orang Batak dimasukkan menjadi orang
batak melalui pemberian marga.

Suku Dayak adalah suku yang  mendiami Indonesia yaitu suku yang mendiami di Kalimantan
khususnya. Pergaulan antara pemuda dan pemudi Dayak Kalimantan Tengah khususnya Kota
Palangkaraya adalah bebas dalam batas-batas tertentu (Koentjaraningrat, 2007:53).

Perkawinan yang paling dianggap cocok adalah perkawinan antara sepupu dua kali atau lebih
dan mendapat kecocokan antara kedua belah pihak, baik antara garis kebapakan atau garis keibuan.
Dalam hal bersaudara sepupu satu kali (orang tua suami istri bersaudara kandung), yang dibenarkan
hanyalah bila ibu kedua mereka bersaudara kandung. Perkawinan juga dapat dilakukan serta diterima
masyarakat dan dianggap wajar, yaitu antara pasangan yang tidak mempunyai ikatan kekeluargaan ataupun
hubungan darah, termasuk pula perkawinan dengan orang yang berasal dari luar Suku Dayak.

Menurut sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Dayak Ngaju pada umumnya adalah  sistem
kekerabatan bilateral (Metar dan Uda,1980:133). Dalam hubungan ini, bila terjadi perkawinan, seorang
perempuan akan masuk ke dalam rumpun keluarga laki-laki (suami) untuk selanjutnya meneruskan
keturunan dalam keluarga laki-laki (suami) karena perkawinan dianggap sakral. Oleh karena itu, secara
simbolik mempelai perempuan dilepaskan dari rumpun keluarganya dan selanjutnya masuk kedalam
kekerabatan bilateral.
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Upacara pernikahan atau perkawinan di dalam Suku Dayak sudah dilakukan sesuai dengan
agama yang dianutnya, misalnya agama Hindu dan Kaharingan, agama Islam, agama Kristen dan agama
lainnya. Dalam proses dan upacaranya yang digunakan pun saat upacara pernikahan  pun memiliki
keunikan dan perbedaan dari suku Dayak yang lain walaupun dalam prosesnya terdapat kesamaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka fokus penelitian ini adalah proses perkawinan campuran
antara suku Batak dengan suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya dan makna simbol dalam perkawinan
campuran antara suku Batak dengan suku Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya.

II. METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL PEELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Tata Cara Perkawinan Adat Batak
Urutan prosesi dalam upacara adat Batak terbagi dalam beberapa tahap yang semuanya harus

dilaksanakan guna mentaati dan menghormati norma mereka.
3.1.1 Prosesi Sebelum Perkawinan
Sebelum memutuskan untuk menikah ada beberapa tahapan yang mesti dilalui dalam tradisi

perkawinan adat Batak, meliputi mangarisika, marhori-hori dinding (marhusip) marhata sinamot, pudun
sauta, martumpol, dan martonggo raja (maria raja).

a. Mangarisika
Mangarisika merupakan kunjungan utusan pihak pria yang tidak resmi ketempat wanita dalam
rangka penjajakan. Ini merupakan permulaan dalam rangkaian upacara perkawinan adat
Batak, dimana si pria dan si wanita mulai menjalin hubungan (yang diketahui keluarga) sebelum
melanjutkan ke upacara adat lainnya.

b. Marhori-hori Dinding (Marhusip).
Setelah acara mangarisika selesai dilaksanakan atau dengan kata lain kedua pihak keluarga
setuju menikahkan putra-putri mereka,tahap selanjutnya adalah upacara marhori-hori dinding.
Prosesi ini berisi pembicaraan antara pria dan wanita (pihak yang melamar dan dilamar).
Namun, prosesi ini sifatnya terbatas,

c. Marhata Sinamot.
Pada acara ini, dalam jumlah yang terbatas, pihak keluarga pria datang kepada pihak keluarga
wanita untuk membicarakan masalah uang jujur (tuhor) dalam acara marhusip yang dihadiri
oleh dalihan natolu dan masing-masing pihak. Pada acara ini, pihak paranak (keluarga pria)
juga membawa makanan adat (makanan namargoar).

d. Pudun Sauta
Pihak kerabat pria tanpa saudara laki-laki dari istri masing-masing suhut (hula-hula,
mengantarkan wadah sumpit berisi nasi beserta lauk-pauknya (berasal dari ternak yang sudah
disembelih) dan terima oleh pihak orang tua pengantin wanita (parboru). Usai makanan
bersama, acara dilanjutkan dengan pembagian jambar juhut (daging) kepada anggota kerabat,
yang terdiri dari kerabat marga ibu (hula-hula), kerabat dan marga ayah (dongan tubu), anggota
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marga menantu (boru), dan pengetuai (orang tua-orang tua atau disebut pariban). Pada akhir
acara, pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu martumpol dan pamasu-
pamasu. Hula-Hula, Parboru dan Dongan Tubu adalah sebutan Dalihan Natolu yang merupakan
falsafah hdup orang Batak Toba (Henny dan Muhammad,2012:247).

e. Martumpol
Martumpol merupakan proses pencatatan oleh pejabat gereja sekaligus penandatanganan
kesepakatan atau persetujuan perkawinan adat oleh orang tua kedua belah pihak atas rencana
perkawinan anak-anak mereka dihadapan pejabat gereja disebutkan bahwa martumpol adalah
suatu acara pengikatan janjian atau ikrar kedua calon pengantin dihadapan penatua gereja,
yang sekarang dikenal dengan pertunangan (tukar cincin).

f. Martonggo Raja atau Maria raja
Martonggo raja atau maria raja merupakan suatu kegiatan pra perkawinan adat yang bersifat
seremonioal, yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara perkawinan adat.

g. Upacara pada Hari Perkawinan.
Dalam pelaksanannya,upacara ini terbagi dalam beberpa tahap,yaitu  marsibuhai-
buhai,manjalo pasu-pasu parbagason (pemberkatan pernikahan), dan pesta unjuk.

h. Marsibuah-buhai
Marsibuhai-buhai adalah pembukaan acara pamasu-masuon (pemberkatan) dan acara ulaon
sada. Pagi hari sebelum dimulai pemberkatan/catatan sipil/pesta adat, acara dimulai dengan
penjemputan mempelai wanita di rumah disertai dengan makan pagi bersama berdoa untuk
kelangsungan pesta perkawinan. Setelah semuanya selesai, acara dilanjutkan dengan
berangkat menuju gereja untuk pemberkatan.

i. Manjalo Pasu-Pasu Parbagason (Pemberkatan Pernikahan)
Sesampainya di gereja, acara dilanjutkan dengan upacara pengesahan perkawinan adat
(pemberkatan pernikahan) kedua mempelai dengan tata cara gereja oleh pejabat
gereja.Pemberkatan pun selesai dilaksanakan. Kini, kedua mempelai sudah sah menjadi
suami istri.

j. Pesta Unjuk
Setelah seluruh acara pamasu-masuon usai, kedua belah pihak,baik yang ikut maupun yang
tidak ikut serta dalam acara tersebut, pergi menuju tempat kediaman orang tua atau kerabat
orang tua wanita untuk mengadakan pesta unjuk. Ciri khas pesta unjuk ini adalah berbagi
jambar, jambar ada dua yang diberikan yaitu jambar yang diberikan kepada kerabat parboru
dan diberikan kepada kerabat paranak.

3.1.2. Upacara setelah Perkawinan
Setelah satu, tiga, lima, atau tujuh hari pengantin wanita tinggal bersama dengan suaminya,

maka paranak (minimum pengantin pria bersama istrinya) pergi ke rumah mertuanya (orang tua pengantin
wanita) untuk menyatakan terimakasih atas berjalannya acara perkawinan dengan baik,terutama berkaitan
dengan keadaan baik pengantin wanita sesama gadisnya (acara ini lebih bersifat aspek hukum berkaitan
dengan kesucian si wanita sampai ia masuk di dalam perkawinan). Setelah acara paulak unea ini
selesai, paranak kembali kekampung halamannya (rumahnya) untuk memulai hidup baru.

3.1.3 Simbol-Simbol yang Digunakan dalam Perkawinan Adat Batak
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Ada beberapa simbol yang digunakan dalam upacara perkawinan dalam upacara perkawinan
adat Batak, diantarannya:

1) Tunggal panuluan, yakni tongkat pusaka yang biasa dipakai saat martonggo untuk memohon
berkat kepada Tuhan.

2) Ampang jula sibuha-buhai, yakni hantaran keluarga dari pengantin pria saat menjemput terdapat
makanan adat.

3) Tandok boras sipirnitondi,yakni simbol yang berisi beras restu yang dibawa oleh pihak hula-
hula (keluarga pengantin wanita) dalam sistem kekerabatan Dalihan Natolu Batak.

4) Pinggan pasu panungkunan, yakni piring adat sebagai tanda memulai pembicaraan dalam
perkawinan adat Batak.

5) Ulos hela (pengantin pria), merupakan simbol perkawinan adat Batak yang paling tinggi nilainya.
6) Tempat sirih bermote, yakni penawaran sekapur sirih oleh keluarga pengantin wanita kepada

keluarga pengantin pria sebelum upacara dimulai.
3.1.4 Pemberian Marga
Marga memiliki peranan  yang penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Apabila

seorang pemuda Batak Toba mengambil istri dari suku lain atau seorang gadis kawin dengan seorang
pemuda dari suku lain, biasanya diadakan upacara mangangkat marga. Pengangkatan marga untuk
wanita yang berasal dari suku lain disebut dengan mangampu boru dan marga yang diambil biasanya
marga ibu ataupun marga nenek sang pemuda. Sementara itu, pengangkatan marga sang suami berasal
dari luar dengan mangampu hela (Razali dan Johnson, 2000: 11).

Apabila laki-laki suku Batak menikah dengan perempuan suku Dayak Ngaju, perempuan tersebut
harus diberikan marga,marga yang diberikan tersebut berasal marga dari ibu atau nenek laki-laki itu,proses
tersebut dinamakan mangampu boru, dan sebaliknya apabila perempuan Suku Batak menikah dengan
laki-laki suku Dayak Ngaju,laki-laki tersebut harus diberikan marga, marga yang diberikan tersebut berasal
dari marga bapak perempuan atau kakek perempuan itu, proses tersebut dinamakan mangampu hela.

Proses pengangkatan marga pada suku Batak sebenarnya diwajibkan,baik itu menikah dengan
laki-laki atau perempuan dari suku yang berbeda,hal itu juga mempengaruhi kesepakatan dari kedua
belah pihak keluarga dan ekonomi,jika kedua belah pihak keluarga menyetujui untuk diberikan marga
dan tentu adatnya akan semakin besar,dan akan memerlukan banyak biaya,namun yang paling dominasi
adalah apabila laki-laki suku Batak menikah dengan perempuan suku Dayak, perempuan tersebut harus
diberikan marganya supaya berharga,dan nantinya akan disebut Boru Ni Raja. Perkawinan semarga
sangat dilarang karena dua orang semarga dianggap bersaudara.Tindakan yang dilakukan oleh dua
orang yang kawin semarga,yang hampir tidak pernah terjadi disebut marsumbang.

3.2 Perkawinan Suku Dayak Ngaju
Menurut kebiasaan atau menurut Hukum Adat Dayak Ngaju bahwa sebelum dilangsungkannya

suatu perkawinan harus dilakukan dan melalui proses yang sistematis,yakni sebagai berikut: 1)  Persiapan
Perkawinan, 2) Hakumbang Auh, 3) Maja Misek dan Manambang Pisek.

Adapaun jalannya upacara Misek adalah sebagai berikut: 1) Acara birang Amak dan Rakang
Ijang, 2)  Acara penyerahan Ramon Pisek. Acara penyerahan Ramon Pisek,yang antara lain: 1) Garantung
Jakah Pisek, 2) Batu Pisek, 3) Pakaian sinde mendeng, 4) Sanaman Pangkit, 5) Duit Turus Pisek, 6)
Panginan Jandau, 7) Janjin Gantung Paisek, 8) Janjin Paisek, 9) Mambagi Duit Turus, 10) Ucapan Syukur,
dan 11) Tata Undus.
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IV. SIMPULAN
Marga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Seorang pemuda

Batak Toba yang beristeri dari suku lain harus diadakan upacara mangangkat marga. Pengangkatan
marga untuk wanita yang berasal dari suku lain disebut dengan mangampu boru dan pengangkatan
marga sang suami berasal dari luar dengan mangampu hela.

Apabila laki-laki suku Batak menikah dengan perempuan suku Dayak Ngaju, perempuan tersebut
diberikan marga yang berasal marga dari ibu atau nenek laki-laki proses tersebut dinamakan mangampu
boru, dan apabila perempuan suku Batak menikah dengan laki-laki suku Dayak Ngaju, laki-laki tersebut
diberi marga, marga yang diberikan tersebut berasal dari marga bapak perempuan atau kakek perempuan
itu, proses tersebut dinamakan mangampu hela. Apabila laki-laki Suku Batak menikah dengan perempuan
suku Dayak, perempuan tersebut diberikan marganya dan disebut Boru Ni Raja.

Apabila perempuan Batak menikah dengan laki-laki Dayak adatnya akan mengikuti pernikahan
suaminya apabila pesta pernikahannya di tempat silak-laki dan sebaliknya apabila pestanya dilakukan di
tempat perempuan maka adatnya mengikuti asal daerah perempuan dan pemberian marga pada intinya
adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan tata cara adat yang telah ada sebelumnya.

Perkawinan semarga sangat dilarang dalam masyarakat Batak Toba karena dua orang yang
memiliki marga yang sama dianggap bersaudara. Dua orang yang kawin semarga, yang hampir tidak
pernah terjadi disebut marsumbang.
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ABSTRAK
Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, dilakukan secara terus
menerus dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh manusia yang menjadi
subyek dan obyek pembangunan. Hasil pembangunan belum merata, masih terjadi ketimpangan,
walaupun upaya pemerataan sudah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang bonus
demografi dan penghidupan berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Semarang, merupakan
salah satu wilayah berbatasan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah penduduk yang tercatat secara administrasi,
jumlahnya 961.421 jiwa. Variabel penelitian adalah bonus demografi dan penghidupan berkelanjutan.
Analisis data menggunakan statistik deskriptif, bonus demografi menggunakan rumus dependency ratio
dan penghidupan dianalisis dengan pentagon aset. Data disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Semarang telah terjadi bonus demografi. Dependency
ratio mencapai 46,13, dan secara keruangan nilainya bervariasi, tertinggi di wilayah Kecamatan Kaliwungu
yaitu 57, 80 dan terendah di Kecamatan Bergas 36, 69. Penghidupan termasuk dalam klasifikasi cukup.
Komponen aset pembentuk penghidupan, masing-masing memiliki nilai yang bervariasi. Aset sumberdaya
manusia termasuk rendah, tingkat pendidikan penduduk tamat sekolah dasar mencapai 34 persen, rata-
rata lama sekolah 8,76 tahun. Penduduk usia kerja yang bekerja di empat sektor utama berjumlah 53,46
persen. Dalam rangka untuk menyongsong peluang bonus demografi, masih perlu peningkatan pendidikan
bagi semua. Pendidikan merupakan salah satu aset penting dalam membentuk penghidupan
berkelanjutan. Komitmen pemerintah masih diperlukan dalam mendukung program kependudukan.
Kata kunci: bonus demografi, aset penghidupan, penghidupan berkelanjutan

PELUANG BONUS DEMOGRAFI  UNTUK PENGHIDUPAN BEKELANJUTAN
DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Puji Hardati, Dewi Liesnoor Setyawati, dan Thriwaty Arsal

datie58@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Permasalahan kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan laju

pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Indonesia memiliki jumlah penduduk 260,58 juta jiwa,
menempati urutan ke empat dunia setelah Negara Cina, India, dan Amerika. Indonesia menyumbang
sekitar 3,53 persen penduduk dunia, yang jumlahnya mencapai 7,37 milyar (US, Census Bureau).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Puji Hardati, Dewi Liesnoor Setyawati dan Thriwaty Arsal dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.



420 Puji Hardati, Dewi Liesnoor Setyowati dan Thriwaty Arsal

       Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta
keamanan. Jumlah penduduk yang besar tersebut, membutuhkan kebutuhan hidup baik secara kuantitas
dan kualitas, minimal untuk mencukupi kebutuhan dasar, seperti lahan permukiman, rumah tinggal,
udara segar, air bersih, pangan, sarana kesehatan dan sarana pendidikan. Secara kualitas melihat dari
kemampuan daya saing Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia (Kemenkeu, 2015).
       Jumlah penduduk yang besar, memiliki struktur muda dan berangsur meningkat. Struktur penduduk
usia produktif jumlahnya semakin banyak dan melebihi jumlah penduduk belum dan tidak produktif,
keadaan ini disebut dengan bonus demografi atau demographic dividend. Bonus demografi adalah
potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pergeseran struktur usia penduduk dari jumlah
penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk usia non-produktif (Adioetomo, 2005).
Bonus demografi dimaknai sebagai suatu keuntungan ekonomi, dan sering disebut dengan jendela
kemungkinan atau windows of opportunity bagi setiap wilayah.
       Bonus demografi bukan cuma-cuma, dapat diterima dengan sikap taken for granted, karena bonus
demografi merupakan peluang yang harus dipersipakan dengan baik,  apabila tidak dipersiapkan dengan
baik, akan menjadi beban. Peluang bonus demografi apabila dipersiapkan dengan baik, dapat digunakan
untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusuia, selanjutnya dapat terwujud penghidupan
berkelanjutan.
       Sumberdaya manusia merupakan salah satu komponen aset pembentuk penghidupan. Penghidupan
berkelanjutan merupakan kemampuan seseorang secara individu, kelompok, dan wilayah dalam
mengkases aset dan outcome (Ellis, 2000, Rijanta, 2006, Hardati, 2014). Penghidupan dapat berkelanjutan
apabila seseorang atau komunitas dan daerah dapat melanjutkan kehidupannya. Aset penghidupan
merupakan lima komponen aset (manusia, sosial, fisik, finansial dan alam) yang saling sinergi satu
dengan lainnya, dan merupakan suatu kesatuan, salah satu aset dapat memobilisasi aset lainnya. Bonus
demografi yang dimanfaatkan dengan baik dapat mewujudkan penghidupan berkelanjutan.

Penelitian ini mengkaji bonus demografi dan penghidupan berkelanjutan di Kabupaten
Semarang. Kajian yang sangat terbatas dengan wilayah yang sempit yaitu di tingkat kabupaten, diharapkan
dapat menginspirasi secara nasional dan global, untuk mengantisipasi masa depan dalam mewujudkan
penghidupan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development
Goods atau SDGs.

II. METODE
Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif

digunakan untuk mengkaji bonus demografi dan penghidupan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk
mendukung analisis kuantitatif.

Populasi penelitian adalah penduduk di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, jumlahnya
961.421 jiwa. Penduduk adalah warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (RI,
2006). Variabel yang ditentukan adalah bonus demografi, terdiri atas jumlah penduduk menurut kelompok
umur 0-14, 15-64 dan > 64 tahun; penghidupan berkelanjutan, terdiri atas 5 komponen aset. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Bappeda, dan instansi lain terkait. Analisis data menggunakan rumus sederhana, yaitu
rumus dependency ratio dan pentagon aset.
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                                  Jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif
Dependency Ratio =  ——————————————————————————————— x 100
                                  Jumlah penduduk usia produktif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya di

koridor selatan menuju ke Kota Surakarta dan Yogyakarta, dan melintas jalur jalan raya yang
menghubungkan tiga kota besar di Jawa Tengah. Jalur tersebut membentuk konektivitas yang disebut
segitiga joglosemar yaitu Jogyakarta, Solo atau Surakarta dan Semarang. Fenomena tersebut menjadikan
wilayah Kabupaten Semarang memiliki aksesibilitas yang tinggi.

Kabupaten Semarang secara absolut, terletak pada 7o4’46" – 7o29’59" Lintang Selatan dan
110o15’7"–110o39’42" Bujur Timur. Secara morfologi,  berada pada ketinggian 500 – 1000 m di atas
permukaan air laut (dpal), dengan titik terendah pada ketinggian 35 m dpal di Desa Candirejo (Kecamatan
Pringapus) dan titik tertinggi pada ketinggian 2.930 m dpal di Desa Kopeng (Kecamatan Getasan) (BPS,
2016; Hardati, 2017).

Wilayahnya secara geomorfologi, tersusun oleh bentuk lahan asal proses volkanik, fluvial, dan
struktural. Masing-masing bentuk lahan memiliki potensi (sumberdaya) dan permasalahan (faktor
penghambat) yang berbeda-beda dan selanjutnya akan berakibat pada penggunaan lahan, jumlah dan
aktivitas penduduk yang berbeda-beda (Hardati, 2014).

Kabupaten Semarang sudah terjadi bonus demografi sejak beberapa tahun lalu. Fenomena
tersebut sesuai dengan kondisi pada tingkat global,  proses bonus demografi yang terjadi di beberapa
negara di dunia, seperti Amerika Serikat tahun 1960-1965, Jepang tahun 1990-1995, Korea Selatan,
Taiwan, Hongkong tahun 2010-2015. Singapura dan Thailand tahun 2010-2015, Malaysia tahun 2013-
2014, Filipina tahun 2014-2050, sedangkan Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi pada
kurun waktu tahun 2000-2045, dengan jendela peluang tahun 2018-2031.

Bonus demografi, terjadi hanya satu kali dalam sejarah perjalanan suatu Negara. Kondisinya
diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan penduduk. Oleh sebab itu, peluang yang
terjadi saat ini di semua wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Semarang harus dimanfaatkan sebaik-
baiknya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kabupaten Semarang sudah mengalami
bonus demografi sejak beberapa tahun lalu, dengan angka beban ketergantungan bervariasi.

 Tabel 1.  Ratio Ketergantungan di Kabupaten Semarang

Sumber: Badan Pusat Statistik dan analisis (2016).
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Pada tahun 2015, di Kabupaten Semarang angka ratio ketergantungan 46,13. Penduduk usia
belum produktif jumlahnya  23,71 persen, sementara penduduk sudah tidak produktif atau usia > 65 tahun
jumlahnya 7,86 persen, dan jumlah ini diperkirakan akan semakin bertambah, sesuai dengan terjadinya
peningkatan angka harapan hidup. Penduduk usia produktif jumlahnya 68,43 persen. Pada skala nasional,
angka ketergantungan mulai menunjukkan < 50 pada tahun 2005, yaitu 49,9 (Cicih, 2007).

Penduduk usia produktif yang banyak dan semakin meningkat, harus diikuti dengan peningkatan
kualiatas, karena menjadi sumberdaya manusia yang potensial. Peningkatan sumberdaya manusia secara
formal dilakukan dengan cara melaksanakan amanat undang-undang pendidikan yang sudah
diundangkan sejak beberapa tahun lalu.

Jumlah penduduk sangat dinamis, selama periode tahun 2005-2015, mengalami perubahan
dari beberapa komponen penduduk. Jumlah penduduk yang selalu bertambah menyebabkan kepadatan
penduduk semakin tinggi. Selama kurun waktu tersebut, terjadi kenaikan kepadatan penduduk. Pada
tahun 2005  kepadatan penduduk 943 jiwa/km2, sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2015, kepadatan
penduduk menjadi 1.012 jiwa/km2, sehingga sepuluh tahun terjadi kenaikan 69.

Sumber: Nadan Pusat Statistik, 2006, 2011, dan 2016 dan analisis
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang juga mengalami penurunan, tetapi secara

absolut tetap bertambah banyak. Pada kurun waktu 2005-2010, pertumbuhan penduduk rata-rata setiap
tahun sebesar 0,82 %, menurun menjadi 0,59 persen pada kurun waktu 2010-2015. Rerata anggota
keluarga mengalami penurunan, dari 386 jiwa setiap seratus kepala keluarga menjadi 313 jiwa setiap
100 kepala keluarga, sehingga selama periode 2005-2015 terjadi penurunan rerata anggota keluarga
sebesar 73 jiwa setiap 100 kepala keluarga.

Rasio jenis kelamin mengalami fluktuasi, naik turun, dari 98 setiap 100 penduduk perempuan
pada tahun 2005, turun  menjadi 97 laki-laki setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2010 dan
2015. Artinya, pada tahun 2005-2015, di Kabupaten Semarang, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit
dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2. Dinamika Penduduk di Kabupaten Semarang 2005-2015
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Penghidupan berkelanjutan merupakan akses terhadap aset dan outcome. Aset penghidupan
terdiri atas lima komponen aset, yaitu aset sumberdaya manusia, sosial, finansial, fisik dan alam. Kelima
komponen aset tersebut, di Kabupaten Semarang dapat dikaji dengan beberapa indikator berikut.

Aset sumberdaya manusia yang paling penting adalah pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk
Kabupaten Semarang masih didominasi oleh pendidikan dasar, yaitu mencapai 68,22 persen, terdiri dari
Tamat Sekolah Dasar mencapai 34 persen, Tamat Sekolah Menengah Pertama mencapai 17 persen,
dan Tamat Sekolah Lanjutan Atas mencapai 17,22 persen. Rerata lama sekolah 8,16 tahun, artinya
belum semua penduduk berusia >5 tahun  Tamat Sekolah Menengah Pertama (9 tahun).

Tabel 3.     Komponen Pembentuk Aset Sumberdaya Manusia

Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang Tahun 2016, dan Analisis
Wilayah Kabupaten Semarang memiliki akses tinggi, karena didukung oleh aset fisik yang

memadai. Wilayahnya dilalui jalur jalan raya, dilalui jalur jalan tanpa hambatan atau TOL. Panjang
jaringan jalan 1,588,08 km, 70 persen dalam kondisi baik. Panjang jalan didominasi oleh jenis jalan
kabupaten mencapai 46,33 persen, jalan poros desa mencapai 45,02 persen, jalan nasional 3,45 persen,
jalan provinsi 5,20 persen.

Kelembagaan sosial yang mendukung penghidupan terdiri dari kelembagaan keuangan,
kelembagaan lingkungan desa/kelurahan. Kelembagaan keuangan jumlahnya mencapai 925 buah,
sebagian besar berbentuk pra koperasi, mencapai 50,16 persen, lembaga ketahanan desa mencapai
24,43 persen, lembaga agribisnis ada 20,22 persen, sisanya lembaga lembaga ketahanan desa, dan
lain-lain.

Aset finansial dalam hal ini dikaji dari besarnya produk domestic regional bruto (PDRB) dan
PDRB per kapita. Pada tahun 2015, besarnya PRDB mencapai Rp 36 795 467 juta rupiah. Kondisi ini
meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2010, PDRB  mencapai Rp 21 572 137 juta rupiah. PDRB
per kapita sektor pertanian 4,62 juta rupiah, sektor industri pengolahan 15,98 juta rupiah (BPS, 2016).

Jumlah penduduk yang bekerja menjadi outcome penghidupan, hal ini akan mendukung
terbentukya penghidupan berkelanjutan. Penduduk usia kerja atau penduduk berusia 15 tahun lebih,
jumlahnya mencapai 79,96 persen dari jumlah penduduk total. Jumlah penduduk usia kerja sebagian
masuk dalam angkatan kerja dan sisanya bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencapai 60,23 persen,
dan sisanya 39,77 persen adalah bukan angkatan kerja (sekolah dan ibu rumah tangga). Penduduk yang
masuk angkatan kerja, yang bekerja jumlahnya hanya 58,69 persen dari jumlah penduduk, atau terdapat
1,31 persen angkatan kerja tidak bekerja.
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Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 97,43 persen, dan belum semua penduduk yang
masuk dalam angkatan kerja memiliki pekerjaan dan bekerja, karena masih terdapat tingkat pengangguran
terbuka 2,57 persen.

Tabel 4. Sektor Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Semarang

Sumbe: Badan Pusat Statistik, 2016; Sakernas Agustus 2016 dan analisis.
Lapangan kerja dominan yang menjadi pilihan penduduk adalah di sektor pertanian, mencapai

35, 89 persen, tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan regional bruto atau PDRB hanya
13,61 persen. Lapangan kerja sektor non-pertanian mencapai 64,11 persen, kondisi ini masuk dalam
klasifikasi perkembangan semi industri. Tabel 4 tersebut juga dapat memberikan ilustrasi, bahwa lapangan
kerja sektor pertanian masih diminati sebagian penduduk, walaupun sektor non-pertanian peminatnya
lebih banyak dari sektor pertanian, sehingga peningkatan kualitas pendidikan penduduk seharusnya
disesuaikan dengan kondisi lapangan kerja yang ada. Pendidikan  menjadi salah satu solusi untuk
menghadapi pasar kerja, hal ini menjadi prioritas perhatian semua pihak.

Tabel 5.  Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Semarang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

IV. SIMPULAN
Bonus demografi sudah terjadi di Kabupaten Semarang sejak beberapa tahun lalu, pada tahun

2015 angka ratio ketergantungan mencapai 46,13. Secara keruangan bervariasi, tertinggi di wilayah
Kecamatan Kaliwungu yaitu 57, 80 dan terendah di Kecamatan Bergas 36, 69.  Bonus demografi
merupakan sebuah peluang, sehingga perlu diupayakan. Peluang terebut bersifat positif apabila dapat
meningkatkan kualitas, dan menjadi negatif bahkan ancaman, apabila tidak dapat memanfaatkannya.
Peluang bonus demografi akan menjadi bermakna apabila aset penghidupan dapat diakses oleh semua
tanpa kecuali.

Penghidupan di Kabupaten Semarang tergolong sedang, sehingga masih perlu ditingkatkan.
Komponen aset pembentuk penghidupan, masing-masing memiliki nilai yang bervariasi. Aset sumberdaya
manusia menjadi kunci utama dalam membentuk penghidupan berkelanjutan. Aset sumberdaya manusia
termasuk rendah, tingkat pendidikan penduduk tamat sekolah dasar mencapai 34 persen, rata lama
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sekolah 8,76 tahun. Aset sumberdaya manusia dapat memobilisasi aset penghidupan lainnya. Penduduk
usia kerja yang bekerja di empat sektor utama berjumlah 53,46 persen. Lapangan kerja sektor pertanian
paling banyak diminati penduduk, mencapai 35,89 persen.

Komitmen pemerintah bersama masyarakat dalam mensukseskan program kependudukan masih
perlu ditingkatkan. Edukasi masih diperlukan, baik secara formal dan non-formal, perlu dilakukan program
yang dilaksanakan dengan bersinergi antar instansi, terutama yang mendukung sektor unggulan baik di
bidang pertanian dan non-pertanian. Potensi sumberdaya alam perlu dipertahankan untuk mendukung
penghidupan berkelanjutan.
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ABSTRAK
Cirebon secara kultural sanga dekat dengan banjir. Letaknya di pesisir Utara Pulau Jawa Barat bagian
Timur membuatnya rentan kiriman air hujan dari Majalengka dan Kuningan yang memiliki dataran lebih
tinggi. Jadi siswa sudah terbiasa dengan banjir tahunan. Siswa di Cirebon diajarkan tentang banjir sebagai
proses hidrologi. Guru menjelaskan bahwa banjir di daerah aliran sungai di sekitar Cirebon tahun ini
adalah bagian dari peristiwa hidrologi. Kabupaten Cirebon hanya sedikit memiliki jumlah hutan konservasi
karena digunakan untuk areal pemukiman dan pertanian. Akibat hujan yang aliran airnya melalui hutan-
hutan gundul, daerah yang kurang bervegetasi (tanaman di permukaan bumi sebagai daya serap air,
maka timbullah banjir). Faktor penyebab banjir di Cirebon dijelaskan dengan tayangan video dan simulasi.
Banjir yang sering terjadi didaerah hilir DAS, meskipun penyebab banjir tidak selalu terjadi di bagian hilir.
Kemudian siswa diminta untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya banjir di Cirebon dan hasil
diskusi menemukan solusi mitigasi bencana banjir berbasis kearifan lokal
Kata kunci: mitigasi, banjir, kearifan lokal

PENGENALAN MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DALAM PEMBELAJARAN IPS DI TINGKAT SMP

Ratna Puspitasari
puspitasarinana72@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Tahun 2018 Kabupaten Cirebon diwarnai sejumlah bencana alam. Ribuan rumah di tiga

kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kembali terendam banjir, Jumat (Kabar Jabar, 23/2/2018)
siang. Intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Cisanggarung mengakibatkan ribuan rumah di
wilayah timur Cirebon berbatasan dengan Brebes ini terendam banjir setinggi satu meter. Ketiga kecamatan
yang dilanda banjir itu adalah Kecamatan Losari, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Pasaleman.
Banjir terparah dialami Desa Cilengkrang, Kecamatan Pasaleman. Di desa yang berada tepat di tepi
Sungai Cisanggarung tersebut, ketinggian air bervariasi mulai dari 50 sentimeter hingga satu meter.
Bahkan, ratusan rumah yang berada tepat di tepi tanggul terendam. Banjir terparah ini mengakibatkan
banyak rumah mengalami kerusakan, khususnya pada bagian perabotan. Ami, warga setempat, mengaku
banjir di wilayah tersebut sudah keempat kalinya dalam dua pekan terakhir ini. Intensitas hujan yang
tinggi dan meluapnya Sungai Cisanggarung membuat air dengan cepat mengalir ke permukiman.
Sebagian warga tidak mampu menyelamatkan barang-barangnya. Dua bulan terakhir di awal tahun
2018, banjir melanda wilayah pantai utara Jawa terutama sebagian wilayah Brebes dan Cirebon.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Jurusan Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
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Banjir ini biasanya terjadi hanya dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Umumnya
banjir ini akibat meluapnya air hujan yang sangat deras, khususnya bila tanah bantaran sungai rapuh dan
tidak mampu menahan cukup banyak air. Selanjutnya adalah banjir luapan sungai atau banjir kiriman.
Jenis banjir ini berlangsung dalam waktu lama tanpa tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir
melanda dataran sebab peristiwa alam yang memicunya telah terjadi berminggu-minggu sebelumnya.
Jenis banjir ini terjadi setelah proses yang cukup lama. Datangnya banjir dapat mendadak. Banjir luapan
sungai ini kebanyakan bersifat musiman atau tahunan dan bisa berlangsung selama berhari-hari atau
berminggu-minggu tanpa berhenti. Jenis lainnya adalah banjir pantai (ROB). Banjir yang disebabkan
angin puyuh laut atau taifun dan gelombang pasang air laut. Banjir ini terjadi sebab air dari laut meresap
ke daratan di dekat pantai dan mengalir ke daerah pemukiman atau sebab pasang surut air laut.

Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai, got, gorong, kali dan sebagainya yang meluap
ke lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sebagai wilayah dengan jumlah
dataran rendah terbanyak di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon menghadapi persoalan banjir yang tidak
terselesaikan dari tahun ke tahun. Bencana banjir bandang merupakan bencana yang mengancam
masyarakat Kabupaten Cirebon. Banjir bandang bisa terjadi kapan saja sehingga perlu sangat d waspadai.
Dampak dari bencana ini sangat signifikan selain kerusakan bencana ini juga dapat menimbulkan korban
jiwa. Upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui fisik daerah sungai maupun penyadaran dan
peningkatakan menghadapi ancaman bencana banjir sangat di perlukan. Dalam upaya pengurangan
resiko bencana banjir bandang dan tanggap darurat bencana, upaya mitigasi bencana banjir bandang
sangat perlu dilakukan. Yang paling penting adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama
di daerah rawan bencana, masyarakat perlu diberikan simulasi bencana menghadapi banjir bandang.

Penanggulangan Banjir merupakan sesuatu hal yang sangat mendesak dilakukan masyarakat
Cirebon karena nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Mitos
banjir besar adalah kisah mitologi banjir besar yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menghancurkan suatu
peradaban sebagai pembalasan agung dan sering muncul dalam mitologi berbagai kebudayaan di
dunia (Banowati, 2010). Hal inilah yang seharusnya ditolak dalam dunia pendidikan. Pendidikan
mengajarkan pada pembelajar untuk tidak mempercayai mitos, kecuali dapat dibuktikan secara ilmiah.
Secara ilmiah banjir harus dihindari dengan ilmu pengetahuan yaitu mitigasi bencana banjir.

Memahami banjir dengan kajian kearifan lokal konstruktif dan kontributif dalam kaitan dengan
pendidikan. Kearifan lokal merupakan warisan budaya. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi
antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Proses-proses
terbentuknya kearifan lokal sangat bergantung kepada potensi sumberdaya alam dan lingkungan serta
dipengaruhi oleh pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat setempat terhadap alam dan lingkungannya
yang berbeda-beda di setiap daerah dan di dalamnya terkandung norma dan nilai religius tertentu.

Pada dasarnya proses kearifan lokal berjalan selaras dengan alam. Hal ini sesuai dengan
pendapat Edmund Woga bahwa secara substantif, kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan dan
harmoni manusia, alam, dan budaya; kelestarian dan keragaman alam dan kultur; konservasi sumberdaya
alam dan warisan budaya; penghematan sumberdaya yang bernilai ekonomi; moralitas dan spiritualitas.

Di era globalisasi saat ini, banyak ditemui berbagai krisis ekologi yang muncul akibat
keseimbangan alam terganggu. Tanpa kita sadari berbagai tindakan dan sikap kita telah merusak ekologi.
Penggunaan teknologi yang tidak tepat guna salah satunya dapat mengganggu keseimbangan alam
seperti perubahan iklim, krisis air bersih, pencemaran udara, dan berbagai krisis ekologi lainnya. Oleh
sebab itu, kita perlu kembali mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang berkembang di
masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhartini sebagai berikut:
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Kearifan lokal-kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungannya. Kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya terus jumlah
penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Adapun
prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi,
permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai
kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
serta peran masyarakat lokal (Suhartini 2009:1).

Tujuan pembelajaran IPS adalah menyiapkan peserta didik agar mampu memecahkan
persoalan dan menemukan solusi atas permasalahan diri dan lingkungannya sehingga berkontribusi
positif bagi kelangsungan hidup alam semesta. Oleh sebab itu perlu kiranya peserta didik memiliki
kemampuan untuk menerapkan mitigasi bencana banjir yang berbasis kearifan lokal bagi masyarakat
Kabupaten Cirebon. Permasalahan dalam makalah ini adalah: Bagaimana Pengenalan Mitigasi Bencana
Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPS di Tingkat SMP di Kabupaten Cirebon?

II. METODE
Menurut Creswell (Herdiansyah, 2010: 8): “Qualitaive research is an inquiry process of

understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem.
The researcher builds a complex, holistic picture, analizes words, report detailed views of information, and
conducts the study in a natural setting”. Meleong (Herdiansyah, 2010: 9) mendefinisikan bahwa penelitian
kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks
sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara
peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan analisa induktif, dimana
proses penelitian dan pemberian makna terhadap data dan informasi lebih ditonjolkan, dengan ciri
utama bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta naturalistik. Metode induktif untuk menarik
kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum), maka
jelas metode induktif ini untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan lalu dicocokkan dengan teori
yang berkaitan dengan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal.

III. HASIL ENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Mitigasi Bencana Banjir di Cirebon
Wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Cirebon, Jawa Barat, menuturkan bencana banjir terjadi di Cirebon bagian timur disebabkan intensitas
hujan tinggi serta pendangkalan sungai. Banjir tersebut paling berdampak pada tujuh kecamatan di
Cirebon. Ini akibat intensitas hujan tinggi serta kiriman air dari daerah hulu yang mengakibatkan sungai
meluap,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon
Sudarna di Cirebon, Kamis (16/2/2018). Ia menuturkan sungai yang meluap juga tidak bisa menampung
debit air. Penyebabnya, sungai sudah dangkal dan juga sempit, jadi banjir tidak bisa dihindarkan.

Menurutnya dari data yang masuk ada dua belas kecamatan yang menginformasikan adanya
banjir, namun sampai saat ini yang sangat terdampak ada tujuh kecamatan. Dimana dari tujuh kecamatan
ada 30 desa dan ribuan rumah yang mengalami banjir di wilayah Cirebon timur sejak Rabu (15/2)
petang.
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Sementara itu seorang warga dari Desa Mertapada Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon,
Faturrohman mengaku baru mengalami banjir sebesar ini dalam hidupnya dan ia menyaksikan secara
langsung, sejumlah pohon dengan ukuran yang sangat besar, terbawa arus dan menghantam sejumlah
jembatan. Pohon dengan ukuran sangat besar, banyak yang terbawa banjir, bahkan sampai akarnya kebawa,
biasanya tidak sampai terjadi hal yang demikian. Fathurrohman mengaku melihat secara langsung, sejumlah
besi pegangan jembatan di desanya ambrol setelah dihantam kayu dengan ukuran besar. Bukan sekadar
itu, sejumlah jembatan beton kecil yang biasanya digunakan untuk lalu lintas warga, musnah dibawa air
bah. Di Desa Mertapada Kulon saja, ada dua jembatan yang hanyut dan satu jembatan di Desa Buntet.

3.2 Kajian Kearifan Lokal dalam Mitigasi Bencana Banjir di Cirebon
Ada beberapa definisi sistem kearifan lokal menurut beberapa ahli, di antaranya ialah: Kearifan

lokal merupakan pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma
dan budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama
Sunaryo dan Laxman (2003). Menurut Keraf (2002), kearifan lokal atau kearifan tradisional yaitu semua
bentuk keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku
manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Menurut Warren sistem kearifan lokal secara netral dan dinamik di kalangan dunia barat biasanya
disebut dengan istilah Indigenous Knowledge (Adimiharja, 2004). Konsep kearifan lokal atau kearifan
tradisional atau sistem pengetahuan lokal (indigenous knowledge system) adalah pengetahuan yang
khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses
hubungan timbal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya (Marzali, dalam Mumfangati, dkk., 2004).
Jadi, konsep sistem kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional.
Karena hubungan yang dekat dengan lingkungan dan sumber daya alam, masyarakat lokal, tradisional,
atau asli, melalui “uji coba” telah mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi dimana mereka
tinggal yang telah dianggap mempertahankan sumber daya alam, serta meninggalkan kegiatan-kegiatan
yang dianggap merusak lingkungan (Mitchell, 2003).

Pengetahuan lokal ternyata bisa menjadi salah satu solusi mengatasi dampak perubahan iklim
disektor pertanian terutama dalam mengatasi krisis pangan ditingkat komunitas. Sebuah penelitian terbaru
dari International Institute for Environment and Development (IIED) mengungkapkan kearifan lokal yang
diajarkan turun temurun telah menuntun masyarakat tradisional yang terbelakang sekalipun mampu
bertahan menghadapi perubahan iklim. Praktek-praktek tradisional itu disesuaikan dengan ketinggian
tempat, jenis tanah, curah hujan dan sebagainya yang kesemuanya mendukung keberlanjutan
lingkungan. Para petani telah terbiasa menggunakan tanaman lokal untuk mengendalikan hama dengan
cara memilih varietas tanaman yang mampu mentolerir kondisi ekstrim seperti kekeringan dan banjir,
menanam beragam tanaman untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Pemuliaan varietas
jenis baru secara lokal dilakukan berdasarkan ciri-ciri kualitas yang melindungi keanekaragaman hayati.

Banjir yang menerjang daerah Kabupaten Cirebon ini adalah banjir kiriman dari Kuningan,
wilayah yang berada lebih tinggi dari Kabupaten Cirebon. Dilhat dari titik geografisnya, daerah Gebang
Udik berada persis di sebelah jalur Pantura Jawa Barat. Daerah ini merupakan hulu dari sungai bercabang-
cabang yang berhulu di sekitar Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat.

Terjangan banjir Cirebon pesisir ini pun sekali lagi menjadi bukti bahwa daerah hulu dari
bermacam aliran sungai di Jawa Barat sudah masuk dalam kondisi darurat. Aliran sungai semakin
dangkal, makin tak mampu lagi menampung derasnya air. Imbasnya banjir tak terelakkan lagi. Jika tak
ada upaya masif untuk mengendalikan banjir dengan membenahi aliran sungai di hulu maka banjir
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masih akan terus terulang. Banjir terjadi karena derasnya kiriman air dari arah hulu sungai di Kuningan.
Selain itu ditambah pula dengan rob air laut yang makin menambah banyak debit air sungai. Akhirnya
banjir tak terhindarkan lagi menenggelamkan ratusan rumah di Gebang Udik.

Tinggi air banjir di Gebang Udik, Cirebon ini pun tak main-main. Beberapa laporan dari Cirebon
mengatakan banjir Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon sampai menyentuh
ketinggian air 1 meter, bahkan rumah yang posisinya berada dekat aliran sungai terendam sampai setinggi
1,5 meter. Banjir Cirebon di Desa Gebang Udik ini akibat luapan Sungai Ciberes yang tak terkendali.
Tiba-tiba saja debit air Sungai Ciberes meningkat drastis imbas kiriman air dari wilayah hilir di Kuningan.
Banjir di Desa Gebang Udik, Cirebon ini pun ternyata adalah kejadian yang terus berulang. Sebab sungai
Ciberes yang merupakan anak dari Sungai Cisanggarung kondisinya saat ini sudah sangat dangkal.

Kajian kearifan lokal di daerah setempat mempercayai bahwa sebelum banjir terjadi biasanya
terjadi hujan terus menerus lebih dari dua minggu. Biasanya warga menyiapkan gethek (bambu yang
dirakit untuk menyeberang). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin meluapnya air hujan di
sekitar mereka. Ada juga disiapkan rumah besar (bumbung) untuk menampung pengungsi yang rumahnya
kebanjiran. Kesiapan ini diikuti dengan kesiapan logistik yaitu menimbun bahan makanan berupa beras
dan ubi-ubian untuk kepentingan logistik pengungsi.

2.3.3 Pembelajaran IPS dengan Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal
Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang sangat luas. Kebijakan dan program

pembangunan yang amat beragam merupakan suatu warna dalam konsep pembangunan berkelanjutan
yang merupakan fungsi keberlanjutan ekosistem dan perkembangan sosial ekonomi. Berger (1998)
dalam Baiquni (2006) memformulasikan pembangunan berkelanjutan dalam formula sebagai berikut.

Banyaknya bencana yang terjadi di dunia ataupun di Indonesia dalam dasawarsa terakhir menunjukan
bahwa pembangunan berkelanjutan dapat mencapai tujuannya secara sinergi bila diimplementasikan dalam
prespektif pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction). Bencana dapat memberi peluang terhadap
pembangunan, setiap pembangunan akan tidak bernilai apabila tidak diperhitungkan risikonya. Bencana dapat
menghancurkan pembangunan yang sudah direncanakan dalam jangka panjang.

Pengurangan risiko bencana adalah untuk membangun komunitas yang berkelanjutan dengan
sebuah fondasi sosial yang memberikan kesehatan, penghargaan terhadap keragaman budaya,
berkeadilan dan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Dalam mencapai tujuannya ada suatu
harapan akan adanya lingkungan yang berkurang bahayanya, dan untuk mencapai hal itu akan tergantung
pada keterkaitan dan konvergensi, serta intregrasi studi-studi tentang bahaya dalam kesadaran yang
lebih luas tentang keberlanjutan dan kesetaraan (White, 2002).

Pendidikan IPS bergerak pada ranah pengetahuan, kecakapan, perilaku untuk membentuk
pengalaman anak didik yang berwawasan konservasi dan kemampuan mitigasi bencana. Hal ini berkaitan
dengan ruang lingkup lingkungan geografi yaitu lingkungan perilaku (behavior environment) dan lingkungan
fenomena (phenomena environment).

Konservasi dan mitigasi bencana penekanan kajiannya pada aspek aktivitas manusia dalam
konteks keruangan dalam menyikapi alam. Hal ini merupakan fakta bahwa manusia bertempat tinggal di
suatu ruang/ wilayah. Fenomena kerusakan lingkungan berpontensi mengancam eksistensi manusia.

Di Kabupaten Cirebon, Komunitas di Kawasan Rawan Bencana (KRB) cenderung memiliki
kelembaman geografis yang tinggi dan memilih “hidup bersama bencana”. Mereka seringkali melihat
lingkungan hidupnya “tidak bermasalah” dan membangun sistem kepercayaan religi maupun praktik-
praktik ekologis yang “mendomestifikasi” ancaman bahaya. Dengan menggunakan konsepsi produksi
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ruang Lefebvre dan Actor-Network Theory Latour, dengan mengeksplorasi bagaimana komunitas di KRB
Pesisir Utara Kabupaten Cirebon berupaya hidup bersama bencana, yakni beradaptasi terhadap letusan
yang terus berevolusi dengan mengandalkan jejaring sosial dan memperluasnya dengan komunitas lain di
luar KRB. Dalam konteks ini jejaring sosial bisa menjembatani isolasi suatu wilayah sehingga kedekatan
dengan sumber ancaman tidak otomatis meningkatkan kerentanan dan risiko bencana komunitas di KRB.

Secara kultural, budaya Cirebon identik dengan hasilnya yaitu Keraton Pakungwati. Keraton ini
didirikan sekitar tahun 1430 M oleh Pangeran Cakrabuana putra dari penguasa Kerajaan Padjajaran
yaitu Prabu Siliwangi. Asal mula nama istana Pakungwati ini diambil dari nama putri Pangeran Cakrabuana
yaitu Ratu Mas Pakungwati. Pakungwati berarti “udang betina”, hal ini sejalan dengan kondisi letak
geografisnya yang berada di daerah pesisir laut Jawa. Banyak yang dihasilkan dari laut salah satunya
adalah udang yang kecil-kecil atau yang dikenal dengan istilah udang rebon, hal ini pula yang
melatarbelakangi asal mula nama dari Cirebon yang berasal dari dua kata yaitu “ci” atau cai yang berarti
air dan kata “rebon” yang berarti udang kecil sehingga Cirebon dapat diartikan air udang.

Kabupaten Cirebon termasuk daerah yang sering dilanda bencana alam, baik bencana alam
yang terjadi secara murni seperti angin puting beliung, gempa bumi, maupun bencana alam yang
diperparah oleh perilaku manusia, contohnya banjir, kekeringan, longsor. Bencana alam yang dipicu
oleh perilaku manusia bisa diminimalisasi intensitas dan kejadiannya, yaitu banjir, longsor, dan kekeringan.
Kegiatan manusia paling berperan terhadap terjadinya ketiga bencana ini adalah pembukaan hutan menjadi
kawasan yang tidak bisa berperan menyerap dan menyimpan air. Permasalahan kebencanaan diupayakan
melalui program mitigasi bencana, penyuluhan kepada masyarakat juga perbaikan fisik lainnya.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terletak di bagian
Timur berada pada wilayah pengembangan jalur pantai utara (Pantura) pulau Jawa wilayah ini merupakan
pintu gerbang yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten
Cirebon dibatasi oleh beberapa kabupaten, antara lain : a) Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Indramayu,
b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan, c) Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka, d) Sebelah Timur
: Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah sebesar 990,36 km yang terbagi menjadi atas 40
kecamatan terdiri dari 412 desa dan 12 kelurahan. Berdasarkan dari klasifikasi tingkat perkembangan
desa, sebagian besar merupakan desa swadaya sebanyak 229 desa, desa swakarya sebanyak 182 dan
desa swasembada 2 desa. Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang terletak di Pantai Utara Pulau
Jawa, sehingga wilayahnya sebagian besar merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 0 –
300 m di atas permukaan laut.

Faktor pembentuk tanah yang dominan di Kabupaten Cirebon terdiri dari bawahan (lowland)
dan daerah atasan (upland). Tanah-tanah di daerah bawahan (lowland) sangat dipengaruhi oleh air,
sehingga penampang tanahnya berwarna kelabu dan terdapat karatan (mottles). Sedangkan daerah
atasan (upland) proses pencucian dan erosi.

Wilayah Kabupaten Cirebon mempunyai banyak aliran sungai. Sungai besar yang bermuara di
pantai utara adalah : Sungai Cimanuk dan Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Kali Bondet dan
Bangkaderes. Menurut pembagian satuan wilayah sungai oleh Direktorat Sumberdaya Air Departemen
Pekerjaan Umum tahun 2008, wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam 2 pola aliran sungai yaitu
Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisanggarung di Timur dan Cimanuk Hilir di Barat. Masing-masing DAS
dibagi menjadi Wilayah Aliran Sungai (WAS) yang kemudian dibagi lagi menjadi Daerah Pengairan
Sungai (DPS). Wilayah Kabupaten Cirebon, yang sebagian besar merupakan kawasan dataran dari
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bagian rangkaian kaki Gunung Ciremai, dilalui oleh 18 aliran sungai yang bermuara ke laut. Sungai
besar yang termasuk dalam DAS Cisanggarung, yaitu Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Kali
Bondet dan Sungai Bangkaderes.

Luas Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Cirebon meliputi (1).Cisanggarung 84.500 2.000.000,
(2) Ciwaringin79.701.88,  (3) Kali Bondet 34.100 809.000 (4).Bangkaderes 45.500 1.080.000.

Panjang Sungai dan Anak Sungai Di Kabupaten Cirebon meliputi: (1). Cisanggarung 36,50
Barisan, Duku Widara, Kalibuntu, Sidaresmi, dan Silopaanganten (2). Tersana/Warawiri 10,25 Kalibacia,
Sumur Kesik, Kendal dan Cipeupeut (3). Ciberes 24,25 Kaligelang, Pudak, Cimeong, Pabokoran, dan
Silopanganten (4). Cipanundaan 10,00 Singkil, Tirtajaya, Widara, Cilepu, Tiserut, dan Cijulangrejo, (5)
Cimanis/Bangkaderes 36,51 Cijurei, Cibelut, Cinanggerang, Cilambu dan Cigarukgak, (6).Singaraja 15,87
Agung, Ciputuh, Cisempong, Pacangakan dan Cikalapa, (7).Paluh 4,62 – (8).Kalijaga 13,35 – (9).Pesik
15.24 - (10). Cipager 20,10 Rawatunjung, Cikondang, Gempol (11).Bondet 5,40 Soka, Jamblang,Cikuya,
Ciasem, Cimanggung (12).Winong 17,40 Cibanteng, Parakanwuni, Wadas (13).Sigrannala 13,85
Panguragan, Lawunggireng, Sadrim (14). Kumpul Kuista 22,75 Jenggol, Lembang dan Cikawegu (15).
Condong 13,20 Sigregeg, Pamatakan, Situa, Ciwere, Tamiang (16). Mundu 7,40 Gempol, Jagalamu
(17). Rawaurip 8,30 Cidengkok (18). Ciwaringin 29,70 Cirarawit dan Cirit.

Air permukaan adalah air sungai, air rawa dan juga danau/waduk. Sungai utama yang ada di
Kabupaten Cirebon dimanfaatkan untuk pertanian dan untuk keperluan sehari-hari penduduk yang tinggal
di sepanjang alur sungai. Curah hujan merupakan sumber air untuk permukaan. Fluktuasi debit sungai
tergantung dari curah hujan, tetapi sungai-sungai ini pada umumnya telah dimanfaatkan untuk perairan.
Ini terlihat dengan adanya bendungan (dam) pada sungai-sungai tersebut.

Air permukaan selain berasal dari sungai juga dapat berasal dari sumber mata air, dan danau/
situ. Di Kabupaten Cirebon 171 buah mata air, yang menyebar di dua belas kecamatan, dengan debit air
berkisar antara 0,007 lt.detik –182,39 lt/detik.

Dalam kajian kearifan lokal, hujan adalah fenomena budaya yang menarik bagi masyarakat
Kabupaten Cirebon sebagai anugerah. Namun hujan yang berlebihan menimbulkan banjir. Datangnya
musim hujan disambut dengan tradisi memayuh Ki Buyut Trusmi. Dalam pesta rakyat ini sejumlah pusaka
warisan Ki Buyut Trusmi serta hasil bumi dikirab. Arak-arakan juga dimeriahkan tarian langka. Tradisi
menyambut datangnya musim hujan di Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah pusaka warisan Ki Buyut Trusmi
serta hasil bumi ikut dikirab serta dimeriahkan tari-tarian langka. Sejak pagi peserta arak-arakan sudah
memenuhi jalanan. Ribuan warga tumpah ruwah di sepanjang jalan. Mereka datang tidak saja dari
sekitar kota Cirebon, tapi juga Majalengka, Indramayu dan Kuningan. Pada barisan terdepan, 14 tombak
pusaka warisan Ki Buyut Trusmi dibawa para kemit, petugas jaga makam keramat. Prosesi kirab dimulai
dan berakhir di Makam Ki Buyut Trusmi dengan rute memutar sekitar 6 kilometer melewati jalan Pantura-
Plered. Prosesi berlangsung sekitar 3 jam, sehingga ruas jalur Pantura-Plered ditutup total. Setelah
rombongan pembawa tombak pusaka, barisan berikutnya adalah para sesepuh Trusmi dan para pejabat
tingkat kecamatan Plered dan Waru, Cirebon. Kemudian disusul barisan pembawa ranting bambu.

Kulit atau atap rumbia ini akan dipasang di komplek makam keramat Ki Buyut Trusmi. Penggantian
atap juga berarti persiapan memasuki musim hujan. Tradisi memayuh ini merupakan perwujudan rasa
syukur atas datangnya musim hujan. Bagi para petani, datangnya musim hujan merupakan berkah dari
Tuhan, sehingga mereka dapat bercocok tanam.

Dalam prosesi ini, tumpeng raksasa, padi, sayur, mayur dan hasil bumi juga ikut dikirab. Bagi
warga, tradisi memayuh ini menjadi ajang untuk mengalah barokah atau mendapat berkah. Di tengah
perjalanan, warga berebut mengambil nasi tumpeng dan hasil bumi. Mereka percaya benda-benda ini
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mengandung berkah karena sudah didoakan oleh para sesepuh. Selain pusaka dan hasil bumi, arak-
arakan juga menampilkan sejumlah tari-tarian khas rakyat seperti tari Babak Yoso dan Tari Angun yang
tergolong langka. Tari Babak Yoso merupakan tari perjuangan rakyat Trusmi dalam melawan penjajah
Belanda. Dengan senjata tombak di tangan, para penari pria dan wanita menari dengan gagah. Arak-
arakan juga dimeriahkan sejumlah atraksi seperti kudang lumping, jakungan dan drum berjalan. Untuk
menarik perhatian, sejumlah warga dan anak-anak dilumpuri cairan arang bercampur minyak. Prosesi
memayuh berakhir di komplek Makam Ki Buyut Trusmi. Seluruh warga yang terlibat kirab ditandai dengan
acara makam bersama. Sebagian warga berziarah ke Makam Ki Buyut Trusmi. Ziarah itu dilakukan
sebagai penghormatan atas jasa Ki Buyut Trusmi sebagai salah seorang tokoh penyebar agama Islam
pada zaman Kerajaan Cirebon.

Upaya Mitigasi Bencana Banjir Bandang berbasis kearifan lokal dilakukan oleh para siswa di
SMP Kabupaten Cirebon dengan beberapa hal sebagai berikut:

a. Menjalankan Program Pemeliharaan
Masyarakat perlu diajarkan dalam program pemeliharaan pertinggian permukaan tanggul,

perbaikan tanggul yang bocor, pelindung batu untuk tanggul dekat penambangan, penggantian peralatan
pintu dan sebagainya yang tidak berfungsi disebabkan oleh kerusakan. Kegiatan pemeliharaan ini perlu
dilakukan secara berkala hal ini menjadi upaya dalam mitigasi bencana banjir bandang. Selain itu ada
juga pemeliharaan darurat. Pemeliharaan darurat, adalah pemeliharaan yang harus dilaksanakan segera
agar kerusakan yang terjadi atau kerusakan yang hampir terjadi tidak menjadi lebih parah, dimana pekerjaan
tersebut penting untuk melindungi keutuhan dan kekuatan bangunan (dalam skala besar). Hal ini menjadi
salah satu upaya dalam mencegah dan mengurangi dampak dari resiko bencana banjir bandang.

b. Penanggulangan Bencana Banjir Bandang
Sebagai upaya mitigasi bencana banjir bandang, Penanggulangan bencana perlu di lakukan.

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya dari pemerintah dan elemen masyarakat yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang bisa berisiko timbulnya bencana banjir, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Peringatan dini yaitu pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat
oleh lembaga yang berwenang sebagai salah satu upaya mitigasi banjir bandang langsung kepada
masyarakat terdampak.

Pembelajaran konservasi berkaitan dengan menjaga flora, fauna, penduduknya di dalam
memelihara lingkungan, serta mitigasi bencana. Berkaitan dengan hal itu pengetahuan tentang konservasi,
flora, fauna yang terancam punah serta mitigasi bencana sudah saatnya dimasukkan dalam muatan
kurikulum Madrasah Tsanawiyah. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh dari mata
pelajaran geografi diharapkan dapat membangun kemampuan peserta didik untuk bersikap, bertindak
cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan ekologis.

Upaya-upaya pelestarian harus dilakukan dalam wacana membangun kembali lingkungan yang
rusak. Metode yang paling tepat adalah memasukkan substansi konservasi karena berpandangan
berkelanjutan terhadap bencana banjir. Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk
pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan  sebelum
bencana itu terjadi termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi
bencana mencakup baik perencanaan maupun pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-
resiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena perilaku manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui,
dan proses perencanaan untuk respon yang efektif untuk bencana yang benar-benar terjadi (Coburn,
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Spence, dan Pomonis, 1994 dalam Rahayu 2010). Ridwan (2008) menyatakan bahwa kearifan lokal
sangat membantu kesuksesan mitigasi. Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan
yang bersifat rutin dan berkelanjutan.

Sementara itu, pengaruh globalisasi telah menyebabkan bergesernya nilai-nilai kebudayaan. Banyak
siswa sekolah yang kurang mengenal kesenian dan kebudayaan daerahnya. Padahal dalam era global
tersebut, nilai-nilai seni dan budaya diperlukan untuk memperkokoh moral dan budaya bangsa, meningkatkan
daya saing, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Melalui proses pendidikan nilai-nilai
seni dan budaya dapat dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para siswa SD, SMP, dan SMA
sebagai komponen generasi muda sangat diharapkan memiliki kemampuan dalam bidang intelektual,
berbudi pekerti serta mengenal nilai-nilai seni dan budaya bangsanya khususnya mengenal seni dan budaya
daerahnya. Seni dan budaya tersebut merupakan bagian dari kearifan lokal (Yumiati, 2007).

Setelah terjadi bencana, biasanya kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah yang terkena
bencana akan menjadi terhambat. Hal tersebut seyogyanya tidak perlu terjadi, apabila peserta didik
dibekali oleh suatu paket pembelajaran yang dapat digunakan dalam berbagai situasi atau siswa
dipersiapkan untuk dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan bahan-bahan belajar yang
dirancang secara khusus untuk pembelajaran secara mandiri.

Pembelajaran tentang bencana alam dan mitigasi bencana dapat diberikan melalui mata
pelajaran dan kegiatan sekolah.  Melalui pembelajaran bencana alam, siswa dapat memberi perhatian
atau melakukan sesuatu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana.  Untuk
mengimplementasikan pembelajaran tentang bencana alam di sekolah, diperlukan adanya kerja sama
antara sekolah, pemerintah, dan kesadaran guru (Shiwaku &  Shaw, 2008).

Peran pendidikan tentang bencana adalah menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada
siswa dan menunjukkan tindakan yang harus dilakukan.  Siswa  didorong untuk mengetahui resiko
bencana, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, dan melakukan
kegiatan mengurangi resiko  bencana.  Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk memikirkan
cara pengelolaan bencana menurut siswa. Masyarakat atau keluarga siswa harus terlibat dalam pendidikan
bencana di sekolah. Siswa diharapkan menceritakan tentang manajemen bencana dan tindakan yang
dilakukan melalui pendidikan kepada orang tua dan masyarakat sekitarnya.  Pendidikan dapat menjadi
pelopor untuk pengelolaan bencana berbasis masyarakat dan hal itu menjadi bagian dari kebiasaan
dalam kehidupan sehari-hari (Shiwaku, 2007).

Menurut Panen (2007), pembelajaran berbasis budaya adalah strategi menyediakan lingkungan
belajar dan perancangan pengalaman belajar dengan mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari
proses pembelajaran. Pembelajaran budaya dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu belajar tentang
budaya yang menempatkan budaya sebagai bidang ilmu, belajar dengan budaya yang memanfaatkan
beragam bentuk perwujudan budaya dalam pembelajaran suatu materi, dan belajar melalui budaya yang
menggunakan beragam bentuk perwujudan budaya yang dihasilkan siswa sebagai bahan untuk
mengevaluasi pencapaian pemahaman dan makna yang diciptakan dalam suatu pembelajaran.  Budaya
dalam pembelajaran tersebut menjadi metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil obsevasinya
menjadi bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang alam.  Siswa menciptakan makna,
pemahaman, dan arti informasi yang diperolehnya.  Pembelajaran yang bermakna dan kontektual tersebut
mengacu pada hasil pemikiran Vygotsky (2001), yaitu teori konstruktivisme.  Pembelajaran berbasis budaya
yang konstruktivis diharapkan dapat memulai proses perubahan dalam budaya pembelajaran untuk
menciptakan perubahan proses dan hasil belajar.
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Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, peneliti telah berupaya mengembangkan
paket pembelajaran mitigasi bencana bagi siswa MTs. Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan
memasukkan unsur kearifan local masyarakat Cirebon Jawa Barat yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan
pemahaman siswa sekolah menengah atas di daerah rawan bencana alam tentang materi  banjir, longsor,
gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, mitigasi, serta berperilaku higienis dalam menghadapi
bencana;  2). mengurangi trauma yang dialami oleh siswa sekolah menengah atas yang terkena bencana;
dan 3). menambah wawasan dan meningkatkan kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran
terkait topik materi  banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, mitigasi, serta berperilaku
higienis dalam menghadapi  menghadapi bencana.

Paket pembelajaran yang dikembangkan tersebut  merupakan seperangkat bahan belajar yang
dirancang berdasarkan hasil identifikasi di lapangan yang mencakup bahan ajar cetak untuk siswa,
panduan untuk guru dan bahan ajar non cetak yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi
wilayah.  Adapun unsur budaya Jawa Barat yang dimasukkan ke dalam paket pembelajaran ini adalah
kebiasaan masyarakat Kabupaten Cirebon Jawa Barat menyambut hujan, menghadapi bencana banjir
dan mengantisipasinya.

Tabel 1. Langkah-Langkah Pembelajaran IPS Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal

Siswa diajarkan tentang pengetahuan bahwa banjir  merupakan proses hidrologi. Guru
menjelaskan bahwa Banjir di daerah aliran sungai di sekitar Cirebon tahun ini adalah bagian dari peristiwa
hidrologi. Kabupaten Cirebon hanya sedikit memiliki jumlah hutan konservasi karena digunakan untuk
areal pemukiman dan pertanian. Akibat hujan yang aliran airnya melalui hutan-hutan gundul, daerah
yang kurang bervegetasi (tanaman di permukaan bumi sebagai daya serap air, maka timbullah banjir).
Faktor penyebab banjir di Cirebon dijelaskan dengan tayangan video dan simulasi. Banjir yang sering
terjadi didaerah hilir DAS, meskipun penyebab banjir tidak selalu terjadi di bagian hilir. Kemudian siswa
diminta untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya banjir di Cirebon dan hasil diskusi faktor-
faktor penyebab banjir antara lain: 1) Penebangan hutan yang berlebihan, 2) Penutupan daun dan kantong-
kantong air lainnya, 3) Berubahnya saluran drainase dan sungai

Menjelasakan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik
yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada
aktivitas pemecahan masalah banjir

Membantu siswa mendef inisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan
dengan masalah banjir.

Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah banjir.Membantu
siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya
yang sesuai seperti laporan banjir gejala, proses,
penanggulangan pasca bencana banjir dan membantu
mereka untuk berbagi tugas dengan temannya

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka terhadap banjir di
lingkungannya dan proses yang mereka gunakan.

Fase Indikator Tingkah Laku Guru

Orientasi siswa pada masalah

Mengorganisasi siswa untuk

Membimbing pengalaman

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya tentang

Menganalisis dan mengevaluasi
proses pemecahan masalah

1

2

3

4

5
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Tahap berikutnya siswa merumuskan deskripsi banjir adalah sebuah kondisi dimana suatu
daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Menurut Kodoatie (2013:
160) banjir adalah peristiwa ketika aliran air berlebihan merendam daratan. Banjir bandang adalah
banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena
pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun
menimbulkan korban jiwa.

Tahap berikutnya siswa diajak menentukan langkah-langkah preventif dan kuratif terhadap
bencana banjir. Banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam
(manusia). Bentuk-bentuk sikap kesiapsiagaan siswa terhadap banjir adalah sebagai berikut:

a. Siswa Mewaspadai Penyebab Banjir:
Curah hujan tinggi
1. Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut.
2. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar  sempit.
3. Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai.
4. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai.
5. Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai.
b. Siswa melakukan tindakan untuk mengurangi dampak banjir:
1. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.
2. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering

menimbulkan banjir.
3. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir.
4. Tidak membuang sampah ke dalam sungai.
5. Mengadakan Program Pengerukan sungai.
6. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.
7. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas

di bagian sungai rawan banjir.
c. Siswa Melakukan Tindakan Sebelum Banjir:
Di Tingkat Warga· Bersama aparat terkait dan pengurus RT/RW terdekat bersihkan lingkungan

sekitar, terutama pada saluran air atau selokan dari timbunan sampah.
1. Tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi lengkap dengan fasilitas dapur

umum dan MCK, berikut pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait, bersama
pengurus RT/RW di sekitar lingkungan.

2. Bersama pengurus RT/RW di lingkungan, segera bentuk tim penanggulangan banjir di tingkat
warga, seperti pengangkatan penanggung jawab posko banjir.

3. Koordinasikan melalui RT/RW, dewan kelurahan setempat, dan LSM untuk pengadaan tali,
tambang, perahu karet dan pelampung guna evakuasi.

Pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai, guna memudahkan mencari informasi,
meminta bantuan atau melakukan konfirmasi.

Di Tingkat Keluarga· Simak informasi terkini melalui TV, radio atau peringatan tim warga tentang
curah hujan dan posisi air pada pintu air.
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1. Lengkapi dengan peralatan keselamatan seperti: radio baterai, senter, korek gas dan lilin,
selimut, tikar, jas hujan, ban karet bila ada.

2. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mi instan, ikan asin, beras, makanan bayi, gula,
kopi, teh dan persediaan air bersih.

3. Siapkan obat-obatan darurat seperti: oralit, anti diare, anti influenza.
4. Amankan dokumen penting seperti: akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat

dan benda-benda berharga dari jangkauan air dan tangan jahil.
d. Hal-Hal yang Harus Dilakukan Siswa Pada Saat Banjir: 1. Matikan aliran listrik di dalam rumah

atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana, 2. Mengungsi ke
daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi, 3. Hindari
berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Segera mengamankan barang-
barang berharga ketempat yang lebih tinggi. dan 4. Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait
dengan penanggulangan bencana seperti Kantor Kepala Desa, Lurah ataupun Camat.

e. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Siswa Setelah Banjir:
Hal-hal yang dilakukan: 1. Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada umumnya

tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit, 2. Cari dan siapkan air bersih
untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian banjir, 3. Waspada
terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan lipan, atau binatang penyebar penyakit seperti
tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk, 4. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

f. Hal-Hal Yang Harus Dihindari Siswa Terkait Bencana Banjir:
Hal-hal yang dilakukan: Banjir diakibatkan oleh tindakan manusia dan disebabkan pula oleh

alam, Kodoatie (2013, 416-417) mengklasifikasikan penyebab banjir berdasarkan alam dan manusia.
Adapun tindakan yang dilakukan manusia hinga mengakibatkan banjir yaitu: 1) Perubahan tata guna
lahan di daerah aliran sungai, 2) Pembuangan sampah, 3) Erosi dan sedimentasi. 4) Kawasan kumuh di
sepanjang sungai, 5) Perencanaan sistem pengendalianbanjir tidak tepat, 6) Pengaruh fisiografis/geofisik
sungai, 7) Kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, 8) Penurunan tanah dan rob, 9) Drainase
lahan, 10) Bendung dan bangunan air, 11) Kerusakan bangunan pengendali banjir.

Sedangkan penyebab alami diantaranya yang harus diketahui siswa: 1) Curah hujan, 2) Pengaruh
fisiografi/ geofisik sungai, 3) Kapasitas sungai, 4)Pengaruh air pasang, 5) Penurunan tanah dan rob 6)
Kerusakan bangunan pengendali banjir (oleh bencana alam).

Berdasarkan ungkapan di atas mengenai penyebab banjir, maka disimpulkan bahwa penyebab
banjir tidak hanya faktor manusia saja melainkan alampun ikut berperan. Banjir akibat manusia masih
bisa dikendalikan sehingga bisa diminimalisir kejadian banjir dengan membangun pemahaman, sikap
dan prilaku sadar akan bahaya bencana banjir. Sedangkan penyebab yang alamiah dari alam manusia
tidak dapat mencegahnya melainkan hanya bisa meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan akibat
bencana banjir.

g. Usaha Yang Harus Dilakukan Siswa dalam Menanggulangi Banjir
Supaya DAS di Kapetakan tidak mengalami kerusakan maka perlu adanya usaha siswa untuk

melakukan pemeliharaan sehingga unsur-unsur yang ada dalam DAS (unsur fisik,kimia dan biologi)
tetap terjaga kelestariannya. Usaha menjaga kelestarian DAS dapat dilakukan dengan konservasi lahan
di dalam DAS Kapetakan. Konservasi lahan Kapetakan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1) Metode vegetatif, antara lain: a)Penghutan kembali lahan gundul, b) Penghijauan.
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2) Metode mekanik, antara lain: a) Pembuatan selokan atau saluran air, b) Pembuatan sumur, c)
Pembuatan tanggul pada lereng-lereng curam.

h. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi resiko banjir antara lain:
1) Upaya penghijauan.
2) Pembuatan teras-teras.
3) Pembuatan tanggul-tanggul di pinggir sungai.
4) Pembuatan terusan saluran air.

IV. SIMPULAN
Kabupaten Cirebon merupakan daerah rawan bencana alam, baik tanah longsor, banjir, gempa

bumi maupun angin kencang, sehingga antisipasi sedini mungkin harus bisa dilakukan intensif. Penyebab
banjir di kabupaten Cirebon tidak hanya faktor manusia saja melainkan alampun ikut berperan. Banjir
akibat manusia masih bisa dikendalikan sehingga bisa diminimalisir kejadian banjir dengan membangun
pemahaman, sikap dan prilaku sadar akan bahaya bencana banjir. Sedangkan penyebab yang alamiah
dari alam manusia tidak dapat mencegahnya melainkan hanya bisa meminimalisir dampak yang akan
ditimbulkan akibat bencana banjir.

Siswa diajarkan bagaimana merumuskan deskripsi banjir adalah sebuah kondisi dimana suatu
daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Banjir di Cirebon adalah
peristiwa ketika aliran air berlebihan merendam daratan. Banjir bandang yang melanda Cirebon di awal
tahun 2018 adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai
maupun karena penggundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk
maupun menimbulkan korban jiwa. Siswa diajak merefleksi akibat banjir dan berupaya melakukan tindakan
kuratif dan preventif.

Tahap berikutnya siswa diajak menentukan langkah-langkah preventif dan kuratif terhadap
bencana banjir. Banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam
(manusia). Informasi yang disebarkan melalui siswa di sekolah-sekolah lebih efektif sebab mereka lebih
mudah menerima “transfer knowledge” dan ikut menyebarluaskannya dengan cepat baik ke sesama
teman, keluarga maupun masyarakat.

Pembelajaran IPS dengan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal sesungguhnya menjadi hal
yang sangat langka. Perlu kiranya guru dalam pembelajaran IPS mengembangkan mitigasi bencana
berbasis kearifan lokal untuk melestarikan budaya yang telah diwarisi sejak nenek moyang di tataran
tanah Cirebon dan sekitarnya. Hal ini sekaligus memperkaya khasanah bahwa budaya lokal mampu
memperkaya materi, media dan model dalam pembelajaran IPS di tingkat SMP. Guru pendidikan IPS
sudah selayaknya lebih intensif mensosialisasikan pengurangan resiko bencana alam dan
penanggulangannya kepada para siswa.

Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu membantu dan mendorong seluruh
sekolah untuk membuat jalur evakuasi saat bencana, mengingat bencana alam merupakan peristiwa
yang tidak terduga namun jika kita siap menghadapinya maka dapat mengurangi resiko-resiko yang akan
terjadi. Upaya memperjuangkan bantuan alat-alat penanggulangan bencana alam untuk kabupaten
Cirebon diharapkan sangat membantu pada saat evakuasi korban saat bencana alam terjadi.
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ABSTRAK
Proses Belajar Mengajar memerlukan media, karena media menurut Kemp dan Dayton (1985) media
memiliki manfaat (a) penyampaian materi dapat diseragamkan, (b) proses pembelajaran menjadi menarik,
(c) proses pembelajaran lebih interaktif, (d) jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi, (e) kualitas
belajar dapat ditingkatkan, (f) proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dan (g)
peran guru dapat berubah ke arah yang positif dan produktif. Dalam pembelajaran ekonomi di SLTA
sudah banyak yang telah disiapkan oleh pihak Dinas Pendidikan secara Nasional, namun kalau materi
pembelajaran ekonomi yang berhubungan dengan muatan lokal nampaknya belum tergali. Menurut
Bretz (1971), media itu terbagi dalam tiga macam : (a) yang bersifat audio yaitu media yang dapat didengar,
(b) media visual yaitu media yang dapat dilihat, dan (c) media yang dapat didengar dan dilihat atau
bergerak.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif seperti yang dikembangkan oleh Miles &
Huberman, dimulai dari data collection, data reduction, data display, dan kemudian dibuat conclution.
Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan mengikuti susunan dan urutan Kompetensi Dasar pelajaran
Ekonomi, dari Kelas X, XI, dan XII yang dikelompokkan pada media yang bersifat audio, visual, dan audio
& visual. Respondennya terutama adalah guru-guru ekonomi, MGMP Ekonomi, pihak sekolah, terutama
Kepala Sekolah yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya media pembelajaran
pendidikan ekonomi pada SLTA dalam Kota Banjarmasin, mengingat alat-alat kegiatan ekonomi,
penamaan kegiatan ekonomi yang bersifat lokal sudah mulai terlupakan oleh pesatnya kegiatan ekonomi
sekarang ini. Hasil penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran ekonomi berbasis kearifan
lokal pada SLTA se-Kota Banjarmasin sebagian besar telah menggunakan media pembelajaran baik itu
audio, visual ataupun audio & visual pada setiap Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran ekonomi.
Kata kunci : media pembelajaran, dan kearifan lokal

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN EKONOMI BERBASIS
KEARIFAN LOKAL PADA SLTA DALAM KOTA BANJARMASIN

Rizali Hadi dan Mahmudah Hasanah

rizalihadi@unlam.ac.id

I. PENDAHULUAN
Dalam proses belajar mengajar memang bisa dilaksanakan seluruhnya secara lisan. Namun

demikian proses belajar mengajar lebih mudah kalau dibantu media pembelajaran. Media pembelajaran
memiliki banyak manfaat, yaitu: (a) penyampaian materi dapat diseragamkan, (b) proses pembelajaran
menjadi menarik, (c) proses pembelajaran menjadi interaktif, (d) jumlah waktu belajar mengajar dapat
dikurangi, (e) kualitas belajar dapat ditingkatkan, (f) proses pembelajaran dapat terjadi dimana saja dan
kapan saja, (g) sikap positif siswa terhadap bahan belajar itu sendiri dapat ditingkatkan, dan (h) peran
guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendiidkan, Universitas Lambung Mangkurat,

Banjarmasin
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Permasalahan yang berhubungan media pembelajaran ekonomi, sering melupakan tata cara
perdagangan tradisional, dalam hal ukuran dan perilaku perdagangannya. Pasar tradisional sebagai
implementasi pemanfaatan ruang yang merupakan ruang untuk masyarakat (penjual-pembeli) berinterkasi
secara langsung dalam proses jual-beli. Pasar tradisional sebagai bentuk penataan ruang di kota dalam
pemanfaatan ruang kota yang mendukung kegiatan ekonomi secara lokal. Pasar tradisional sebagai
tempat terjadinya mobilitas, interaksi masyarakat secara langsung dalam transaksi jual-beli. Di pasar
tradisonal komunikasi terjadi langsung antara penjual dan pembeli karena ada proses tawar menawar
dimana penjual menetapkan harga yang disepakati dengan cara menaikan sedikit dari harga standarnya. 

Membuat media pembelajaran merupakan tugas guru mata pelajaran bersangkutan. Guru-
guru mata pelajaran ekonomi harus menyiapkan sendiri media tersebut. Selama ini buku teks sudah
dianggap cukup untuk media pembelajaran. Sekarang guru terbantu dengan adanya internet yang bisa
membantu menampilkan media yang diperlukan, kalau jaringan internet ada tersedia di sekolah tersebut.
Dalam kondisi jaringan yang lelet dan aliran listrik yang tidak menentu, ini menjadi masalah juga.

Banyak permasalahan yang menyebabkan guru enggan memakai media yang efektif untuk
pembelajaran. Adapun permasalahan tersebut diantaranya adalah : (1) Tidak Tersedia, (2) Guru merasa
repot. Guru yang hanya menyaksikan guru lain memakai media, misalnya alat peraga, guru akan melihatnya
sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Namun jika disusuri lebih dalam, maka ketika pembelajaran
berlangsung, seorang guru yang tidak memakai media justru kerepotan untuk menjelaskan pembahasan
materi secara lengkap, (3) Mahal. Sekarang ini banyak dijual media-media pembelajaran yang menarik.
Media yang dijual ini biasanya telah terbundel dalam satu paket tertentu. Tidak dijual secara terpisah
sehingga harganya relatif mahal. Untuk sekolah dengan sumber dana minim mungkin dirasa berat.
Namun guru harus kreatif dan pantang menyerah pada keadaan, yang dibutuhkan oleh seorang guru
adalah pemikiran kreatif, (4) tidak Bisa. Ada sebuah wabah yang menyerang sebagian guru-guru senior.
Yaitu penggunaan  fasilitas penunjang pembelajaran, fasilitas  ini sia-sia belaka jika guru tidak bisa
memanfaatkan media, dan (5) Kurang Penghargaan. Jerih payah dan kerja keras seorang guru kadang-
kadang tidak mendapatkan perhatian dari atasan. Bahkan kadang memerlukan pengorbanan, yakni
membiayai pembuatan media murni dari kantong sendiri.

Penelitian ini mensinyalir bahwa guru tidak peduli dengan media pembelajaran karena tidak
ada kewajiban untuk membuatnya, dan tidak ada pihak yang mengawasinya. Guru merasa cukup dengan
apa yang tersedia dalam buku teks, maupun media yang telah disediakan sekolah. Ada kemungkinan
guru enggan menggunakan media yag ada karena sudah tidak layak lagi atau jumlahnya kurang dan bisa
dipakai bersamaan waktunya bersama guru lain. Media yang tersedia, terutama yang bersifat nasional,
jarang bersentuhan dengan kearifan lokal. Sekarang saatnya untuk mengembangkan media pembelajaran
bersifat kearifan lokal untuk memperkenalkan kepada generasi sekarang agar bisa membandingkannya
dengan media yang bersifat nasional. Berbagai kegiatan, sebutan, alat ukur dan penamaan transaksi
secara lokal sudah mulai dilupakan karena pesatnya kemajuan kegiatan ekonomi sekarang ini.

Media yang berkearifan lokal adalah media yang menunjukkan ke-khas-an daerah, dengan
tujuan untuk memperkenalkan kepada siswa tentang kearifan lokal yang dimiliki daerah. Misalkan alat
transportasi sungai, di Banjarmasin dikenal sebagai jukung, seperti “jukung sudur, jukung patai, jukung
parahan, jukung tiung, jukung batambing, jukung parahan, jukung rangkaaan”. Dalam ukuran tradisional
pedagang buah berjualan ada yang disebut “sabungkalang, satuyuk”. Pedagang kayu bakar ada ukuran
banyaknya kayu yang dijual “saikat, sajukung, sarisap”. Pedagang ada yang berjualan “pedagang menyasah
pasar, pedagang tunggun, pedagang melaut. Ada istilah “jual bapilih, jual bahabis, tukar baborong, tukar
bahabis”.
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II. METODE
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif seperti yang dikembangkan

oleh Miles & Huberman, dimulai dari data collection, data reduction data display, dan kemudian dibuat
conclution. Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan mengikuti susunan dan urutan Kompetensi
Dasar pelajaran Ekonomi, dari Kelas X, XI, dan XII yang dikelompokan pada media yang bersifat audio,
visual, dan audio & visual. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya media pembelajaran pendidikan
ekonomi pada SLTA dalam Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bersifat deskriftif, yaitu menggambarkan apa yang ada dan apa yang dilakukan
oleh guru mata pelajaran ekonomi dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Penelitian ini juga
merupakan penelitian kualitatif, umumnya tidak menentukan jumlah sampelnya lebih dahulu. Namun
demikian untuk penelitian ini ditentukan secara purposive mengenai sekolah mana yang dipilih dan
diambil kira-kira 60% baik SMA Negeri maupun SMA Swasta. Penelitian ini juga mempertimbangkan
sebaran sekolah dalam kota Banjarmasin. Setiap guru dari sampel yang terpilih akan diwawancarai
tentang media apa yang digunakannya dalam setiap Kompetensi Dasar pada kelas X, XI, dan XII, dan
media apa yang pernah dibuatnya untuk media yang berbasis kearifan lokal. Selain itu diwawancarai
juga pihak sekolah yang berkaitan dengan media pembelajaran ini. Sebagai validasi juga dilakukan
wawancara kepada MGMP pelajaran Ekonomi Kota Banjarmasin tentang media pembelajaran yang
dimaksud.

Tabel 1. Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kota Bajarmasin
  No Sekolah Negeri Swasta Jumlah Sampel (60%)
   1 SMA 13 7 20 13
   2 SMK 5 12 17 10
   3 MA 3 4 7 2

Jumlah 21 23 44 25
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (2016)

Data yang terkumpul (data collection) akan direduksi (data reduction) atau langsung disajikan
(data display) untuk mengambil kesimpulan (conclution, drawing / verification), sesuai dengan analisis
data kualitatif Model Miles & Huberman. Data yang terkumpul, telah direduksi dan telah ditampilkan, akan
dijadikan bahan untuk dianalisis yag selanjutnya setelah dilakukan verifikasi diambil kesimpulan sebagai
hasil penelitian. Hasil penelitian ini dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu media yang berbasis
kearifan lokal. Pada tahap selanjutnya akan dilaksanakan uji coba, validasi dan verifikas sampai sosialisasi
dari media-media yang berbasis kearifan lokal kepada guru-guru yang mengasuh pelajaran ekonomi

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Rekapitulasi Penggunaan Media Pembelajaran
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Gambaran penggunaan media dengan kompetensinya dan sesuai dengan keperluannya dilihat
dari seluruh sekolah 16,5% menggunakan audio saja. Penggunaan media visual 39,5%, dan penggunaan
media audio & visual 44%. Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan media disetiap sekolah kurang
merata, namun masih bisa menyesuaikan dengan komptensi yang diajarkan.

Gambaran media yang memperkenalkan kearifan lokalnya bisa kita ketahui bahwa pada setiap
Kompetensi Dasar perlu menggunakan media, bisa diambil contoh pada Kompetensi Dasar 3.5 kelas X
media yang digunakan hampir merata yaitu untuk audio 8 sekolah, visual 10 sekolah dan terakhir audio &
visual sebanyak 7 sekolah, artinya penggunaan media berdasarkan keadaan sekolah.

Guru lebih terikat dengan buku teks yang berlaku umum. Belum terpikirkan untuk
menambahkannya atau mencari yang berhubungan dengan kearifan lokal.

Memang ada yang telah memunculkan kearifan lokal dalam KD 3.5 kelas X tentang memahami
pasar dan peranannya terhadap perekonomiannya, yaitu tentang keberadaan Pasar Terapung di Muara
Kuin dan Lok Baintan dan juga pasar Tungging yang ada di Belitung.

Sebetulnya masih banyak yang bisa ditampilkan subnya kearifan lokal, misalnya : (1) Dalam KD
3.3 kelas XI tentang Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan, faktor penyebab dan upaya untuk
mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu di wilayah Gambut pada musim panen, ada
pengerahan tenaga kerja, memanen (mangatam) yang penggajiannya dibagi sesuai dengan perolehan
panen, misalnya 10 blek padi, digaji 1 blek padi, baik itu perorangan ataupun kelompok, (2) Mangaruni
tanah sawah misalnya setiap 1 borongan dapat hasil tetap 1 blek, atau sesuai dengan hasil panen, bila
hasil panen 100 blek maka dibagi kepada yang mangaruni sewa proporsional sebanyak 10 blek. Istilah
lokal : Borongan, Blek, Mangatam, Mangaruni. (3) Dalam KD 4.4 tentang menyajikan konsep permintaan
dan penawaran uang (nilai uang) secara tradisional pinjam meminjam dikaitkan dengan harga emas,
kalau pinjam sebanyak Rp.10.000.000,00 dan harga emas Rp. 500.000,00/gram sama dengan 20 gram
emas peminjamannya, maka nanti dikembalikan dengan 20 gram emas juga. Kalau harga emas pada
saat itu Rp.600.000,-/gram, maka uangnya sebanyak Rp.12.000.000,00. Biasanya dalam gadai, (4) Ukuran
di pasar tradisional ada ukuran, bungkalang, setuyuk, dan borongan.

Pada KD 4.1 tentang permintaan dan penawaran: (1) Kearifan lokal yang terlihat pada saat
transaksi jual beli, ada kalimat yang diucapkan sebagai akad pada saat transaksi, yaitu kalimat “tukar-jual”
kalimat “tukar” diucapkan oleh pembeli, sedangkan kalimat “jual” diucapkan oleh penjual, (2) Misal pada
saat musim panen padi, banyak orang yang punya uang berlebih menjadi “pembelantikan” dia membeli
pada langsung dari petani, kemudian dijual kembali ke pasar dengan harga yang lebih, misalnya membeli
1 blek padi dengan harga Rp. 20.000,00 dijual lagi kepasar 1 blek dengan harga Rp. 25.000,00.

Pada KD 3.6 tentang memahami konsep kewirausahaan, cara mengelola usaha/bisnis secara
sederhana dan peran wirausaha dalam perekonomian, khususnya di sekolah SMK Negeri 4 Banjarmasin,
siswa-siswinya diajarkan untuk berwirausaha dalam bentuk membuat sendiri kain sasirangan, serta mereka
juga yang memasarkannya.

Pada KD 4.2 tentang menyajikan fungsi konsumsi, tabungan, investasi, dan pendapatan : (1)
Terdapat istilah “mewarung” pada masyarakat Banjar istilah ini diartikan sebagai duduk di warung minum
teh dan makan wadai (kue) sebagai pengganti sarapan di rumah, (2) Kebiasaan masyarakat Banjar yang
mengadakan acara “salamatan mahanyari”  setiap membuka usaha baru agar usaha lancar dan berkah,
mendirikan rumah, membeli alat transportasi baru agar terhindar dari musibah, contohnya mobil baru,
ataupun motor baru.
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Dapat disimpulkan bahwa media yang berkearifan lokal adalah media yang menunjukkan
kekhasan daerah, dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada siswa tentang kearifan lokal yang dimiliki
daerah masing-masing, tidak menutup kemungkinan siswa sudah tidak lagi tahu kekhasan daerahnya.
Sekolah diharapkan dapat menerapkan penggunaan media dengan menyesuaikan kekhasan di setiap
sekolah masing-masing.

IV. SIMPULAN
Berdasarkan data dan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan:
1. Gambaran penggunaan media dengan kompetensinya dan sesuai dengan keperluannya

dilihat dari seluruh sekolah sebanyak 16,5% menggunakan audio saja. Kemudian penggunaan
media visual sebanyak 39,5%, dan terakhir penggunaan media audio & visual sebanyak 44%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media disetiap sekolah kurang merata dalam
pemakaian media pembelajarannya, namun masih bisa menyesuaikan dengan komptensi
yang diajarkan yang berkaitan dengan kearifan lokal.

2. Gambaran media yang memperkenalkan kearifan lokalnya bisa kita ketahui bahwa pada
setiap Kompetensi Dasar (KD) perlu menggunakan media, dilihat dari Kompetensi Dasar 3.5
kelas X media yang digunakan hampir merata, untuk audio 8 sekolah, visual 10 sekolah dan
terakhir audio & visual sebanyak 7 sekolah, artinya penggunaan media berdasarkan keadaan
sekolah yang memperkenalkan kearifan lokal sudah merata.

3. Kearifan lokal yang dicontohkan pada sebagian Kompetensi Dasar (KD), telah menggambarkan
pemakaian media pembelajaran baik audio, visual, ataupun audio & visual pada pembelajaran
ekonomi di SMA Sederajat.

4. Penggunaan media pembelajaran pada setiap sekolah haruslah disesuaikan dengan
Kompetensi Dasar dari materi pembelajaran dan menyesuaikan dan melengkapinya dengan
kearifan lokal di masing-masing sekolah. Sebaiknya MGMP mengembangkan media
pembelajaran berbasis kearifan lokal.
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ABSTRAK
Kabupaten Barito Kuala Kecamatan Marabahan memiliki luas lahan sawah yang cukup luas (4.159 ha)
namun hanya mampu memberikan sekitar 4,44% hasil produktivitas padi sawah. Penelitian ini bertujuan
menentukan kelas kesesuaian lahan untuk lahan padi sawah di Kecamatan Matabahan, Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 32 satuan lahan
dengan luas 229,73 km2. Satuan lahan diperoleh dari hadil overlay peta bentuk lahan, peta penggunaan
lahan, peta tanah, dan kemiringan lereng. Data primer diperbolehkan melalui observasi di lapangan,
pengambilan sampel tanah yang akan dianalisis baik secara langsung dan analisis laboratorium. Data
sekunder diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah
metode mathing dan metode scoring. Hasil penelitian evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman padi
sawah  menggunakan metode matching menyatakan bahwa di Kecamatan Marabahan, Kabupeten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan berada di kelas kesesuaian lahan S2 (cukup sesuai), S3
(sesuai marginal) dan N1 (tidak sesuai), sedangkan metode scoring berada pada kelas S1 (sangat
sesuai) dan  S2 (cukup sesuai) dengan faktor pembatas berupa KTK dan temperatur.
Kata Kunci: evaluasi kesesuaian lahan, tanaman padi sawah, matching, scoring.

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PADI SAWAH DI KECAMATAN MARABAHAN
KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Syarifuddin, Deasy Arisanty dan Sidharta Adyatma

syarifuddinfee@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Kebutuhan  bahan  pangan  terutama beras  akan  terus  meningkat  sejalan  dengan pertambahan

jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Peningkatan
produksi beras saat  ini terganjal  oleh berbagai kendala, seperti konversi lahan sawah subur yang masih
terus berjalan, penyimpangan iklim (anomali iklim), gejala kelelahan teknologi (technology fatique),
penurunan  kualitas  sumberdaya lahan  (soil  sickness)  yang  berdampak terhadap  penurunan  produktivitas
(Pramono dkk, 2005 dalam Yopie Priest Aulia Sinaga, 2014).

Tanah  merupakan  suatu  tubuh  alam  yang  memegang  peranan  sangat penting  dari  seluruh
kehidupan  di  bumi  semenjak  dahulu sampai  sekarang, maupun  untuk  waktu  yang akan datang. Salah
satu  peranannya  adalah  sebagai media  produksi  pertanian  pada  lahan  basah  maupun lahan  kering.
Tanah merupakan bahan mineral yang tidak padat (unconsolidated) yang pembentukannya dipengaruhi
oleh interaksi iklim dan jasad hidup terhadap bahan induk serta pengaruh topografi dalam  periode waktu

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Syarifuddin Mahasiswa Magister Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmsin. Deasy Arisanty dan

Sidharta Adyatma, Dosen Pendidikan Geografi, FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
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tertentu. Sebagai  produk alami  yang  heterogen  dan  dinamis,  maka  sifat-sifat  dan  perilaku  tanah
berbeda antara wilayah dan berubah dari waktu ke waktu (Poerwowidodo, 1991 dalam Debi Jusrianto,
2011).

Tingkat kesuburan tanah yang terdiri dari sifat fisik, kimia dan biologi, memiliki kandungan
kesuburan yang berbeda, keadaan kesuburan yang demikian dapat dijadikan sebagai pemahaman tentang
karakteristik dan kesuburan sesuai dengan potensi tanah (Balai  Penelitian  Tanah,  2003;  Boix, 2008
dalam Suryani Ade, 2016).

Pertanian merupakan sektor potensial di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan,
dengan luas sawah pasang surut mencapai 101.424 Ha. Dari luas sawah tersebut, memberikan hasil
317.605 ton gabah kering giling di Tahun 2009. Kabupaten Barito Kuala sebagai penghasil beras terbesar
di Kalimantan Selatan yang mampu menyumbang kurang lebih 16,23 % dari total produksi Kalimantan
Selatan (Kabupaten Barito Kuala, 2013).

Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala memiliki  luas lahan padi sawah 4.159 ha,
namun hanya bisa mendapatkan 0,003 ton  per hektarnya sedangkan di Kecamatan alalak yang memiliki
luas lahan 4.225 ha bisa mendapatkan 3,4 ton/ha, maka ini yang menjadi permasalahan pada lahan padi
di Kecamatan Marabahan. Kecamatan Marabahan juga berpotensi mendapatkan hasil produksi padi
yang sama dengan Kecamatan  Alalak tersebut. Evaluasi kesesuaian lahan sangat membantu dalam
peramalan hasil produksi padi dan kebutuhan beras menjadi objek yang sangat menarik untuk dibahas
lebih lanjut, yang bermanfaat membantu pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan
dan tindakan pencegahannya (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2012).

Berdasarkan uraian permasalahan,  penelitian ini diajukan pada Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Marabahan mengalami permasalahan
terhadap hasil produksi padi, maka penelitian ini berjudul “ Evaluasi Kesesuaian Lahan  Padi Sawah di
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana karakteristik lahan di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi

Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian  lahan untuk tanaman padi sawah di Kecamatan Marabahan

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ?

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Lahan
Lahan  merupakan salah satu media penting dalam sektor pertanian, dalam pemanfaatannya

sebagai salah satu media budidaya tanaman merupakan modal dasar yang utama dan terpenting dalam
usaha tani yang harus tetap dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Lahan merupakan suatu wilayah di
permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat bersifat siklik yang berbeda di atas
dan di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer serta segala akibat yang ditimbulkan oleh manusia di
masa lalu dan sekarang (Adelia, dkk, 2016).

2.2 Evaluasi Sumber Daya Lahan
Evaluasi  lahan  adalah  suatu  proses  penilaian sumber  daya  lahan  untuk  tujuan  tertentu dengan

menggunakan suatu pendekatan atau cara  yang  sudah  teruji.  Hasil  evaluasi  lahan akan  memberikan
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informasi  dan/atau  arahan penggunaan lahan  sesuai dengan keperluan. Kesesuaian lahan adalah
tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai
untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan
potensial). Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan  data  sifat biofisik tanah  atau
sumber daya lahan sebelum lahan tersebut  diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi
kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan  iklim  yang berhubungan  dengan  persyaratan
tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaia lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang
akan dicapai apabila lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak  produktif,
atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat
ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai (Ritung dkk, 2007).

2.3 Syarat Tumbuh Tanaman Padi
Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, apalagi di daerah

pedesaan. Hamparan persawahan dipenuhi dengan tanaman padi. Sebagian besar menjadikan padi
sebagai sumber bahan makanan pokok. Padi merupakan tanaman yang termasuk genus Orzya Lyang
meliputi kurang lebih 25 spesis, tersebar di daerah tropis dan daerah subtropis, seperti Asia, Afrika,
Amerika dan Australia (Ina, 2007).

Sumber: Ritung dkk. 2007: 30.

Tabel 1 Persyaratan Tumbuh Tanaman Padi Sawah
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Klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit selanjutnya akan dianalisis. Analisis
akan dilakukan dengan metode matching menggunakan faktor pembatas (limiting factor) berdasarkan
parameter yang ada. Klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit yaitu:

1. S1 (Sangat Sesuai) : unit lahan yang memiliki tidak lebih dari satu pembatas ringan (optimal).
2. S2 (Sesuai): Unit lahan yang memiliki lebih dari satu pembatas ringan dan/atau tidak memiliki

lebih dari satu pembatas sedang.
3. S3 (Agak Sesuai): Unit lahan yang memiliki lebih dari satu pembatas sedang dan/atau tidak

memiliki lebih dari satu pembatas berat.
4. N1 (Tidak Sesuai Bersyarat): Unit lahan yang memiliki dua atau lebih pembatas berat yang

masih dapat diperbaiki.
5. N2 (Tidak Sesuai Permanen): Unit lahan yang memiliki pembatas berat yang tidak dapat

diperbaiki.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Satuan Lahan
Satuan lahan merupakan hasil dari tumpang tindih (Overlay)beberapa peta, yaitu peta bentuk

lahan, peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng.Daerah penelitian terbagi
menjadi 32 satuan lahan. Satuan Lahan di Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Satuan Lahan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
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3.1.1 Temperatur
Rerata Temperatur pada Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan

Selatan berkisar antara 32,8–34,2°C. Dicocokkan dengan syarat tumbuh tanaman padi maka akan masuk
pada kelas S2 yaitu >30-34 dan 24-<26 dan S3 >32-35 dan 18-<22. Tabel temperatur disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Temperatur Per Satuan Lahan

3.2 Karakteristik Lahan
3.2.1 Curah Hujan
Jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah selama priode tertentu dapat diukur dengan satuan

tinggi (mm) diatas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, run-off, dan infiltasi. Curah hujan
yang sesuai dengan tanaman padi yaitu > 1.500 mm/tahun. Curah hujan di Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan 8 tahun terakhir dari tahun 2018-2015 yaitu sebesar
10718,5 mm/tahun. Jumlah curah hujan tersebut sangat sesuai untuk budidaya tanaman padi.

3.2.2 Bulan kering
Adalah bulan dengan presipitasi total dibawah 60 mm. Curah hujan lebih kecil daripada evaporasi, dilihat

dari status tanahnya akan mengalami pengeringan. Rata-rata bulan kering di Kecamatan Marabahan Kabupaten
Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan delapan tahun terakhir dari tahun 2008-2015 yaitu 2 bulan.

Jumlah bulan kering pada Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan
Selatan hanya 2 bulan ini sesuai dengan kriteria tanaman padi. Tanaman padi selain membutuhkan
kawasan yang curah hujannya baik juga memerlukan intensitas cahaya yang baik. Tabel curah hujan dan
bulan kering disajikan pada Tabel 3.

Sumber, Penelitian Lapangan 2017.
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o Keterangan: - BB : Bulan Basah - BK : Bulan Kerinng

` 3.2.3 Ketinggian tempat
Ketinggian tempat diukur dari permukaan laut (dpl) sebagai titik nol. Secara umum sering

dibedakan antara dataran rendah (<700 mdpl), dan dataran tinggi (>700 mdpl). Nilai produktivitas
penanaman padi terdapat di dataran rendah dengan ketinggian 0 dan 650 mdpl.

Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan berada pada  nilai
5-9  mdpl. Ketinggian tempat tiap satuan lahan di Kecamatan Marabahan disajikan pada Tabel 5 .

3.2 4 Kelerengan
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barit0 Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki

kelerengan yang homogen, pada kelas kelerengan Kecamatan Marabahan  termasuk kelas 1. Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan  relatif landai atau datar dengan tingkat
presentase 0-3% dengan ketinggian 0-5. Kemiringan Lereng di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 5.

3.2.5 Batuan di permukaan dan di dalam tanah
Keadaan ataupun kondisi permukaan lahan dinyatakan dalam presentase batuan singkapan

(baddrock) dan adanya batu di permukaan (rockness) terhadap lahan. Tanah yang memiliki kondisi yang
berbatu tidak mungkin dapat dilakukan pengelolaan tanah yang baik karena adanya gangguan tersebut.
Badrock dan rockness yang cocok atau sesuai untuk tanaman padi yaitu <1%.

Batuan di permukaan dan di dalam tanah tiap satuan lahan di Kecamatan Marabahan Kabupaten
Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 5.

3. 2. 6 Kedalaman Efektif
Kedalam tanah atau solum tanah adalah bagian dari profil tanah yang terbentuk akibat proses

pembentukan tanah. Kedalam efektif tanah bagi tanaman  padi  secara umum adalah memiliki lapisan
solum cukup dalam (80 cm) tanpa lapisan padas, sedangkan secara khusus untuk tanah mineral >100
cm dan untuk ketebalan tanah gambut <200m. Kedalaman tanah efektif tiap satuan lahan  di Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 3 Curah Hujan dan Bulan Kering di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: BPS Barito kuala, 2016
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Tabel 4 Ketinggian Tempat, Kemiringan Lereng, Batuan di Permukaan dan
             Kedalaman Tanah  di Kecamatan  Marabahan.

Sumber: Analisi Data, 2017.
3.2.7 Tekstur tanah

Tekstur tanah dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara fraksi tanah (pasir,debu dan
lempung/ sand, silt dan clay). Tekstur tanah tiap satuan lahan di Kecamatan Marabahan Kabupaten
Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 5.
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3.2.8 Drainase Tanah
Drainase tanah adalah suatu cara pengumpulan dan pembuangan air dari permukaan tanah. Drainase

tanah yang langsung ataupun tidak langsung sangat mempengaruhi earasi tanah. Drainase yang sesuai
untuk tanaman padi adalah tanah dengan berdrainase (beririgasi) baik. Drainase tanah di Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 3.

3.2.9 Keasaman tanah (pH)
Keasaman tanah (pH) merupakan aspek kimia yang diperlukan dalm evolusi lahan. pH sangat

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesesuaian lahan dan pertumbuhan tanaman. pH yang
berhubungan erat dengan jumlah kalsium(Ca) dan magnesium (Ma). Zat tersebut merupakan salah satu
dari unsur hara yang penting untuk tanaman. Kriteria keasaman tanah untuk tanaman padi berada pada
5-6. Keasaman tanah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
disajikan pada Tabel 5.

3.2.10 Kapasitas Tukar Kation (KTK)
Kapasitas Tukar Kation suatu tanah dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan  koloid  tanah

menyerap  dan  mempertukarkan kation.   Kapasitas  Tukar  Kation  menggambarkan  jumlah  atau
besarnya  kation  yang  dapat  dipertukarkan,  sehingga  semakin besar  nilai  KTK  maka  semakin  banyak
kation  yang  dapat dipertukarkan sehingga ketersedian hara tanaman akan semakin meningkat
(Tejoyuwono, 1998, h.152 dalam Widiastuti Tiwuk,2012).

Kapasitas Tukar Kation pada Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan
Selatan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Tekstur Tanah, Kelas Drainase, pH Tanah dan KTK
Tiap Satuan Lahan di Kecamatan Marabahan
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Sumber: Analisi Data, 2017.
3.3 Kelas Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu.
Kesesuaian lahan ditujukan oleh kelas dan subkelas kesesuaian lahan tertentu yang dapat diperoleh dari
hasil pembandingan antara kualitas lahan dan persyaratan penggunaan lahan.

Sampel tanah pada setiap satuan lahan di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
Provinsi Kalimantan Selatan akan diambil dan akan diuji untuk memperoleh data tingkat kesesuaian
lahan tiap satuan lahan  terdahap tanaman padi sawah. Penelitian kesesuaian lahan untuk tanaman padi
sawah ini menggunakan metode Maching dan Scoring.

Tiap satuan lahan di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan
Selatan yang telah diambil sampel dan diuji untuk menentukan berapakah tingkat kesesuaian tiap satuan
lahan terhadap tanaman padi. Tabel Kualitas dan Karakteristik Lahan untuk Tanaman Padi disajikan
pada Tabel 2.

Hasil analisis karakteristik Lahan di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Provinsi
Kalimantan Selatan memiliki tipe lahan pasang surut, lahan rawa tersebut merupakan lahan rawa  yang
memiliki tingkat kesesuaian  relatif baik  untuk tanaman padi, hal ini disebabkan tanah rawa merupakan
tanah yang jenuh akan air. Budidaya tanaman padi masih sedikit di Kecamatan Marabahan, padahal
daerah Barito Kuala merupakan sentral pemasok beras untuk Kalimantan Selatan. Tanaman padi dapat
dibudidayakan dengan baik di Kecamatan Marabahan, namun perlu pengelolan terhadap tanah di
Kecamatan ini, untuk penanaman padi disini perlu memperhatikan pemberian pupuk agar tingkat
keasaman tanah tidak tinggi. Untuk Kecamatan Marabahan sendiri sebenarnya langsung berbatasan
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dengan sungai. Apabila terjadi pasang surut air sungai maka, akan cepat menghilangkan keasaman
pada tanah karena proses pencucian, ini biasanya di daerah tipe A, sedangkan untuk daerah tipe B dan
tipe C untuk mengurangi keasamaan tanah perlu dilakukan pengelolaan drainase yang baik serta
pemberian pupuk dengan baik.

Evaluasi adalah cara yang digunakan untuk menilai suatu hal untuk keperluan tertentu, meliputi
pelaksanaan dan interpretasi hasil penelitian dalam rangka mengidentifikasi dan membandingkan
macam-macam kemungkinaan pengunaan, pemanfaatan dan pengaruhnya. Kecamatan Marabahan,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 32 satuan lahan dengan menggunakan
dua metode, metode matching dan metode scoring.

1). Metode Maching
Metode macthing (mencocokkan) akan dilakukan setelah semua data-data karakteristik lahan

telah tersedia. Hasil penilaian metode maching berupa kelas dan subkelas kesesuaian lahan dari tanaman
padi sawah yang dinilai ditentukan oleh faktor pembatas terberat. Faktor pembatasnya bisa saja lebih dari
satu tergantung dari karakteristik lahannya.

Hasil yang ditunjukkan dari tabel sub-kelas kesesuaian lahan untuk tanaman padi cukup sesuai
(S2), sesuai marginal (S3) dan sangat tidak sesuai (N2). Pembatas lahan yang terdapat di Kecamatan
Marabahan adalah (KTK) dan (temperatur). KTK merupakan salah satu sifat kimia tanah yang terkait erat
dengan ketersedian hara bagi tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah. Temperatur  merupakan
suhu udara yang juga memiliki peran penting untuk pertumbuhan tanaman padi sawah. Tanaman padi
masih dapat tumbuh dengan baik karena, keteresediaan air, media perakaran, ph tanah, dan potensi
mekanisasinya tergolong sangat baik. Faktor pembatas ketersediaan hara dapat di perbaiki dengan
melakukan pemberian pupuk untuk mempertahankan unsur hara pada tanah. Faktor pembatas berupa
temperatur tidak mungkin dapat diperbaiki, namun dapat diperkecil dengan pengadaan saluran irigasi.
Peta kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan metode matching disajikan pada Gambar 2.

2). Metode Scoring
Evaluasi Kesesuaian lahan dengan menggunakan metode scoring yaitu pemberian nilai tiap

pada kualitas karakteristik lahan  berdasarkan konsep FAO sebagi berikut: Nilai 5 = kelas kesesuaian
lahan sangat cocok (S1), nilai 4 = kelas kesesuaian lahan cukup sesuai (S2), nilai 3 = kelas kesesuaian
lahan sesuai marginal (S3), nilai 2 = kelas kesesuaian lahan tidak sesuai (N1) dan nilai 1 = kelas kesesuaian
lahan sangat tidak cocok (N2).  Setelah semua karakteristik diberi skor yang selanjutnya skor akan di total
tiap satuan lahan untuk menentukan termasuk  kelas kesesuaian lahan untuk tiap satuan lahan.
Klasifikasi untuk menentukan kelas-kelas tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman padi adalah:
Range : Nilai tertinggi – Nilai terendah
Nilai tertinggi : 5 (Nilai tertinggi) x 11 (karakteristik lahan) = 55
Nilai terendah : 1 ( Nilai Terendah) x 11 (Karakteristik lahan) =11
Range : 55 – 11 = 44
Interval : Range : jumlah Kelas =

44   : 5 = 8,8
= 9
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Sumber: Analisis Data, 2017
Satuan lahan di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

berdasarkan penscoringan masuk dalam kelas S1 dengan nilai > 46. Gambar 3 menyajikan tentang
kelas kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar wilayah termasuk dalan kelas S1 atau sangat sesuai dan
kelas S2 atau cukup sesuai dengan pembatas KTK dan Temperatur, sehingga perlu pengelolaan lahan
untuk mempertahankan kualitas lahan. Peta kelas kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah di
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan metode scoring
disajikan pada berikut.

Gambar 2. Peta kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah di Kecamata Marabahan Kabupaten
Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan metode matching.

Gambar 3. Peta kelas kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah di Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan metode scoring.

No Kelas Nilai
  1 S1 (sangat sesuai) >46
  2 S2 ( Cukup Sesuai) 38 –46
  3 S3 (Sesuai Marginal) 29 – 37
  4 N1 (tidak Sesuai) 20– 28
  5 N2 (sangat Tidak sesuai) 11-19

Tabel 6 Interval Kelas Kesesuaian Lahan
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IV. SIMPULAN
Kelas kesesuaian lahan sebagian besar sangat sasuai (S1) dengan karakteristik tanaman padi

sawah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
a. Berdasarkan metode maching Luas areal kelas S2 (Sesuai) sekitar 78 Km2 (32,75%), kelas S3

(Sesuai marginal) sekitar 125 Km2 57,25 dan N1 (tidak sesuai) sekitar 36,73 Km2 sekitar
(10%).

b. Berdasarkan metode scoring luas lahan S1 sekitar 85% dan S2 (cukup sesuai) sekitar 15%.
c. Faktor pembatas dari kedua metode yang dilakukan sama-sama memiliki pembatas yang

sama yaitu temperatur dan Kandungan Tukar Kation.
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ABSTRAK
Untuk membangun terwujudnya kesadaran dan perilaku konservasi komunitas sungai, maka potensi dan
nilai-nilai kearifan lokal perlu digali dan kemudian diintegrasikan pada masyarakat dalam mengkonservasi
dan peduli sungai. Berdasarkan kondisi Kaligarang saat ini yang memiliki kerusakan kualitasnya perlu
diatasi melalui upaya konservatif melalui kearifan lokal masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk ide,
gagasan, proses, dan wujud atau artefak terhadap upaya pelestarian Sumber Daya Alam. Upaya pelestarian
tersebut mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi
penelitian di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat
sekitar sungai masih melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk, lagu tradisional yang masih
memandang sungai sebagai tempat sampah, memberikan pelayanan yang baik kepada  seorang dayuh
atau seorang petinggi, melestarikan upacara adat iriban dalam bentuk bersih-bersih saluran air yang
mengalir ke rumah warga desa untuk kebutuhan sehari-hari yang dilaksanakan setahun sekali.
Kata kunci: kaligarang, nilai-nilai kearifan lokal, peduli sungai

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ALIRAN SUNGAI KALIGARANG
Thriwaty Arsal, Dewi Liesnoor Setyawati dan Puji Hardati

thriwaty_arsal@mai.unnes.ac.id

I. PENDAHULUAN
Bencana alam yang sering melanda di daerah aliran sungai merupakan masalah yang terjadi setiap

tahun, seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekologi dan ekosistem sungai. Munculnya beragam
masalah ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam semata, tetapi juga oleh faktor manusia yang belum
memiliki kesadaran menjaga sungai. Untuk membangun terwujudnya kesadaran dan perilaku konservasi
komunitas sungai, maka potensi dan nilai-nilai kearifan lokal perlu digali dan diintegrasikan pada
masyarakat dalam mengkonservasi dan peduli  sungai. Berdasarkan kondisi Kaligarang yang memiliki
kerusakan kualitas airnya perlu diatasi melalui upaya konservatif, salah satunya melalui kearifan lokal
masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk ide, gagasan, proses, dan wujud atau artefak terhadap upaya
pelestarian Sumber Daya Alam. Upaya pelestarian tersebut mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

Kearifan lokal berguna, baik sebagai pengetahuan hidup maupun sebagai perilaku manusia dalam
melestarikan lingkungan (Hamidy, 2001). Sebagaimana Saam dan Arlizon (2011) menyebutkan kearifan
lokal (local wisdom) itu berkembang dalam kehidupan sehari-hari melalui ajaran langsung dari orang tua
kepada anaknya maupun  kepada cucu. Dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal sangat
menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara
lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan (Lampe, 2006 dalam Pawarti, et al., 2012).

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Thriwaty Arsal Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Dewi Liesnoor Setyawati

dan Puji Hardati Dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang.
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Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan
masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati,
mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai
yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian
menjadi bagian dari cara hidup masyarakat yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup
yang dihadapi. Berkat kearifan lokal, masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat
berkembang secara berkelanjutan.

Hasil penelitian Ramdani (2015) tentang nilai-nilai kearifan lokal masyarakat daerah aliran sungai
(DAS) Cikapundung bagian Hulu dalam usaha pelestarian sumber daya air adalah kondisi DAS
Cikapundung saat ini yang memiliki kerusakan kualitas dan kualitas air sungai perlu diatasi melalui
upaya konservatif, salah satunya melalui kearifan lokal masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk ide,
gagasan, proses, dan wujud atau artefak terhadap upaya pelestarian SDA.
               Penelitian Agung (2015) yang berjudul The Development of Local Wisdom-Based Social Science
Learning Model with Bengawan Solo as the Learning Source  menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran
Ilmu Sosial adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial siswa. Materi
yang diajarkan   sesuai dengan Standar Kompetensi yaitu  dengan menggunakan  metode ceramah
bervariasi, menggunakan power point, film, dan Media LCD; evaluasi tersebut berfokus pada aspek
kognitif dan afektif dan keterampilan, selain itu  model pembelajaran Ilmu Sosial pada sekolah menengah
pertama telah menerapkan inovasi yang berbasis  kearifan lokal  Bengawan Solo sebagai sumber belajar
utama.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012, pengelolaan DAS adalah
upaya manusia dalam mengelola hubungan timbal balik antar sumberdaya alam dengan sumber daya
manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta
meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Daerah aliran sungai
merupakan suatu megasistem kompleks yang meliputi sistem fisik, sistem biologis, dan sistem manusia
yang saling berinteraksi dan berhubungan membentuk satu kesatuan ekosistem (Christine, 2007)
   Secara umum permasalahan yang ingin diungkap adalah bagaimana wujud nilai-nilai kearifan lokal
DAS Kaligarang. Secara khusus tujuan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal DAS Kaligarang?
2. Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam membentuk perilaku masyarakat

peduli sungai?

II. METODE
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini objek yang alamiah

yaitu objek yang apa adanya tidak ada manipulasi dari penelitian itu sendiri. Informan dalam penelitian ini
terdiri dari 2 tokoh budayawan, 3 tokoh masyarakat. Informan pada penelitian ini dipertimbangkan pada
perannya dalam masyarakat. Pemilihan tokoh budayawan dan masyarakat tidak lain didasarkan atas
pertimbangan pengetahuan dan fungsinya didalam masyarakat. Berpedoman dengan apa yang dikatakan
oleh Sugiyono (2009 : 309)  “Bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak pada
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian
ini dilaksanakan secara induktif yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan verifikasi data.
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
               Sumber daya air merupakan sumber kebutuhan yang sangat potensial bagi aktivitas makhluk
hidup untuk menjaga proses perkembangan hidupnya. Kebutuhan akan air tidak bisa dilepaskan pada
makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Air merupakan kebutuhan paling esensial bagi makluk
hidup Kekurangan air manusia, hewan, dan tumbuhan akan terganggu pertumbuhan, kesehatan, dan
produktivitasnya, bahkan akan mati ( Edy, 2006). Tanpa adanya keberadaan air bisa dimungkinkan tidak
akan ada tanda-tanda kehidupan di dunia ini. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air.

Keberadaan masyarakat tradisional sangat penting untuk terlibat dalam pelestarian sumberdaya
perairan. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional)
dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan (Amin, Hartuti, dan Didi,
2012). Cara yang paling banyak berhasil dalam mengkonservasi atau mengelola sumberdaya alam
(hutan, tanah, dan air) melalui masyarakat adat secara tradisional yang memiliki pengetahuan,
pemahaman dan kebiasaan yang mampu mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Masyarakat  Desa
Lerep  merupakan salah satu desa yang berhasil dalam menerapkan kearifan lokal untuk menjaga dan
melestarikan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Salah satu bentuk kearifan lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lerep dikenal dengan
istilah Iriban yang digunakan untuk melestarikan wilayah daerah aliran sungai (DAS) dalam batasan dan
aturan tertentu. Kearifan lokal merupakan hasil budaya yang telah runtut diturunkan terus-menerus oleh
masyarakat setempat pada sebelumnya. Kearifan lokal perlu dikembangkan dan dilestarikan pada era
modern yang mengalami banyak perubahan sosial budaya seperti sekarang ini. Menurut Permana
(2010:20), kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional
yang bersifat lokal. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta
berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab
berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. 

Berdasarkan pemaparan kearifan lokal diatas, dalam tulisan ini kearifan lokal yang akan dibahas
yaitu kearifan lokal yang terdapat di daerah aliran sungai (DAS). Kearifan lokal daerah aliran sungai  di
Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yaitu tradisi Iriban.

Iriban merupakan salah satu kearifan lokal sebagai wujud pelestarian derah aliran sungai yang
terdapat di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Daerah aliran sungai yang
menjadi tempat kegiatan tradisi iriban ini adalah daerah aliran sungai Garang (Kaligarang). Tradisi iriban
merupakan kegiatan bersih sungai atau membersihkan saluran irigasi sungai yang dilengkapi dengan
acara adat atau tradisi berdoa dan makan bersama dengan seluruh masyarakat setempat. Proses acara
tradisi iriban dilakukakan di dekat puncak sumber mata air yang disebut curug mintorogo.

Kegiatan iriban dilakukan masyarakat Desa Lerep dengan membersihkan saluran irigasi sungai
dan diakhiri dengan membaca doa dan makan bersama yaitu sebagai wujud rasa syukur terhadap
anugrah yang telah diberikan Tuhan berwujud air. Proses kegiatan iriban berawal dari bersih-bersih
saluran air dimana masyarakat membawa segala peralatannya sendiri kemudian dilanjutkan dengan
berdoa bersama di pinggir sungai atau mata air dan diakhiri makan bersama. Makanan berupa ayam
kampung hidup yang dan sayur-mayur (urab). Menu makanan dibawa sendiri masyarakat dalam keadaan
mentah dan dimasak bersama setelah membersihkan saluran air dan doa bersama.
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Kegiatan iriban dilakukan oleh masyarakat Desa Lerep khususnya kaum laki-laki, karena untuk
memasak makanan dengan jumlah yang banyak dibutuhkan tenaga lebih. Proses memasak ayam dengan
cara dibakar, kemudian jeroan  ayam dimasukkan kedalam bambu lalu  dibakar ditempat yang berbeda
dengan harapan cita rasa dari masakan tersebut akan berbeda dan aromanya lebih enak. Ayam yang dimasak
adalah ayam kampung  dengan asumsi memilih menu dan lauk dari ayam karena ayam mudah didapatkan
serta cara mengolahnya tidak sulit. Tradisi iriban sudah dilakukan sejak lama dan dilestarikan secara turun
temurun oleh masyarakat setempat dengan cara mengajak anak-anak remaja yang berjenis kelamin laki-laki
untuk ikut serta dalam kegiatan iriban tersebut. Iriban dilakukan pada hari tertentu yaitu hari Rabu Kliwon dan
dilakukan sekali setahun yang dilaksanakan sekitar bulan Agustus atau September pada siang hari.

IV. SIMPULAN
          Iriban merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lerep Kecamatan Ungaran
Barat. Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah karena
kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan,
serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal
merupakan produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup,
meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal
terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi sosiologis dalam arti luas.
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ABSTRAK
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran penting di dalam upaya pembentukan karakter
dan penerapan nilai-nilai bagi terciptanya manusia Indonesia seutuhnya. Penerapan dan pembentukan
karakter tersebut menjadi ciri budaya masyarakat Indonesia yang merupakan akumulasi dari nilai-nilai
lokal suku bangsa Indonesia. Pembelajaran IPS melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal merupakan
upaya untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama, meluaskan pengetahuan tentang budaya
bangsa, serta bagian dari upaya untuk meminimalisir dampak negatif arus globalisasi. Berbagai
permasalahan tersebut, tentu saja memerlukan pemecahan, karena dampak globalisasi menjadi
ancaman serius bagi generasi muda bangsa apabila mereka tidak memiliki kesadaran pentingnya nilai-
nilai adat dan tradisi. Fokus penelitian ini pada proses ketahanan pangan yang menjadi ciri khas
masyarakat kampung adat Cireundeu. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode etnografi. Hasil
penelitian menunjukan bahwa kearifan lokal dalam upaya menjaga ketahanan pangan oleh masyarakat
kampung adat Cireundeu merupakan pewarisan budaya yang terjaga dari generasi ke generasi. Nilai-
nilai budaya lokal tersebut dijadikan sumber pembelajaran IPS agar pembelajaran IPS lebih bermakna.
Kata Kunci: ketahanan pangan, pembelajaran IPS, masyarakat kampung adat Cireundeu.

PELESTARIAN NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KAMPUNG ADAT
CIREUNDEU DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN

SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS
Triani Widyanti dan Tetep

iceuwidyanti@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Kampung  Adat Cireundeu merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik unik yang

secara administratif terletak di kelurahan Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Dalam
tulisan ini yang akan menjadi sorotan utama berkaitan dengan ketahanan pangan yang berhasil dilakukan
oleh masyarakatnya melalui nilai-nilai religi yang dianutnya serta diturunkan atau diwariskan secara turun
temurun kepada generasi selanjutnya. Sebagian besar  masyarakat kampung adat Cireundeu  menganut
aliran kepercayaan Madrais atau yang dikenal dengan aliran Sunda Wiwitan, namun dalam tulisan ini,
penulis tidak bermaksud untuk mengkaji bagaimana aliran tersebut diwariskan dan dilestarikan, akan
tetapi lebih kepada mengkaji nilai-nilai religi yang mereka anut untuk mengembangkan ketahanan pangan
yang berkembang saat ini, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi pengetahuan
yang bermanfaat bagi peserta didik terutama dalam hal mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi
bagian dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Triani Widayanti dan Tetep dosen Pendidikan IPS Institut Pendidikan Indonesia.
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Masyarakat adat yang masih memelihara adat dan nilai-nilai tradisi atau kearifan lokal (local
wisdom) di tengah-tengah kemajuan zaman yang menghendaki mobilisasi yang serba cepat dan instan.
Kearifan lokal yang tersirat dalam segala bentuk kehidupan adalah hasil dari proses perjalanan yang
panjang dalam upaya melestarikan adat istiadatnya. Kampung-kampung adat yang mampu bertahan
adalah suatu komunitas yang mampu tetap memegang adat istiadatnya, akan tetapi tidak berarti tertutup
atau menutup diri dari pengaruh luar komunitas mereka, hanya saja mereka tetap mempertahankan
segala sesuatu yang diyakininya lebih kuat pengaruhnya dari perubahan-perubahan yang ada diluar
lingkungan mereka. Salah satunya yang masih tetap bertahan adalah kampung adat Cireundeu, dimana
masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang oleh masyarakat luar dianggap sebagai sesuatu
yang berbeda dari keumuman cara hidup mayoritas manusia.

Pembelajaran yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal yang berwawasan pelestarian
lingkungan dalam hal mewujudkan ketahanan pangan merupakan pedoman dalam berperilaku bagi
peserta didik untuk dapat memotivasi mereka agar dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang selama
ini menjadi salah satu dari masalah sosial yang berkembang. Melalui nilai-nilai kearifan lokal pada
wilayah tertentu, diharapkan peserta didik juga dapat menggali dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal
yang ada disekitar mereka sendiri dan disesuaikan dengan nilai-nilai religi yang mereka anut. Local
genius yang dimiliki oleh masyarakat Cireundeu memiliki kelebihan untuk beradaptasi dengan lingkungan
alam, sehingga alam tidak lagi menjadi musuh mereka melainkan dijadikan sebagai sahabat untuk
hidup selaras. Kemampuan masyarakat lokal Cireundeu dalam membaca tanda-tanda alam menjadi
sebuah kekuatan masyarakat lokal sebagai implikasi seperti yang diungkapkan oleh Goleman (2012,
hlm. 13) sebagai community practice.

II. KEHIDUPAN MASYARAKAT KAMPUNG ADAT CIREUNDEU
Kampung Cireundeu diambil dari kata Reundeu atau pohon reundeu yang tumbuh subur

dikawasan tersebut, sehingga muncullah nama Cireundeu sebagai nama kampung (Sekda Cimahi;
2013). Pohon reundeu sendiri adalah jenis tanaman herbal yang digunakan untuk obat-obatan tradisional
masyarakat setempat. Sedangkan kata Ci berarti sungai atau cahaya kehidupan yang lazim disematkan
pada nama tempat atau wilayah di sekitar Jawa Barat.

Pola kehidupan masyarakat kampung adat Cireundeu pada dasarnya sama dengan pola
kehidupan masyarakat Sunda pada umumnya. Karakteristik masyarakat Sunda (Jawa Barat) yang lebih
banyak menggantungkan hidupnya dari bertani atau bercocok tanam serta berternak, hal ini juga dilakukan
oleh masyarakat kampung adat Cireundeu. Akan tetapi dalam hal ini, ada sedikit perbedaan yakni dari
aspek pola konsumsi serta yang lebih spesifik adalah pada sistem kepercayaan yang mereka anut.
Sistem kepercayaan inilah yang kemudian menjadi sumber atau pedoman dari nilai-nilai yang berlaku
dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil pengamatan, masyarakat kampung adat Cireundeu sudah sejak lama
menganut dan memegang teguh ajaran atau aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun
secara spesifik mereka lebih menitikberatkan pada kepercayaan atau aliran Sunda Wiwitan yang juga
dikenal dengan sebutan Madrais. Ajaran tersebut juga dianut oleh kelompok masyarakat Cigugur di
Kuningan. Madrais merupakan aliran yang sangat menjungjung tinggi nilai-nilai budaya sunda yang
pada gilirannya budaya tersebut dianut sebagai agama yang mengatur cara hidup mereka. Berdasarkan
ajaran inilah kemudian mereka mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satu
contohnya adalah dengan menerapkan hidup yang sederhana dan mensyukuri pemberian alam.
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Seperti halnya masyarakat Indonesia pada umumnya, di masa-masa awal kehidupan mereka
juga mengkonsumsi beras (nasi). Sebagai masyarakat yang hidup di tanah agraris mereka berulang kali
mencoba menanam padi, akan tetapi gagal dikarenakan lahan yang mereka tinggali maupun yang
dijadikan lahan pertanian tidak cocok ditanami padi. Di lahan tersebut yang tumbuh dengan subur adalah
tanaman singkong beracun yang tumbuh sepanjang tahun dengan hasil panen yang melimpah ruah.
Pada tahun 1918, menurut Pupuhu kampung Adat sesepuh kampung adat Cireundeu, kemudian
memutuskan secara adat untuk mengalihkan pola konsumsi beras ke konsumsi singkong.

Melimpahnya hasil panen singkong atau ubi kayu di wilayah ini, pada gilirannya telah menjadikan
masyarakat kampung adat Cireundeu merasa tertantang untuk mengolah hasil alam tersebut untuk
dijadikan bahan makanan pokok pengganti beras/nasi. Melalui berbagai macam hasil uji coba yang
mereka lakukan, pada akhirnya masyarakat kampung adat Cireundeu berhasil menemukan cara yang
tepat untuk mengolah singkong tersebut menjadi makanan yang layak untuk dikonsumsi dan tidak
menimbulkan efek samping bagi masyarakat yang mengkonsumsinya setiap hari.

Mengingat bahwa singkong yang mereka konsumsi adalah jenis singkong yang memiliki kadar
racun sianida yang sangat tinggi, yang apabila dikonsumsi secara langsung dapat menimbulkan
keracunan, maka pengolahan singkong tersebut menjadi berbeda dengan pengolahan singkong biasa
pada umumnya. Hal ini dikarenakan jika singkong tidak melalui proses pengolahan dan pemasakan
yang benar maka rasa yang akan timbul adalah rasa yang sangat pahit dan tidak enak dikonsumsi. Hasil
olahan singkong tersebut dinamakan dengan istilah RASI atau beras singkong atau dalam bahasa sunda
dikenal dengan sebutan Sangueun. Adapun cara pengolahan Rasi adalah sebagai berikut : a) Singkong
yang telah berumur 12 bulan/1 tahun lah yang bisa dipanen untuk dibuat menjjadi rasi, b) Singkong
dikupas dan dicuci hingga bersih dan getah yang menempel hilang, c) Setelah itu, singkong digiling
hingga halus lalu diperas hingga tidak mengandung air, d) Saripati dan ampas dipisahkan, e) Saripati
diendapkan untuk diproses menjadi aci/tepung , f) Hampas singkong kemudian dijemur hingga kering, g)
Pengolahan rasi dimasak seperti halnya membuat nasi, namun tidak bisa menggunakan magic com atau
sejenisnya, jadi pengolahan rasi hanya biasa dilakukan dengan cara manual tradisional saja.

Warisan nenek moyang dipertahankan masyarakat adat kampung Cireundeu. Hal ini disebabkan
tingginya tingkat kepatuhan mereka terhadap tradisi leluhur serta telah dirasakannya manfaat yang begitu
besar bagi perjalanan kehidupan mereka. Tradisi tidak makan nasi mampu membuat kehidupan mereka
jauh lebih baik dan terhindar dari berbagai penyakit yang biasanya ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi
nasi. Misalnya dari penyakit diabetes melitus atau obesitas. Terbukti, tidak ditemukannya orang dengan
kadar bobot berat badan yang melebihi batasan (obesitas). Selain karena faktor makanan, pola kehidupan
yang masih sehat pun terus mereka jaga misalnya, pergi setiap hari ke ladang atau kebun singkong yang
jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal mereka, dengan berjalan kaki, meskipun medan yang ditempuh
kawasan perbukitan terjal, menjadikan mereka sehat.

Pada dasarnya kampung adat Cireundeu tidak memposisikan desanya sebagai Objek Daya
Tarik Wisata (ODTW), tetapi lebih fokus pada desa yang memelihara tradisi. Masyarakat kampung adat
Cireundeu memiliki keyakinan bahwa sekecil apapun filosofi kehidupan yang diwariskan oleh nenek
moyang wajib dipertahankan. Maka dalam hal ini ada dua hal yang masih terlihat dalam kehidupan
mereka yang berkaitan dengan pelestarian warisan nenek moyang, yaitu tradisi mempertahankan makanan
pokok dan tradisi perayaan satu Sura. Beralihnya makanan pokok mereka dari nasi beras ke nasi singkong
tidak terlepas dari peran penting tokoh masyarakat saat itu, Omah Asnamah keturunan bapak Haji Ali,
tetua adat saat itu, yang kemudian diikuti oleh kerabatnya di kampung Cireundeu. Omah Asnamah pada
tahun 1964 diberikan gelar “Pahlawan Pangan” oleh Pemerintah melalui Wedana Cimahi saat itu.
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Masyarakat kampung adat Cireundeu memiliki keadaan sosial yang terbuka dengan masyarakat
diluar kampung adat mereka. Hal ini dapat dilihat dari sistem kekerabatan maupun system perkawinan
serta system mata pencaharian masyarakat kampung adat Cireundeu yang sebagian besar bercocok
tanam. Masyarakat kampung adat Cireundeu pun pada umumnya sama dengan masyarakat sunda
lainnya yakni adanya kecenderungan tidak suka merantau atau jauh dari kerabatnya. Dalam hal lain yang
juga unik dalam kehidupan masyarakat kampung adat Cireundeu adalah mengenai pola pemukiman
yang lazim digunakan oleh mereka yaitu dengan selalu menggunakan pintu yang menghadap kea rah
timur, hal ini bertujuan agar cahaya matahari masuk ke dalam rumah dengan sempurna. Adapun system
kekerabatan yang berlaku di kampung adat Cireundeu sama dengan yang pada umumnya berlaku pada
masyarakat sunda, bersifat bilateral yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara
bersamaan. Dalam budaya keluarga Sunda, Ayah bertindak sebagai kepala keluarga.

Perkembangan konsumsi singkong yang pada awalnya hanya terbatas pada pengolahan nasi
singkong, saat ini sudah meluas menjadi olahan pangan yang lebih variatif dan memiliki nilai ekonomi
tinggi. Produk olahan singkong tersebut merambah pada berbagai jenis panganan yang dibuat lebih
menarik dan dikemas secara kreatif sehingga masyarakat luar kampung adat Cireundeu juga dapat
menikmatinya. Beberapa contoh olahan makanan tersebut adalah beberapa jenis kue serta egg roll yang
berbahan dasar tepung singkong. Selain itu, berbagai jenis makanan ringan lainnya pun turut meramaikan
khazanah kuliner yang keseluruhannya berbahan dasar singkong hasil pertanian mereka sendiri.

III. NILAI KEARIFAN LOKAL UNTUK PEMBELAJARAN IPS
Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) merupakan salah satu pendidikan yang memiliki

peran penting didalam upaya pembentukan karakter dan penerapan nilai-nilai bagi terciptanya manusia
Indonesia yang seutuhnya. Penerapan dan pembentukan karakter tersebut menjadi ciri budaya masyarakat
Indonesia yang tentu saja merupakan sebuah akumulasi dari nilai-nilai lokal masing-masing suku bangsa
yang ada di Indonesia. Upaya tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran IPS.

Ilmu Pengetahuan Sosial pada hakikatnya adalah memberikan kita pelajaran kepada kita semua
tentang bagaimana seharusnya hidup bersama. Dengan perkataan lain bahwa IPS membantu kita untuk
memahami bagaimana hidup bersama dengan yang lain, seperti bertetangga dan berinteraksi dengan
lingkungan lainnya, sehingga secara garis besar kita mampu memupuk rasa kepedulian dengan masalah-
masalah sosial, baik dimulai dari keluarga maupun secara lebih luas yaitu masalah sosial dalam
masyarakat. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Kurikulum 1994 bahwa IPS berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dan berpikir rasional tentang gejala-gejala sosial, mengembangkan
negara dan masyarakat Indonesia baik masa lalu dan masa kini (Depdikbud,1993).

Adapun tujuan dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diajarkan di berbagai tingkat atau jenjang
pendidikan adalah untuk mempersiapkan dan mengembangkan peserta didik menjadi bagian bangsa dan
anggota masyarakat yang baik (Effendi,2006:54). Berkaitan dengan tujuan dari IPS tersebut terdapat beberapa
aspek yang mendukungnya, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek nilai dan sikap.

Pentingnya pendidikan IPS ditinjau dari tujuan utamanya, sudah sepatutnya pendidikan IPS tidak
dipandang sebelah mata. IPS dianggap sebagai mata pelajaran tidak penting, mata pelajaran yang tidak
bermakna dan dinomorduakan, setelah Ilmu Pengetahuan Alam. Hal tersebut dapat dibuktikan dimana
pada beberapa sekolah ditingkat SMA misalnya yang telah melakukan proses penjurusan bagi peserta
didiknya, jurusan IPA lebih diminati oleh para peserta didik dibandingkan dengan jurusan IPS.



467Triani Widyanti dan Tetep

Menurut Hamid Hasan (2010:8) Pendidikan IPS selalu mendapatkan sorotan tajam sebagai
mata pelajaran yang dianggap membebani peserta didik. Melalui IPS, peserta didik dijejali dengan
berbagai definisi, fakta, nama ahli, dan berbagai pendapat dari para ahli, sehingga pendidikan IPS menjadi
corong bagi mereka yang mungkin terpaksa atau tidak memiliki pilihan lain kecuali belajar IPS. Berbagai
keluhan tentang IPS terekam dalam berbagai penelitian, keluhan seperti membosankan, tidak menantang
pikiran, menambah beban belajar, tidak ada manfaatnya, hanya untuk mereka yang kurang cerdas, hanya
untuk mereka yang kuat dalam menghafal, dan materi pelajaran yang tidak dapat digunakan atau tidak
berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Keseluruhan keluhan tersebut semakin menggambarkan
bahwa proses pembelajaran IPS terkesan kering dan terlalu monoton.

Pembelajaran IPS yang berlangsung selama ini dinilai sebagai suatu kegiatan pembelajaran
yang membosankan, selalu berkaitan dengan aktivitas menghapal fakta-fakta (bersifat hapalan), dan
sebagainya. Hal ini tentu saja tidak sepenuhnya keliru, sebab kenyataan inilah yang memang berlangsung
selama ini. Sehingga pada akhirnya pendidikan atau pembelajaran IPS tersebut dianggap tidak bermakna
(meaningfull) bagi kehidupan sehari-hari para peserta didik.

Oleh sebab itu, maka seyogyanya pendidikan dan pembelajaran IPS harus mampu mengubah
paradigma tersebut. Lemahnya pembelajaran IPS yang secara umum dilakukan di kelas, menurut pandangan
Al Muchar (2005:99) disebutkan antara lain oleh beberapa faktor berikut: 1) Dikaji dari sisi pembelajaran IPS
di sekolah, selama ini pembelajaran IPS hanya menekankan pada sisi penguasaan konsep (konvensional)
/ hanya sekedar pencuahan isi buku daripada proses penalaran. 2) Proses pembelajaran IPS lebih
menekankan kepada pengembangan aspek kognitif daripada afektif dan psikomotor. 3) Pembelajaran IPS
kurang menyentuh aspek nilai sosial dan keterampilan sosial. 4) pembelajaran IPS lebih menempatkan
guru sebagai informan (teacher centered) daripada melibatkan peserta didik dalam proses berpikir dan
kemampuan memecahkan masalah. 5) Hal ini semakin diperparah dengan pengembangan pembelajaran
IPS oleh guru yang tidak mengaitkan dengan kehidupan nyata dengan peserta didik. Berdasarkan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan kurikulum berbasis kontekstual, bahwa diharapkan
lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai Laboratorium/sumber belajar IPS. Hal ini sesuai dengan teori
Vygotsky bahwa lingkungan budaya yang dimulai dengan lingkungan terdekat yaitu keluarga, kemudian
masyarakat, yang akan sangat berpengaruh dalam perkembangan kognisis anak/peserta didik.

Selanjutnya seperti yang diungkapkan Tilaar (2004:219) tanpa apresiasi budaya yang ada
disekitarnya tidak mungkin terjadi perkembangan kognitif. Apabila pada suatu tingkat tertentu nilai-nilai
etis dan estetika meminta kemampuan kognisi, maka dengan sendirinya penghayatan secara total dari
nilai-nilai kebudayaan tidak dapat berjalan tanpa pengembangan pribadi seorang anak. Sehingga peserta
didik haruslah diperkenalkan kepada unsur-unsur budaya yang luas dan beragam, bukan hanya disodorkan
mengenai fakta-fakta tapi haruslah dikembangkan kemampuan penalaran terhadap nilai-nilai budaya.

Salah satu yang dapat dikembangkan sebagai bahan atau sumber belajar IPS adalah yang
berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal pada suatu wilayah tertentu dalam lingkungan masyarakat.
Hal-hal yang dapat dijadikan sumber atau bahan belajar tersebut tentunya dipilih berdasarkan keunikan
dan nilai-nilai sosial yang diharapkan akan mampu membantu para peserta didik melihat dan mempelajari
makna atau arti kehidupan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam
penelitian yang akan dilakukan, peneliti bermaksud untuk mengangkat kehidupan masyarakat adat
Cireundeu yang dinilai memiliki banyak keunikan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar IPS di
tingkat persekolahan oleh para guru.
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Berdasarkan pola kehidupan masyarakat kampung adat Cirendeu yang telah dipaparkan, maka
dapat diperoleh pengetahuan baru mengenai bagaimana seharusnya pembelajaran IPS dikembangkan
dengan metode yang lebih menarik dan disesuaikan dengan kehidupan terdekat para siswa. Dari budaya
kampung adat Cireundeu yang dapat tetap mempertahankan tradisi ditengah era globalisasi yang kian
tidak dapat dibendung. Mempertahankan budaya warisan nenek moyang yang mereka lakukan juga
tidak serta merta membuat mereka tertinggal dari peradaban yang semakin maju, justru mereka telah
mampu membuktikan bahwa mereka mampu untuk mengikuti arus perkembangan zaman dengan cara
mereka sendiri. Salah satu buktinya dalah bahwa mereka telah mampu berinovasi dengan baik
mengembangkan berbagai olahan pangan yang lebih menarik dan variatif sehingga memiliki nilai ekonomi
yang tinggi yang dapat membantu kehidupan perekonomian keluarga mereka menjadi lebih baik.

IV. SIMPULAN
Nilai-nilai kearifan lokal yang tetap dipelihara dengan teguh serta terbuka dengan perkembangan

zaman yang semakin melesat ke depan dapat dijadikan sumber pembalajaran IPS yang lebih menarik
dan lebih bermakna bagi perkembangan peserta didik. Mereka dapat dibekali dengan nilai-nilai kearifan
lokal di wilayah mereka masing-masing untuk kemudian dikembangkan menjadi bagian dari kemampuan
mereka menghadapi tantangan zaman dan arus era globalisasi yang tak terelakan lagi. Pada bagian
akhir tulisan ini, terdapat harapan yang besar tentang bagaimana seharusnya IPS menjadi pembelajaran
yang benar-benar dapat bermakna bagi para peserta didik dan bukan hanya sebagai mata pelajaran
yang hanya terbatas pada pembahasan teori-teori besar yang terasa jauh dari kehidupan peserta didik.
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ABSTRACT
Indonesia is one of the most diverse countries of tribe and culture, so there is a diverse culture. One of the
existing cultures is a trust that can not be separated from society. Belief in society, one of them is to believe
in objects that have power. This belief happened in Karias Dalam,  Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu
Sungai Utara.The belief of black thread has become a tradition which is kept by people there. This study
has purposed : 1) to know the background and the reason people trust black thread; 2) to know the
function of the black thread used by the community; 3)  to know the car and the rules in creating and using
black threads.The method in this research is qualitative method. Data source is selected by snowball.
Data collection is done by observation technique (participant observation), interview, and documentation.
Result in this research  analyze using data reduction measures, display and verification. The results show
that: 1) the belief in black threads has background and reasons due to the inheritance of the family, factors
from about even from education. The black thread is always applied and passed from generation to
generation based on do the message and helping others in need. 2) the black thread used by the community
has functions such as: self-restraint, refusing or curing diseases and rejecting misfortune. 3) the ways and
rules of making black threads using the prayers and verses of the Qur’an. There are black threads are
made by spun and there is also a black talisman and pangolin scales. The rule in making the black thread
consists of the day and time of making, how to spin it and it must be pure. Based on the results of this study,
it is suggested to the community should study and preserve the culture continuosly because it is a legacy
and belief has existed in the community in eliminating fear in worries and  do not to the makers and users
of black thread fall in idolatry.
Key words: belief, black thread

KEPERCAYAAN TERHADAP BENANG HITAM PADA MASYARAKAT DI DESA
KARIAS DALAM KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Widadhiyati

widadhiyati30@yahoo.com

I. PENDAHULUAN
Pada zaman modern sekarang ini berpikir ke depan sangatlah penting. Karena itu, kebanyakan

orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya agar dapat merespon
dan menjalani kehidupan dengan baik dengan berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah berkaitan dengan berpikir
logis dan empirik. Berpikir logis bisa dikatakan dengan masuk akal, empiris berdasarkan fakta-fakta yang
dapat dipertanggungjawabkan untuk mempertimbangkan, memutuskan dan mengembangkannya.
Seseorang yang berpikir ilmiah cenderung meninggalkan kepercayaan nenek moyang terhadap benda-
benda mati yang dianggap memiliki kekuatan mistis dan kesaktian sehingga dijadikan jimat.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Mahasiswa Pendidikan IPS Institut Pendidikan Indonesia, Bandung.
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Bagi masyarakat modern, berbagai macam masalah kehidupan atau gejala sosial dihadapi
dengan penyelidikan ilmiah. Dengan penyelidikan ilmiah maka masalah atau gejala sosial menjadi jelas
dan didapat solusi yang tepat. Penyelidikan ilmiah adalah masyarakat telah bersifat rasional dan empiris
sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat tidak
begitu saja dipercayai. Kepercayaan yang diyakini memang telah menempuh tahap ilmiah atau dapat
diterima akal sehat. Kepercayaan terhadap jimat-jimat cenderung diabaikan karena dianggap tidak
rasional dan masuk akal (Huijbers, 2007: 204-205).

Sekalipun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang masih mempunyai kepercayaan
terhadap benda-benda mati karena dianggap memiliki kekuatan, kesaktian dan keistimewaan yang dahsyat
sehingga dijadikan jimat. Kepercayaan tersebut, diantaranya masih terdapat di Kabupaten Hulu Sungai
Utara, dalam peneliian ini di Kecamatan Banjang adalah terbuat dari benang hitam.

II. METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskrpisikan “Kepercayaan

Terhadap Benang Hitam Pada Masyarakat di Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu
Sungai Utara”. Subjek penelitian pengguna benang hitam: ibu hamil, bayi dan orang sakit. Sumber data
dipilih secara Snowball Sampling dan mendaptkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. LANDASAN TEORI
3.1 Kebudayaan
Menurut Koentjaraningrat (2009:145) kebudayaan merupakan keseluruhan kelakuan dan hasil

kelakuan dari manusia yang teratur dimana didapatkan dari belajar dan yang semuanya tersusun dalam
kehidupan masyarakat. Sumsamadja (2000:84-85) menyimpulkan bahwa ciri-ciri suatu kebudayaan:

1. Diciptakan oleh manusia melalui perasaan, kemauan dan karya yang dimilikinya,
2. Kebudayaan dibutuhkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan

memenuhi kebutuhan,
3. Kebudayaan diperoleh dari proses belajar,
4. Kebudayaan diwariskan oleh satu generasi ke generasi lainnya secara non-genetis,
5. Kebudayaan yang dimiliki dan diakui oleh masyarakat,
6. Kebudayaan sifatnya dinamis atau bisa berubah-ubah dan mengalami modifikasi,
7. Wujud kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang berbentuk kebendaan.
C. Kluckhohn (Noor, 1999:66-67) kebudayaan universal adalah unsur-unsur yang pokok dari

kebudayaan yang dibagi menjadi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup
dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi.

Kebudayaan dianggap atau dipandang sebagai tata nilai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh
setiap individu dalam masyarakat mempunyai nilai dan berguna bagi kehidupan masyarakat, seperti
barang yang merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan karena diperlukan dan mengandung nilai.
Kebudayaan yang terdiri dari tingkah laku dan hasil perbuatan pada hakikatnya menuju pada realisasi
nilai (Mustofa, 1999:60).

Menurut Cuhen (Aisyah, 2013:197-198) Sifat hakikat dari kebudayaan adalah sebagai berikut:
a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
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b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak
akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.

c. Kebudayaan diperoleh oleh manusia dan diwujudkan tingkah-lakunya.
d. Kebudayaan mencangkup aturan-aturan yang berbisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-

tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan
yang diizinkannya.

Rafiek (2011:10) menyebutkan bahwa suatu kebudayaan mempunyai kriteria tertentu seperti:
1. Sesuatu yang harus ditemukan sebagai suatu yang sifatnya baru dimana sebelumnya sesuatu

tersebut belum ada.
2. Sesuatu yang harus mengalami peralihan atau perawisan dari satu generasi ke generasi

lainnya agar kebudayaan tidak hilang akan tetapi terus ada.
3. Sesuatu yang harus diabadikan dalam keasliannya atau dalam bentuk yang dimodifikasi.
3.2 Kepercayaan
Abdullah (2007:8) berpendapat bahwa kepercayaan akan kekuatan ruh-ruh ghaib seperti mistik-

mistik masih diamalkan penganut Islam sejak dahulu sehingga sekarang, seperti membakar kemenyan
ketika berdo’a, kepercayaan terhadap jimat atau azimat sebagai penangkal dari berbagai penyakit dan
sebagainya

3.3 Jimat
Fungsi dari jimat adalah untuk melindungi diri, mengobati diri dan menolak bala serta menolak

berbagai penyakit. Bagi orang yang memakainya, benang hitam menjadi alat yang dipercaya mempunyai
fungsi tertentu, diantaranya yang fungsinya sebagai obat ketika sakit (Ermitati, 2014:162).
Pada proses jual jimat terjadi tawar menawar harga sebelum akad jual beli dilakukan. Pemberi jimat
harapkan memberikan uang pembayaran yang lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan penjual
jimat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. (Rahman, 2008:123-124).
Sumsamadja (2000:84-85) menyimpulkan bahwa ciri-ciri suatu kebudayaan adalah:

1. Diciptakan oleh manusia melalui perasaan, kemauan dan karya yang dimilikinya,
2. Kebudayaan dibutuhkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan

memenuhi kebutuhan,
3. Kebudayaan diperoleh dari proses belajar,
4. Kebudayaan diwariskan oleh satu generasi ke generasi lainnya secara non-genetis,
5. Kebudayaan yang dimiliki dan diakui oleh masyarakat,
6. Kebudayaan sifatnya dinamis atau bisa berubah-ubah dan mengalami modifikasi,
7. Wujud kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang berbentuk

kebendaan.
Menurut Rahman (2008 :1 21-122) klasifikasi jimat berdasarkan tujuan dan kegunaan jimat

terbagi menjadi 3 macam, yakni:
1. Jimat-jimat untuk meraih keberuntungan seperti jimat penglaris atau perkasih menggunakan

kain warna kuning sebagai membungkusnya.
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2. Jimat-jimat untuk menolak kemalangan atau kerugian seperti jimat babasal, penghalat,
tujuannya adalah agar anak tidak diganggu makhluk gaib menggunakan kain warna hitam
untuk membungkusnya.

3. Jimat-jimat yang berfungsi ganda, yakni untuk meraih keberuntungan dan menolak kemalangan
atau kerugian. Jimat-jimat yang berfungsi ganda ada yang dibungkus dengan kain kuning dan
ada yang dibungkus dengan kain hitam.

Menurut Daud (1997:237), di kalangan masyarakat Banjar bayi sering diberi gelang yang
dinamakan Tali mubin. Tali mubin dapat dibuat sendiri yaitu berwujud benang hitam yang diikat. Menurut
Rahman (2008 : 125-126): Apabila berbagai jimat digunakan yang dibungkus dengan kain warna hitam
atau kuning, baik digantung di badan atau rumah dan disimpan dalam dompet dapat dipercayai mempunyai
kekuatan yang dapat memberikan daya untuk mencapai suatu tujuan dan hasil usaha maka hal itu ada
persamaan dengan praktek fitishism dalam agama primitif dimana daya-daya bertempat pada benda-
benda materi yang menyebabkan benda-benda itu menjadi mempunyai khasiat, berguna untuk suatu
kepentingan bersifat rohaniah maupun jasmaniah.

Masyarakat Banjar menganggap bahwa pembuat jimat adalah ulama atau orang alim. Paling
tidak diakui sebagai pemuka agama di tingkat lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Bahkan tidak
jarang seseorang pembuat jimat dianggap mempunyai kelebihan dalam beberapa hal dibanding dengan
ulama lainnya (Rahman, 2008:123).

Tidak semua orang yang mempunyai ilmu untuk membuat jimat bersedia jika diminta untuk
membuat jimat, ada yang bersedia jika diminta untuk membuat jimat tetapi secara tertutup bagi orang
lain. Hanya ada sebagian kecil yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai seluk-beluk
pembuatan jimat (Rahman, 2008:123).

Menurut Rahman (2008:120) sebuah jimat mempunyai isi. Isi dari jimat yang digunakan
masyarakat ada beberapa macam dan fungsinya juga berbeda-beda. Tulisan yang ada dalam jimat
disebut juga dengan wafak. Wafak merupakan isi dari jimat yang berbentuk tulisan atau rumus yang tidak
dapat dipahami oleh orang yang bukan ahlinya. Wafak dimaksud dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Alquran dan huruf-huruf hijaiyyah yang lazim di awal surah Alquran;
2. Dua kalimat syahadat;
3. Doa-doa;
4. Salawat atas nabi Muhammad Saw.;
5. Nama-nama para Malaikat;
6. Nama para sahabat nabi Muhammad Saw.;
7. Huruf-huruf hijaiyyah, ada yang ditulis satu-satu dan ada yang bersambung beberapa huruf;
8. Angka-angka Arab;
9. Gambar-gambar/rumus-rumus yang sulit dipahami.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Alasan Bagi Pembuat Benang Hitam
Kebudayaan terbentuk melalui perasaaan, kemauan, dan karya. Perasaan yang dimaksud adalah

perasaan ingin tahu dan perasaan ingin saling membantu. Untuk itu pembuat benang hitam ingin
mengetahui bagaimana cara membuat benang hitam. Pengetahuan pembuatan benang hitam
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berlandaskan pemahaman bahwa benang hitam untuk membantu orang lain menangkal penyakit atau
untuk membantu orang yang sakit tertentu sebagai pengobatan alternatif. Sakit yang diobati dengan
menggunakan benang hitam diantaranya sakit perut, anak yang suka menangis dan sebagainya.

Dalam kaca mata kebudayaan, benang hitam merupakan hasil karya berupa gelang, baik gelang
tangan maupun gelang kaki, kalung dan lain sebagainya. Pembuatan benang hitam menyesuaikan
dengan lingkungannya yang di Hulu Sungai Utara dimana masyarakatnya mayoritas beragama Islam,
pembuatan benang hitam menggunakan doa-doa dari ayat-ayat al-qur‘an.

Pembuat benang hitam tidak serta-merta bisa membuatnya sebab harus melalui tahapan tertentu
atau proses belajar. Proses belajar membuat benang hitam tersebut didapat dari pendidikan, baik
pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Misalnya ketika pembuat benang hitam menempuh
pendidikan di Tsanawiyah atau dalam pendidikan nonformal di majelis-majelis ta’lim yang ada
pembelajaran khusus pembelajaran pembuatan benang hitam.

Pembuatan benang hitam merupakan warisan generasi ke generasi. Menurut informan penelitian
ini, kecakapan pembuatan benang hitam merupakan warisan turun-temurun keluarganya sebagai amanat
keluarga sehingga terpelihara secara turun-temurun. Hal ini sesuai dengan ciri kebudayaan sebagai hal
yang diwariskan oleh satu generasi ke generasi lainnya secara non-genetis.

Ciri dari kebudayaan berikutnya adalah suatu kebudayaan dimiliki dan diakui oleh masyarakatnya.
Keberadaan benang hitam ini memang telah diakui. Benang hitam yang diakui tersebut terlihat dari cara
penerimaan oleh masyarakat Desa Karias Dalam terhadap orang yang membuat benag tersebut sehingga
terus diajarkan turun temurun cara pembuatannya, dan juga bagi pemakainya yang selalu digunakan
sebagai alternatif dalam kondisi tertentu oleh masyarakat. Selain diakui oleh masyarakat Desa Karias
Dalam, Benang hitam juga  dimiliki oleh masyarakat di Desa Karias Dalam sudah  sejak lama dan sampai
sekarang masih ada dan digunakan oleh masyarakatnya, sehingga hal tersebut membuat masyarakat di
Desa Karias Dalam merasa bahwa kepercayaan terhadap benang hitam merupakan salahsatu budaya
yang dimiliki oleh mereka.

Dinamis atau bisa berubah-ubah dan
mengalami modifikasi, adalah cir i
kebudayaan yang berikutnya. Seorang
pembuat benang hitam di Desa Karias
Dalam ketika membuat benang hitam tidak
terpaku dalam satu cara. Cara yang
digunakan dalam pembuatan benang hitam
diantaranya terlihat dari pintalan benang
yang tidak tetap dalam jumlah pintalannya.
Pintalan tersebut ada yang berjumlah tiga,
tujuh dan jumlah lainnya. Selain jumlah
pintalan benang, pembuatan benang hitam
yang bersifat dinamis adalah dari bentuk
yang hanya berupa pintalan benang, maupun
benang hitam yang dimodifikasikan dengan
ajimat-ajimat tertentu.
Ciri dari kebudayaan berbentuk gagasan,

perilaku, dan hasil karya manusia yang
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berbentuk kebendaan. Benang hitam ini merupakan salah satu gagasan atau pemikiran. Gagasan tersebut
dilihat dari pembuatan benang hitam yang dibuat dengan berbagai cara. Cara-cara yang digunakan dan
diperoleh dalam pembuatan benang hitam merupakan gagasan yang dituangkan si pembuat, sehingga
bennag hitam tersebut dapat digunakan dengan mudah bagi seseorang yang memakainya. Pembuatan
benang hitam yang menggunakan cara-cara tertentu menunjukkan adanya perilaku yang dilakukan
seseorang yang membuat benang hitam, dari adanya perilaku tersebut yang lahirnya menghasilkan
bentuk benang hitam yang dapat dipakai.

Benang hitam merupakan bentuk kebudayaan berupa benda yang di dapat dari hasil perpaduan
antara gagasan dan perilaku dari seseorang yang membuat benang hitam tersebut, yang pada akhirnya
menjadi sebuah kebudayaan berbentuk benda yang dapat dipegang bahkan dapat dipakai dalam
masyarakat terutama masyarakat di Desa Karias Dalam.

Kepercayaan akan adanya benang hitam adalah salah satu pengetahuan yang ada di masyarakat
di Desa Karias Dalam. Hal ini terlihat dari adanya pembuat benang hitam yang mendapatkan cara
membuatnya dari warisan keluarga dan didapatkan dari jenjang pendidikan sehingga dengan
pengetahuannya ia dapat membantu orang sekelilingnya.

Dalam pembuatan benang hitam ini tidak ada proses tawar-menawar harga. Si pembuat benang
hitam juga tidak memberikan harga khusus untuk benang hitam yang telah dibuatnya. Akan tetapi pemberian
uang dilakukan secara sukarela dari orang yang meminta dibuatkan benang hitam tersebut. Sekalipun
sukarela, pembuatan benang hitam meski bukan mata pencaharian, menjadikan lahan penghasilan
bagi pembuat benang hitam. Terbukti bahwa benang hitam mempunyai nilai dan menjadi penghasilan.

4.2 Alasan Bagi Pengguna Benang Hitam
Pengguna benang hitam yang sekarang dikenal oleh masyarakat Desa Karias Dalam tidak

begitu saja diperoleh, pastinya terwujud dan tersalurkan dari perilaku seseorang. Latarbelakang masyarakat
menggunakan benang hitam tersebut dikarenakan memang disalurkan baik itu dari keluarga sendiri atau
dari perilaku orang sekitarnya sehingga kepercayaan akan benang hitam ini selalu ada dan tidak bisa
dipisahkan oleh masyarakat setempat. Setiap orang di Desa Karias Dalam pernah menggunakan dan
selalu menggunakan benang hitam tersebut.

Kepercayaan benang hitam pada masyarakat di Desa Karias Dalam ini dikarenakan
diperkenalkan oleh keluarga. Ada keluarga yang telah menggunakan benang hitam tersebut secara
turun-temurun dan akan selalu memperkenalkannya kepada anggota keluarganya yang lain sehingga
kepercayaan tersebut akan selalu ada dan dianggap sebagai warisan turun-temurun. Selain itu juga,
adanya kepercayaan yang dikarenakan adanya sikap saling berhubungan dengan orang sekitarnya.

Seseorang yang meng-
gunakan benang hitam tersebut
untuk menyesuaikan dir inya
dengan lingkungannya. Bagi
orang pendatang dan telah
menetap di Desa Karias Dalam
menggunakan benang hitam
tersebut dikarenakan adanya
saran dan anjuran yang diberikan
oleh masyarakat setempat.
Terlihat bahwa keberadaan akan
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benang hitam ini tidak hanya disalurkan dari perilaku namun juga disalurkan dari interaksi sosial baik
kontak maupun informasi dari masyarakat setempat. Maka pendatang tersebut juga menggunakan benang
hitam dikarenakan adanya interaksi sosial dan agar menyesuaikan dirinya dengan lingkungan setempat.

Kepercayaan benang hitam tersebut telah dimiliki dan diakui oleh masyarakat di Desa Karias
sehingga tidak ada keragu-raguan untuk menggunakan benang hitam tersebut. Setiap orang pasti pernah
menggunakan benang hitam tersebut.

4.3 Fungsi dari Benang Hitam
Benang hitam pada masyarakat di desa Karias Dalam digunakan oleh ibu-ibu hamil, bayi sampai

dengan anak-anak dan digunakan juga oleh orang sakit. Penggunaan benang hitam tentunya mempunyai
bentuk bermacam-macam dan fungsi masing-masing. Berikut bentuk dan fungsi dari benang hitam yang
digunakan oleh masyarakat di Desa Karias Dalam:

4.4 Cara dan Aturan dalam Membuat dan Menggunakan Benang Hitam
Benang hitam adalah salah satu bentuk kebudayaan manusia. Kebudayaan yang diciptakan

oleh manusia tentunya tidak begitu saja tercipta, melainkan melalui proses baik itu proses pembuatan
dan aturan tertentu agar yang telah diciptakan berguna dan bermanfaat untuk dirinya atau bahkan orang
lain.

Menurut Cuhen (Aisyah, 2013: 197-198)
salah satu sifat hakiki dari suatu kebudayaan
adalah kebudayaan mencakup aturan-aturan
yang berisikan tentang aturan-aturan yang
berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tidakan
yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang
dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.
Hal ini sesuai dengan hasil dilapangan bahwa
adanya cara dan aturan dalam pembuatan
benang hitam. Aturan tersebut ada yang berupa
tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan
tindakan-tindakan yang dilarang yang berlaku
untuk si pembuat dan si pengguna benang
hitam.

Masyarakat Banjar menganggap bahwa
pembuat jimat adalah ulama atau orang alim.
Paling tidak diakui sebagai pemuka agama di
tingkat lingkungan di mana dia bertempat tinggal.
Bahkan tidak jarang seseorang pembuat jimat
dianggap mempunyai kelebihan dalam
beberapa hal dibanding dengan ulama lainnya
(Rahman, 2008:123). Di Desa Karias Dalam yang
memiliki kemampuan untuk membuat benang

hitam ada juga pengulu, petani dan tukang urut.
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V. SIMPULAN
Pertama, pembuatan benang hitam merupakan warisan turun-temuran masyarakat Desa Karias

Dalam Hulu Sungai Utara Kalimatan Selatan. Keterampilan membuat benang hitam dan cara
memanfaatannya didapat melalaui pendidikan formal di sekolah dan nonformal melalui warisan keluarga.
Masyarakat mempercayai benang hitam karena dipengaruhi kepercayaan keluarga dan masyarakat
sebagai kepercayaan turun-temurun yang menjadikan interaksi sosial dan kontak sosial sehingga
kepercayaan benang hitam berkembang di Desa Karias Dalam.

Kedua, fungsi benang hitam sangat beragam tergantung dari orang yang menggunakannya.
Benang hitam yang digunakan oleh bayi sampai dengan anak-anak berbentuk gelang (tangan dan kaki)
dan kalung sebagai jimat berwarna hitam. Benang hitam pada ibu hamil dipakai di jempol kaki kiri
berbentuk gelang (kaki) sedangkan orang sakit menggunakannya di jempol kaki kiri dan diperut seperti
penggunaan ikat pinggang. Penggunaan benang hitam pada bayi sampai dengan anak-anak untuk
melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan atau sebagai penghalat diri, tidak diganggu orang gaib,
tidak sering sakit dan agar anak tidak sering menangis. Benang hitam untuk orang hamil agar tidak
kesurupan, sebagai penghalat diri, dan pada saat melahirkan lancar. Penggunaan benang hitam pada
orang sakit sebagai penghalat diri sehingga tidak kesurupan dan pada saat haid tidak nyeri.

Ketiga, pembuatan benang hitam berbeda-beda dalam arti sederhana sampai agak rumit. Bahan
yang digunakan untuk membuat benang hitam dan gunting dengan menggunakan ayat-ayat atau surah-
surah Alquran.
` Keempat, masyarakat dianjurkan melestarikan kebudayaan benang hitam sebagai warisan nenek
moyang sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama dan jangan sampai terjerumus kemusyrikan.
Masyarakat mengambil hal positifnya dan membuang dampak negatif dari benang hitam.
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PENYUNTING

Ersis Warmansyah Abbas (BA, Drs. M.Pd., Dr.) dosen pada FKIP Unlam
Banjarmasin. Lahir di Muaralabuh, Solok Selatan, 15 November 1957. Doktor
Pedidikan (IPS) UPI Bandung (2013), Magister Pendidikan (Pengembangan
Kurikulum) IKIP Bandung (1995), Sarjana Pendidikan (Sejarah) IKIP Yogyakarta
(1980), Sarjana Muda Pendidikan Sejarah IKIP Padang (1978). Tamatan PGAN
6 Tahun Padang, PGAN 4 Tahun Muaralabuh dan SDN 1 Muaralabuh. Pernah
kuliah di FK Filsafat UGM (1982), dan alumnus Pendidikan (Kursus) Teori,
Metodologi dan Aplikasi Antropologi UGM (1993).

Tulisannya dimuat beberapa jurnal, dan atau, dipresentasikan pada berbagai seminar, baik di
dalam maupun di luar negeri, misalnya pada 5th UPSI-UPI Conference on Education, Selangor Malaysia
(2012). Untuk mendukung dan mengembangan keprofesionalannya, Presiden Lembaga Pengkajian
Kebudayaan dan Pembangunan Kalimantan (LPKPK) dan Ketua Pusat Kajian, Pengembangan dan
Layanan Pendidikan (PKPLP) ULM, mengikuti berbagai seminar dan workshop dalam berbagai bidang
dan melakukan kerja sama penelitian dengan Asia Foundation, PT Djarum Kudus, Pemkab, Pemko dan
Pemprov Kalimantan Selatan serta instansi lainnya.

Ratusan tulisan Ersis Warmansyah Abbas (EWA) dimuat berbagai media cetak, antara lain HU
Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Kedaulatan Rakyat, Berita Nasional, Jayakarta, Pelita,
Bandung Pos, Haluan, Radar Banjarmasin, Dinamika Berita, Banjarmasin Pos, Bandjarbaroe Post, Sinar
Kalimantan dan media cetak lainnya.

Pemimpin Umum Bandjarbaroe Post dan majalah GAGAH yang kini tidak terurus lagi
sebagaimana webnya yang dulunya popular www. ersis.com mengusung prinsip: Tulis apa yang ada di
pikiran bukan memikirkan apa yang akan ditulis. Tulis apa yang hendak ditulis, pasti jadi tulisan.
Publikasi harian tulisannya kini hanya dapat diikuti melalui facebook Ersis Warmansyah Abbas.

Sebagai penyaluran kehendak menulis dan memotivasi berbagai kalangan untuk menulis, Ersis
mendirikan dan mengembangkan Gerakan Persahabatan Menulis (GPM) berbasis dunia maya yang
cabang daratnya berkembang di kota-kota Indonesia dengan pelibat di Singapura, Taiwan, Hongkong,
Mesir, dan negara lainnya. GPM wilayah melakukan kegiatan menulis dan telah menerbitkan puluhan
buku dan untuk itulah Ersis sering bepergian ke berbagai kota untuk sharing atau pelatihan menulis.
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Ersis Warmansyah Abbas menerbitkan beragam buku dengan berbagai tema baik sebagai
penulis, penyunting, atau penunting bersama:
I. TENTANG MENULIS
1. Menulis Sangat Mudah. 2007. Yogyakarta: Mata Khatulistiwa.
2  Menulis Mari Menulis. 2007. Yogyakarta: Mata Khatulistiwa.
3. Menulis dengan Gembira. 2008. Yogyakarta: Gama Media.
4. Menulis Berbunga-Bunga. 2008. Yogyakarta: Gama Media.
5. Virus Menulis Zikir Menulis. 2008: Yogyakarta: Gama Media.
6. Menulis Mudah: Dari Babu Sampai Pak Dosen. 2008: Yogyakarta: Gama Media.
7. Menulis Tanpa Berguru. 2009. Yogyakarta: Gama Media.
8. Menulis Membangun Peradaban. 2009. Yogyakarta: Gama Media.
9. ‘Jatuh Cinta’ Menulis. 2011: Bandung: Wahana Jaya Abadi.
10. Indonesia Menulis. 2011: Bandung: Wahana Jaya Abadi.
11. Suer, Menulis Itu Mudah. 2012: Jakarta: Elex Media Komputindo, KK Gramedia.
12. Percaya Ngak Percaya, Menulis Itu Mudah. 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
13. Mudah Menulis Memudahkan Menerbitkan Buku. 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
14. Menulis Menyenangkan. 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
15. Menulis Mudah Memudahkan Menulis. 2013. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
16. Indonesia Menulis: Perjalanan Spiritual. 2013. Bandung: Wahana Jaya Abadi
17. Menulis di Otak. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
18. Menulis Menuliskan Diri. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
19. Menulis Mengasyikkan. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
20. Menulis Membangun Midset. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
21. Menulis Menjinakkan Kegagalan. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
22. Menulis Menghancurkan Belenggu. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
23. Menulis Enjoy Enjoy Sajalah. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
24. Mengatasi Kesulitan Menulis. 2016. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
25. Menulis Ala Ersis Writing Theory. 2018. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

II. FIKSI
1. Surat Buat Kekasih, antologi Puisi. 2006. Yogyakarta: Gama Media.
2. Garunum, antologi puisi bersama. 2006. Yogyakarta: Gama Media.
3. Taman Banjarbaru, antologi puisi bersama. 2006. Yogyakarta: Gama Media.
4. Kolaborasi Nusantara, Antologi Puisi Bersama. 2006. Yogyakarta: Gama Media.
5. Tajuk Bunga, antologi puisi bersama. 2006. Yogyakarta: Gama Media.
6. ASAP (Novel). 2010. Bandung:  Wahana Jaya Abadi.
7. Menjaring Cakrawala. 2011. Bandung:  Wahana Jaya Abadi.
8. Zikir Rindu. 2011. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
9. Deru Awang-Awang. 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
10. Senyawa Kata Kita, antologi puisi bersama. 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
11. Astagfirullah, Antologi Cerpen (bersama). Bandung:  Wahana Jaya Abadi.
12. Bogor Kasohor, Antologi Puisi (bersama). 2012. Bandung:  Wahana Jaya Abadi.
13. Mahkamah Tak Berbias, Kumpulan Cerita Pendek. 2017. Bandung:  Wahana Jaya Abadi.
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III. MOTIVASIONAL SPIRITUAL
1. Nyaman Memahami ESQ. 2005. Yogyakarta: Gama Media.
2. Sabar, Ikhlas, dan Bersyukur: Melejitkan Potensi Diri.  2013. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

IV BUKU AJAR, PEMIKIRAN, DAN PENELITIAN
1. Pemuda dan Kepahlawanan. 1988. Bandung: Materpamur.
2. Bab-Bab Antropologi. 1996. Penyunting tulisan Fudiat Suryadikara. Banjarmasin: EWA Book Company.
3. Memahami Sejarah. 1997. Banjarmasin: EWA Book Company.
4. Pembangunan Kalimantan. 1998. Penyunting tulisan Ismet Ahmad. Banjarmasin: EWA Book Company.
5. Perjuangan Rakyat Kabupaten Banjar dalam Revolusi Fisik 1945-1949. 2000. Martapura: Pemkab

Banjar dan LPKPK.
6. Tanah Laut: Sejarah dan Potensi. 2000. Pelaihari: Pemkab Tanah Laut dan LPKPK.
7. Data Dasar Banjarbaru: Banjarbaru Menuju Metropolitan 2002. Banjarbaru Pemko Banjarbaru

dan LPKPK.
8. Banjarbaru. 2002. Banjarbaru: Pemko Banjarbaru dan LPKPK.
9. Menguak Atmosfir Akademik. 2004. Penyunting bersama Sutarto Hadi. Banjarmasin: FKIP Unlam.
10. Menggugat Kepedulian Pendidikan Kalimantan Selatan. 2005. Banjarbaru:  LPKPK.
11. Nyaman Memahami ESQ. 2005. Yogyakarta: Gama Media.
12. Sejarah Kotabaru. 2010. Bandung: Rekayasa Sains.
13. PDAM Bandarmasih: Primadona Kota Air. 2010. Bandung: Rekayasa Sains.
14. Mewacanakan Pendidikan IPS. 2013. Penyunting. Bandung:  Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam

Press.
15. Pendidikan Karakter. 2014. Penyunting. Bandung: Niaga Sarana Mandiri dan FKIP-Unlam Press.
14. Building Nation Character Through Education. 2014. Penyunting. Bandung:  Wahana Jaya Abadi dan FKIP-

Unlam Press.
17. Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal. 2015. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-

Unlam Press.
18. Ethnopedagogy. 2016. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
19. Pendidikan Sejarah, Patriotisme & Karakter Bangsa: Malaysia-Indonesia. 2016. Penyunting.

Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
20. Building Education Based on Nationalism Values. 2016. Book I. Penyunting. Bandung: Wahana

Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
21. Building Education Based on Nationalism Values. 2016. Book II. Penyunting. Bandung: Wahana

Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
22. Penguatan Pendidikan IPS di Tengah Isu-Isu Global. 2018. Prosiding Seminar. Penyunting. Bandung:

Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.

V. BIOGRAFI
1. Buku Kenangan Purna Tugas M.P. Lambut. 2003. (Editor Bersama). Banjarmasin: FKIP Unlam.
2. Rudy Resnawan: Untukmu Banjarbaru. 2010. Bandung: Rekayasa Sains.
3. Guru Sekumpul: Biografi Pendidikan Profetik. 2014. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
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4. Guru Sekumpul. 2014. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
VI TEMA BEBAS
1. Masa Kecil Yang Tak Terlupakan (Bersama). 2011. Malang: Bintang Sejahtera.
2. Cinta Pertama: Kisah-Kisah Cinta Berhikmah. 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

VII. PROSES TERBIT
     Beberapa bukunya dalam proses penerbitan.

Ersis melakukan sharing atau seminar menulis di berbagai tempat, antara lain: Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin, KAMMI Kalsel, Radio MQFM Bandung, Tahajud Call Bandung, Masjid
Salman ITB Bandung, UIN Malang, Malang Post Malang, Universitas Pakuan Bogor, IAIN Sunan Ampel
Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Institut Keislaman Hasyim As’ari Jombang, Politeknik Negeri
Banjarmasin, Politeknik Negeri Tanah Laut, Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, Pesantren Sidogiri Pasuruan,
Pesantren Banyuanyar Pamekasan, Badiklad Pemprov Kalsel, LPMP Kalsel, SMA/MA, Universitas
Kebangsaan (UKM) Malaysia dan berbagai insitusi dan instansi.

Dr. Bambang Subiyakto, M.Hum. lahir di Ciamis pada 09 Februari 1956.
Pendidikan SD sampai dengan SMA didiselesaikan di Banjarmasin.
Menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dan S2 pada jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Jenjang S3 pada jurusan
Pendidikan IPS (Social Studies Education) SPs Universitas Pendidikan Indo-
nesia Bandung. Pernah duduk sebagai Kepala Perpustakaan Univ. Lambung
Mangkurat 2007-2009 dan sebagai Dewan Redaksi Jurnal Kebudayaan
“Kandil”. Sampai saat ini sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan

Islam Pangeran Antasari Martapura. Pernah aktif pada berbagai organisasi profesi maupun
kemasyarakatan seperti Masyarakat Sejarawan Indonesia Kalsel (Ketua), SOKSI Kab. Banjar (Sekretaris),
PPM Kab. Banjar (Sekretaris), FKPPI Kab. Banjar (Wakil Ketua), dan AMPI Kab. Banjar (Wakil Ketua).

 Kontributor tulisan untuk beberapa buku di antaranya “Infrastruktur Pelayaran Sungai: Kota
Banjarmasin Tahun 1900-1970” dalam Freek Colombijn dkk (eds.), Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-
Kota Di Indonesia (2005); “Anjir, Bubuhan dan Kayuh Baimbai, Sumber Daya Budaya Masyarakat Banjar”
dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra (ed.), Arkeologi Dan Sumber Daya Budaya Di Kalimantan, Masalah dan
Apresiasi (2011); Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Upaya dan Ajaran Nilai-Nilai Karakter Dalam
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Disertasi, 2015). “Strategi Guru Dalam Menanamkan Nasionalisme
Kepada Peserta Didik” dalam Developing Education: Based On Nationalism Values (2016); dan
“Nasionalisme Indonesia (Analisis Teoritik Fenomena Historis Pergerakan Nasional Indonesia” dalam
Pendidikan Sejarah, Patriotisme & Karakter Bangsa Malaysia–Indonesia (2017).

Menulis artikel pada beberapa jurnal ilmiah seperti Wiramartas, Widya Karya, dan Kandil. Menulis
artikel dan esai pada media massa daerah serta aktif sebagai pemakalah (narasumber) pada berbagai
seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.
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Heri Susanto, M.Pd., dosen Pendidikan Sejarah pada FKIP Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan jabatan Fungsional Lektor. Lahir di
Jangglengan, 02 September 1982. Mata kuliah yang diampu: Strategi
Pembelajaran Sejarah, Sejarah Australia-Oceania, Sejarah Afrika, Media
Pembelajaran Sejarah, dan Evaluasi Pembelajaran Sejarah. Dapat dihubungi
di alamat email : iniherisusanto@ulm.ac.id.
Menempuh pendidikan S1 pada program studi Pendidikan Sejarah 2001-2006
di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan skripsi “Dampak

Sosial-Ekonomi Keberadaan Transmigran Terhadap Penduduk Setempat di Desa Kambitin I Kecamatan
Haruai Kabupaten Tabalong tahun 1984-1991". Pendidikan S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Pendidikan Sejarah 2010-2012 dengan tesis: “Hubungan Pemahaman Sejarah Masa Revolusi Fisik di
Kalimantan Selatan dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya di Kalimantan Selatan dengan Sikap
Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin”.

Beberapa publikasi yang dihasilkan antara lain dalam jurnai ilmiah: 1) Dinamika Sosial Ekonomi
Transmigran di Desa Kambitin I Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong 1984-1991, Volum 14, Nomor
1, Mei 2012, Jurnal Wiramartas; 2) Kontribusi Program CD (Community Depelovment) dan CSR (Corporate
Social Responsibillity) dalam Pengembangan Pendidikan di Tabalong, Volum 15, Nomor 1, Mei 2013,
Jurnal Wiramartas; 3) Understanding Regional History and Perception of Cultural Diversity in Developing
Nationalism, Volume 14 Nomor 1, tahun 2013, Historia International Journal of History Education; 4)
Analisis Ketersediaan Sarana-Prasarana Pendidikan dan Kesiapan Implementasi Kurikulum 2013 di
Kabupaten Tabalong, Jilid 27 Nomor 7, Oktober 2015, Vidya Karya Jurnal Kependidikan; 5) Kolonialisme
dan Identitas Kebangsaan Negara-negara Asia Tenggara, Volum 10, Nomor 2, Desember 2016, Sejarah
dan Budaya; Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya.

Mutiani, S.Pd., M.Pd., lahir di Banjarmasin 07 September 1989 merupakan
dosen pada Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung
Mangkurat. Jenjang pendidikan Strata 1 diselesaikan pada Program Studi
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat tahun 2012. Jenjang
Strata 2 diselesaikan pada Program Studi Pendidikan IPS Sekolah
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015. Selain rutinitas
aktivitas akademik, menulis untuk beberapa seminar nasional, seminar
internasional, dan jurnal. Karya tulisnya antara lain: “Pemanfaatan Puisi Sebagai

Sumber Belajar IPS untuk Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Peserta Didik Di SMP Negeri 6
Banjarmasin” (Tesis, 2015), “Model Pembelajaran Sosial: Strategi Pembelajaran Afektif Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Pada Kelas Konstruktifis” (Prosiding, 2015) “Irational Phase To Rational Phase:
Dynamic Services of Sambang Lihum Psychiatric Hospital In South Kalimantan From 1991 Until 2009”
(Prosiding, 2016), “IPS dan Pendidikan Lingkungan: Urgensi Pengembangan Sikap Kesadaran Lingkungan
Peserta Didik” (Jurnal, 2017), “Education and Multiculturalism: The Road Ahead Harmony In Globalization”
(Prosiding, 2017), serta beberapa artikel ilmiah lainnya.
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Dr. Syaharuddin, S.Pd., M.A. lahir di Santan Ilir (Kutai Kartanegara), 1 Maret
1974. Menempuh pendidikan SD hingga SLTA di Kota Bontang. S1 Pendidikan
Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat (lulus 2008), S2 Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan menyelesaikan jenjang
S3 pada jurusan Pendidikan IPS (Social Studies Education) SPs Universitas
Pendidikan Indonesia Bandung. Adapun beberapa karya tulis yang dipublikasi
antara lain; “Transformasi Nilai-Nilai Kejuangan Masyarakat Banjar pada Periode
Revolusi Fisik (1945-1950): Studi Etnopedagogi dalam Pengembangan

Kurikulum Pendidikan IPS”, (Disertasi, 2015), “Orang Banjar Menjadi Indonesia:Dinamika Organisasi
Islam Di Borneo Selatan 1912-1942 (2009), Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kab. Banjar
(Tim Penulis, 2010), Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Konsep dan Implementasi (Tim Editor, 2013),
Ethnopedagogy: The Proceeding of International Seminar on Ethnopedagogy (Tim Editor, 2015), serta
aktif sebagai pemakalah (narasumber) pada berbagai seminar (nasional maupun internasional), jurnal
dan pertemuan ilmiah lainnya.


