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Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi Berprestasi 
Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 
Ikip Pgri Jember

(The Influence of Entrepreneurship Education and Achievement Motivation to 
Entrepreneurship Interest in Ikip PGRI Jember Students)

Vera Firdaus
Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember
e-mail: verafirdaus06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan dan motivasi berprestasi terhadap minat berwirausaha 
pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random sampling. 
Untuk menguji permasalahan tersebut, kuesioner disebarkan pada30 responden. Data yang terkumpul kemudian di analisa menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 16 for windows (Statistical Product and Service Solution). Hasil 
uji T atau parsial menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha yang ditunjukkan 
nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,032.yang lebih kecil dari 0,05. Sedangkan motivasi berprestasi tidak ada pengaruh terhadap 
minat berwirausaha yang diperlihatkan oleh uji T atau parsial yang mempunyai nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,237 yang lebih 
besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel pendidikan kewirausahaan dan motivasi berprestasi secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap minat berwirausaha Hal ini ditunjukkan dari nilai F hitung sebesar 6.923.

Kata kunci: Pendidikan, Kewirausahaan, Motivasi Berprestasi, Minat 

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of entrepreneurship education and achievement motivation to entrepreneurship interest in IKIP 
PGRI Jember students. This type of research is quantitative. The population of this research is all students of Faculty of Education IKIP 
PGRI Jember. Sampling is taken by using purposive random sampling technique, so that obtained 30 respondents. The collected data was 
analyzed using multiple linear regression analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solution) 16th version. The result of T test 
or partial indicates that entrepreneurship education has an influence on entrepreneurship interest which indicated a significance value 
(P Value) of 0.032. Which is smaller than 0.05. While achievement motivation there is no influence to entrepreneurship interest shown 
by T test or partial that have value of significance (P Value) equal to 0,237 which is bigger than 0,05. The results value of this study also 
proves that the variables of entrepreneurship education and achievement motivation are influence the entrepreneurship interest. This 
is shown by the value of F which is 6.923.

Keywords: Education, Entrepreneurship, Achievement Motivation, Interest

PENDAHULUAN

Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi diharapkan 
bisa menyiapkan mahasiswa untuk berani mandiri, tidak lagi 
terfokus menjadi pencari kerja (job seeker). Apalagi data 
pengangguran terdidik di Indonesia menunjukkan, semakin 
tinggi pendidikan seseorang, semakin rendah kemandirian 
dan semangat kewirausahaannya. Diharapkan pendidikan 
kewirausahaan mampu meningkatkan soft skill mahasiswa 
sehingga dapat menciptakan peluang usaha (job creator).

Pendidikan kewirausahaan akan mampu menumbuhkan 
minat mahasiswa berwirausaha jika mata kuliah 
kewirausahaan mampu menambah pengetahuan mahasiswa 

mengenai seluk-beluk bisnis baik mengenai soft skill maupun 
hard skill sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan 
peluang yang ada di sekitarnya dalam menciptakan usaha 
sendiri setelah lulus maupun saat masih kuliah.

Diperlukan motivasi yang tinggi dalam berwirausaha. 
Faktor yang menghambat minat mahasiswa berwirausaha 
adalah pentingnya pengetahuan dan pengalaman dalam 
memulai bisnis yang baru. Kegiatan usaha yang akan 
dilakukan oleh seorang wirausaha biasanya berkaitan dengan 
pengalaman, minat ataupun keahliannya. Membutuhkan 
motivasi yang kuat untuk merintis usaha baru. Selain itu 
kematangan dalam berfi kir dan kematangan perencanaan 
diperlukan demi kesuksesan berwirausaha.
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Jiwa wirausaha tidak dapat dipungkiri biasanya dimulai 
dari bisnis keluarga. Menurut Kodrat dan Christina (2015;45) 
fenomena yang menarik dari bisnis keluarga adalah 
keberlangsungan perusahaan untuk bertahan hidup sangat 
bergantung pada generasi penerusnya. Para wirausaha yang 
mempunyai anak-anak, secara tipikal memikirkan waktu 
pengalihan bisnis pada generasi berikutnya (Longgenecker, 
2007:41).

Berwirausaha baik melanjutkan bisnis keluarga maupun 
memulai bisnis baru memerlukan jiwa dan karakter 
berwirausaha. Pendidikan dan motivasi akan menjadi warna 
bagi individu dalam menempa dirinya agar mempunyai 
karakter yang kuat dalam berwirausaha. Jiwa atau karakter 
kewirausahaan dipengaruhi oleh latar belakang seseorang 
yang mempunyai keinginan meningkatkan kompetensi 
melalui pendidikan dan pengetahuan, motivasi tinggi 
untuk tidak pantang menyerah serta kemauan bekerja 
keras, memanfaatkan waktu dan kesempatan. Pengalaman 
hidup akan mewarnai cara berfi kir dan ketangguhan dalam 
menyikapi masalah. Individu dengan karakter entrepreneur 
tidak terbelenggu oleh terpaan masalahnya, melainkan 
berfi kir optimistik.

Menurut Lestari & Wijaya (2012:113) Sikap, perilaku, dan 
minat ke arah kewirausahaan seorang mahasiswa dipengaruhi 
oleh pertimbangan atas berbagai aspek mengenai pilihan 
karir sebagai wirausahawan. Pendidikan kewirausahaan juga 
dapat menjadi salah satu pilihan karir selain pilihan karir 
menjadi pegawai swasta, PNS, atau pegawai BUMN. Kodrat 
dan Christina (2015;41) mengemukakan bahwa isu ekonomi 
tentang semakin berkurangnya kesempatan bekerja, tingginya 
jumlah pengangguran termasuk di dalamnya pengangguran 
berpendidikan diploma dan sarjana mendorong lahirnya 
entrepreneur muda dalam menciptakan lapangan kerja. 

Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Ilmu 
Pendidikan IKIP PGRI Jember, sejalan dengan program IKIP 
PGRI Jember yaitu The Excellent Campus Foor The Best 
Character Quality And Entrepreneur. Mahasiswa diarahkan 
untuk memiliki orientasi berfi kir ke masa depan. Sebagai 
calon guru mahasiswa di bekali pengetahuan, keterampilan 
dan sikap sebagai guru profesional di bidangnya. Dalam hal 
ini peran dosen kewirausahaan menjadi penting bukan hanya 
memberikan pengetahuan berwirausaha, namun memberikan 
nilai-nilai karakter positif dalam kewirausahaan. Dosen 
dalam memberikan mata kuliah kewirausahaan diharapkan 
mampu menumbuhkan minat mahasiswa untuk berwirausaha, 
sehingga orientasi berfi kirnya bukan lagi sebagai pencari 
kerja melainkan menciptakan lapangan kerja.

Fenomena dan berbagai uraian di atas menjadi dasar 
pijakan bagi penulis dalam penelitian ini yang mengambil 
judul pengaruh pendidikan kewirausahaan dan motivasi 
berprestasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan (education) menurut Sumiharsono (2014:2) 
adalah usaha melakukan analisa yang cermat dapat 
memperkaya pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan 
membantu memperoleh, konsep teori, dan praktik yang 
lebih kuat serta sarat nilai. Pendidikan menurut Kuniadin, 
Machali (2012:111) merupakan segala pengalaman belajar 
yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang 
hidup.

Nurhayati (2011:43) berpendapat, bahwa pembelajaran 
di perguruan tinggi lebih banyak menekankan transformasi 
pengetahuan kepada mahasiswa daripada mentransformasikan 
keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Padahal 
proses belajar seperti itu akan menjadikan mahasiswa 
kurang kreatif, miskin ide dan belajar menjadi “kering tidak 
bermakna” karena mahasiswa “dipaksa” lebih banyak bahan 
atau informasi yang diberikan dosen (learning based content) 
yang akan meminimalisir peran, kreativitas, dan tanggung 
jawab mahasiswa. 

Menurut Ormrod (2008:3), proses mengajar yang efektif 
terkait dengan kemampuan mempresentasikan suatu topik 
atau mendemonstrasikan suatu keterampilan sedemikian rupa 
sehingga mahasiswa dapat memahami dan menguasai materi 
yang diberikan. Muhibbin Syah (2003:1) mengemukakan 
bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar 
guna menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia 
dalam hal ini mahasiswa, dengan cara mendorong dan 
memfasilitasi kegiatan pembelajaran. 

Alma (2009:17) menjelaskan pengertian kewirausahaan 
yang berasal dari kata dasar Wira yang berarti kesatria, 
pahlawan, pejuang, unggul, gagah berani. Sedangkan kata 
Usaha yang berarti bekerja, melakukan sesuatu Dengan 
demikian pengertian dari wirausaha ditinjau dari segi 
arti kata adalah orang tangguh yang melakukan sesuatu. 
Banyak defi nisi mengenai kewirausahaan, namun umumnya 
hakikatnya hampir sama yaitu merujuk pada sifat, watak, ciri-

Tabel 1. Jumlah Penganggur Berpendidikan Diploma dan 
Sarjana

Sumber: BPS (dalam Kodrat dan Christina 2015;41)
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ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan 
keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia 
nyata dan dapat mengembangkan nya dengan tangguh.

Pengertian Wirausaha dinyatakan lengkap oleh Joseph 
Schumpeter adalah Enterpreneur as the person who destroys 
the existing economic order by introducing new products 
and services, by creating new forms of organization, or 
by exploiting new raw materials (dalam Alma 2009:24). 
Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi 
yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, 
dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah 
baku baru. Alma menekankan pengertian tersebut pada setiap 
orang yang memulai sesuatu bisnis yang baru.

Kodrat dan Christina (2015;47) mengemukakan jiwa 
enterpreneurship akan memberikan ide berlimpah untuk 
menciptakan inovasi baru yang dapat menciptakan nilai 
tambah. Di Stanford University program tersebut dikenal 
sebagai Anantomy of enterpreneur dan T Shaped People.

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan kewirausahaan 
yang mengintegrasikan antara konsep teori, sikap dan perilaku 
kewirausahaan, serta mengimplementasikan pengetahuan 
kewirausahaan dalam bentuk keterampilan enterpreneurship, 
maka perlu dikembangkan model pembelajaran yang 
memungkinkan bagi mahasiswa mempunyai kesempatan 
mengintegrasi/memadukan nilai enterpreneurship dan 
menunjukkannya dalam perilaku berwirausaha. 

Menurut Chrismardani. (2013:108) desain pembelajaran 
kewirausahaan berorientasi untuk menghasilkan business 
entrepreneur terutama yang menjadi owner entrepreneur atau 
calon wirausaha mandiri yang mampu mendirikan, memiliki 
dan mengelola perusahaan serta dapat memasuki dunia bisnis 
dan dunia industri secara profesional yang di dalamnya 
memuat aspek-aspek teori, praktek dan implementasi.

Kodrat dan Christina (2015:52) menjelaskan tentang 
dalam pembelajaran entrepreneurship di Fakultas Ekonomi 
Ciputra yang menggabungkan antara teori akademik dan 
kehidupan nyata melalui pembelajaran secara teoritis dan 
praktik kewirausahaan. Berdasarkan pendapat diatas inilah 
peneliti menguji pendidikan kewirausahaan secara teoritis 
maupun praktik kewirausahaan.
1. Teori Kewirausahaan. 
 Model ini mensinergikan kebijakan pemerintah 

tentang pendidikan kewirausahaan dan pembentukan 
kurikulum yang memasukkan tahapan pengembangan 
kewirausahaan. Pada tahap ini mahasiswa diwajibkan 
mengikuti kuliah kewirausahaan dengan bobot 2 
SKS yang dilaksanakan pada semester I dengan 
materi: pemahaman teoritis kewirausahaan, motivasi 
kewirausahaan, bentuk-bentuk kewirausahaan sikap 
kewirausahaan, keberhasilan berwirausahaan serta 
business plan. 

2. Praktik Kewirausahaan
 Menurut Kodrat dan Christina (2015:53) dengan praktik 

kewirausahaan, mahasiswa dilatih untuk melihat peluang, 
kreativitas, mengkalkulasikan risiko 

Motivasi Berprestasi

Suryana (2003:32) mengemukakan bahwa seseorang 
mempunyai minat kewirausahaan disebabkan oleh motif 
tertentu, yakni motif berprestasi (achievement motive).
Menurut Djaali (2014:103) motivasi berprestasi merupakan 
kondisi fi siologis dan psikologis yang terdapat dalam diri 
siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu 
guna mencapai tujuan tertentu.

Robbins (2008:230) berpendapat bahwa beberapa individu 
memiliki dorongan yang kuat dan berjuang untuk mencapai 
keberhasilan dan memperoleh penghargaan. Motivasi ini 
didasari oleh keinginan memperoleh sesuatu yang lebih 
baik, atau lebih efi sien. Dapat disimpulkan bahwa motivasi 
untuk berprestasi adalah dorongan untuk memberikan yang 
terbaik dari dirinya yang berkaitan erat dengan antuasiasme/
semangat dalam merespon pembelajaran

David Mc Clelland dan kawan-kawan telah melakukan 
penelitian yang intensif dalam mengembangkan teori prestasi.
Mc Clelland (1961:234)mengungkapkanbahwa motivasi 
berprestasi berhubungan dengan kegigihan manusia untuk 
mencari uang, kecuali bila uang kemudian disimbolkan 
sebagai nilai prestasi. Mc Clelland mengungkapkan bahwa 
motivasi berprestasi merupakan motivasi yang berhubungan 
dengan pencapaian beberapa standar kepandaian atau standar 
keahlian.

Prabu (2005:6), mengemukakan pendapat Mc 
Clelland yang mencoba menjelaskan mengenai motivasi 
berprestasi, melalui Achievement Motivation Theory yang 
dikemukakannya dalam The Encyslopedia Dictionary Of 
Psychology Mc Clelland (1976). Menurut Alma (2009:96) 
teori achievement – oriented behavior menjelaskan tingkah 
laku manusia yang berorientasi pada prestasi dengan 
mengarahkan tingkah laku pada standart of exellent.

Prabu (2005:7) menyebutkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi individu, antara lain:
1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement = n 

Ach)
2. Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation = n Af)
3. Kebutuhan akan kekuatan (need for power = n Pow).

Khairani (2014:182) menyebutkan motivasi berprestasi 
yang meliputi:
1. Upaya untuk berhasil atau mencapai tujuan yang 

dikehendaki
2. Keterlibatan ego individu dalam suatu tugas
3. Harapan suatu tugas yang terlihat oleh tanggapnya 

subyek
4. Motif untuk mengatasi rintangan atau berupaya berbuat 

sesuatu dengan cepat dan baik. 

Menurut Suryana (2003:33) enterpreneur memiliki 
motivasi berprestasi yang tinggi, ditandai dengan ciri-ciri 
sebagai berikut:
1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan serta persoalan yang 

timbul pada dirinya



48 Humaniora, Vol. 14 No. 2 Desember 2017: 45�53

2. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk 
melihat keberhasilan maupun kegagalannya

3. Mempunyai tanggung jawab personal yang tinggi
4. Berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan
5. Menyukai tantangan dan melihat tantangan secara 

seimbang (fifty-fifty). Jika tugas yang diembannya sangat 
ringan, maka wirausaha merasa kurang tantangan, tetapi 
menghindari tantangan yang paling sulit memungkinkan 
pencapaian keberhasilan sangat rendah. 

Minat Berwirausaha

Menurut Djaali (2014:121) minat adalah rasa lebih 
suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 
tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan Khairani (2014:135) 
menyimpulkan pengertian minat sebagai hasil interaksi 
dan belajar dengan lingkungannya yang melahirkan energi 
yang luar biasa untuk berjuang mendapatkannya. Menurut 
Singer (1991:78) minat adalah suatu landasan yang paling 
meyakinkan dalam mendukung proses belajar, di mana minat 
tidak akan terjadi begitu saja, melainkan sesuatu yang dapat 
dipelajari.

Khairani(2014:136) menyimpulkan pendapat Crow 
and Crow (1984) bahwa minat bisa menunjukkan pada 
kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong 
seseorang untuk memperhatikan sesuatu barang atau kegiatan 
yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengalaman yang 
telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri.

Menurut Djaali (2014:121) minat dapat diekspresikan 
melalui pernyataan yang menunjukkan lebih menyukai pada 
sesuatu hal dibanding yang lainnya. Hal ini dimanifestasikan 
melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Khairani (2014:139) 
menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi minat, 
antara lain:
1. The Factor Inner Urge
 Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang 

lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan 
seseorang akan mudah menimbulkan minat, Misalnya 
kecenderungan terhadap belajar, hasrat ingin tahu 
terhadap pengetahuan.

2. The Factor Social Motive
 Minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal, yang 

juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan 
oleh motif sosial. Misal seseorang berminat pada prestasi 
tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula.

3. Emosional Factor
 Faktor perasaan dan emosi ini berpengaruh terhadap 

obyek. Misal perjalanan sukses individu dapat 
membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah 
semangat atau kuatnya minat.

Khairani (2014:141) mengemukakan tiga cara yang dapat 
digunakan untuk menentukan minat yaitu:
1. Minat yang diekspresikan/Expressed Interest
 Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya 

dengan kata-kata tertentu 

2. Minat yang diwujudkan/Manifest Interest
 Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui 

kata-kata melainkan dengan tindakan atau perbuatan, 
yaitu ikut serta berperan aktif dalam suatu kegiatan.

3. Minat yang diinvesitasikan/Inventoral Interest
 Mengukur minat seseorang melalui jawaban akan 

sejumlah pertanyaan. Pertanyaan untuk mengukur minat 
seseorang diukur melalui angket.

Suryana (2003:36) menyebutkan beberapa alasan 
seseorang memiliki minat berwirausaha, antara lain
1. Alasan Keuangan yang berarti memiliki peluang untuk 

memperoleh kontrol atas kemampuan diri
2. Alasan sosial, yang memiliki peluang untuk 

memanfaatkan potensi yang dimiliki
3. Alasan pelayanan, berpeluang memperoleh manfaat 

secara finansial
4. Alasan pemenuhan diri yang berpeluang untuk 

berkontribusi kepada masyarakat dan untuk menghargai 
usaha-usaha seseorang

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi 
Berprestasi Terhadap Minat Berwirausaha 
Mahasiswa

Pendidikan kewirausahaan sebagai bagian dari mata 
kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa, bertujuan untuk 
memberikan bekal pengetahuan dan skill pada mahasiswa. 
Dalam pembelajaran praktik kewirausahaan mahasiswa 
diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan, sikap 
dan keterampilan pada suatu kegiatan wirausaha. Menurut 
Lestari Dan Wijaya (2012:113), Pendidikan kewirausahaan 
akan dapat menumbuhkan minat mahasiswa untuk memilih 
kewirausahaan sebagai salah satu pilihan karir selain pilihan 
karir. Mahasiswa yang takut akan risiko (risk averter) 
cenderung memilih pekerjaan sebagai pegawai swasta, PNS, 
atau pegawai BUMN. Sedangkan mahasiswa yang berani 
mengambil risiko (risk taker) akan cenderung mengambil 
pilihan karir menjadi seorang wirausahawan karena seorang 
risk taker mempunyai keberanian untuk meninggalkan 
comfort zone.

Kebutuhan akan prestasi (n Ach) merupakan daya 
penggerak yang memotivasi semangat bekerja seseorang. 
Karena itu n Ach akan mendorong seseorang untuk 
mengembangkan kreativitas dan mengerahkan semua 
kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai 
prestasi kerja yang maksimal (dalam Alma 2009:96).Alma 
mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki motivasi 
berprestasi tinggi selalu mempunyai:
1. Pola pikir tertentu. Ketika merencanakan sesuatu, 

selalu mempertimbangkan apakah pekerjaan yang akan 
dilakukannya menantang atau tidak.

2. Memikirkan kendala-kendala apa yang mungkin akan 
dihadapi dalam mencapai tujuannya, strategi apa 
yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala dan 
mengantisipasi konsekuensinya.
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3. Kesediaan memikul tanggung jawab sebagai konsekuensi 
usahanya, berani mengambil risiko yang sudah 
diperhitungkan, kesediaannya mencari informasi untuk 
mengukur kemajuannya, dan ingin kepuasan dari apa 
yang telah dikerjakannya. 

Guna meningkatkan motivasi mahasiswa beprestasi, 
maka perlu metode pendidikan yang mampu memberikan 
ruang bagi kreativitas dan meningkatkan pengetahuan. 
Kreativitas dan bekal ilmu akan dapat mendorong 
mentalitas mahasiswa. Dalam konteks pembelajaran 
kewirausahaan, menumbuhkan motivasi berwirausaha akan 
mampu menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan 
meningkatkan aktivitas kewirausahaan agar para lulusan 
perguruan memiliki keberanian menjadi pencipta lapangan 
kerja. Dengan demikian motivasi berprestasi pada mahasiswa 
dapat menjadi daya dorong bagi minat berwirausaha.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan 
penelitian yang akan dilakukan merupakan dasar atau 
landasan yang cukup kuat bagi pengembangan kerangka 
teoritis untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil 
penelitian terdahulu yang dapat menjadi dasar bagi penelitian 
ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Cahyono dan Haryanto (2014:59) dalam penelitiannya 

yang berjudul Model Pembelajaran Kewirausahaan 
Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di STIEBBANK 
Yogyakarta) menemukan bahwa penerapan model 
pembelajaran kewirausahaan yang dilakukan lewat 
pendekatan kontekstual atau CTL membuat mahasiswa 
STIEBBANK Yogyakarta aktif dalam pembelajaran. 

2. Rahmania dan Efendi (2015:10) dalam penelitiannya 
tentang Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Praktik 
Kerja Industri dan Motivasi Berprestasi Terhadap Minat 
Berwirausaha Siswa Kelas XII Kompetensi Keahlian 
Pemasaran SMK Negeri Bisnis dan Manajemen Kota 
Padang. Jenis penelitiannya adalah deskriptif asosiatif, 
dengan tehnik sampling proportional random sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 102 orang. Hasil uji 
asumsi klasik dan analisis regresi berganda menemukan 
bahwa: (1) pengetahuan kewirausahaan, praktek kerja 
industri dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap 
minat berwirausaha (2) pengetahuan kewirausahaan 
berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha (3) 
praktek kerja industri berpengaruh signifikan terhadap 
minat berwirausaha (4) motivasi berprestasi berpengaruh 
signifikan terhadap minat berwirausaha.

3. Penelitian tentang kewirausahaan juga dilakukan oleh 
Hayatulfajri (2013:1) dengan judul penelitian Pengaruh 
Sikap Pada Praktik Kewirausahaan Terhadap Minat 
Berwirausaha Siswa Kelas X SMKN I Sumedang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 
dilakukan pada 66 responden yang diberikan angket 

yang kemudian dianalisis menggunakan uji regresi 
sederhana. Hayatulfajri menemukan bahwa sikap 
pada praktik kewirausahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat berwirausaha. 

4. Ahmad, Dhiana, Warso (2015:29) melakukan 
penelitian dengan judul Pengaruh Antara Pengetahuan 
Kewirausahaan, Motif Berprestasi, Kemandirian Pribadi 
Terhadap Perilaku Kewirausahaan Pedagang Di Pasar 
Tegowanu. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang 
di Pasar Tegowanu sebanyak 475 dengan sampel 83 
responden. Teknik pengambilan sampel adalah accidental 
sampling dengan metode analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh pengetahuan 
kewirausahaan terhadap perilaku kewirausahaan. Ada 
pengaruh positif motif berprestasi terhadap perilaku 
kewirausahaan. Sedangkan variabel kemandirian pribadi 
berpengaruh positif terhadap perilaku kewirausahaan. 
Variabel pengetahuan kewirausahaan, motif berprestasi 
dan kemandirian pribadi secara bersama-sama 
berpengaruh positif perilaku kewirausahaan pedagang 
pasar Tegowanu. 

5. Rosmiati. Junias, Donny Teguh Santosa. Munawar. 
(2015:29). Penelitiannya berjudul Sikap, Motivasi, Dan 
Minat Berwirausaha, Responden penelitian ini adalah 
mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang 
angkatan 2013 sebanyak 30 responden. Data diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan bantuan software SPSS. 
Hasil output analisis regresi linier berganda menunjukkan 
hasil uji hipotesis bahwa F hitung ≤ F table dengan nilai 
F sebesar 1,802. Ini menunjukkan bahwa variabel sikap, 
motivasi dan minat berwirausaha tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 
Mahasiswa Jurusan Akuntansi semester satu cenderung 
kurang berminat berwirausaha, karena sebagian besar 
mahasiswa belum memahami wirausaha. Beberapa sikap, 
motivasi dan minat mahasiswa berwirausaha dipengaruhi 
ketidakpahaman menjalankan usaha.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka berfi kir yang telah diuraikan diatas, 
maka disusun kerangka konseptual penelitian. Penyusunan 
kerangka konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan 
variabel mana yang berkedudukan sebagai variabel eksogen, 
variabel intervening dan variabel endogen terikat (Firdaus, 
2011:117).Kerangka konseptual penelitian disajikan pada 
Gambar 1.

Pend.Kewirausahaan(X1) 

Motivasi Berprestasi (X2) 

Minat Berwirausaha  (Y) 

H2 

H1 

Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Sumber: data diolah, 2017
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Identifi kasi Variabel

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang 
memberikan nilai beda terhadap sesuatu (benda, manusia 
dan lain-lain). Variabel juga merupakan konsep dari berbagai 
level abstrak yang didefi nisikan sebagai suatu fasilitas untuk 
pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian. Berikut 
variabel-variabel beserta indikator yang diklasifi kasikan 
sebagai berikut:
a. Independent Variable (X1): Pendidikan Kewirausahaan 

dan Motivasi Berprestasi (X2). Dengan indikator: adalah 
(1) teori kewirausahaan dan (2) praktek kewirausahaan

b. Independent Variable (X2): Motivasi Berprestasi. 
Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah: (1) 
Ingin mengatasi sendiri kesulitan serta persoalan yang 
timbul pada dirinya; (2) Selalu memerlukan umpan 
balik yang segera untuk melihat keberhasilan maupun 
kegagalannya; (3) Mempunyai tanggung jawab personal 
yang tinggi.

c. Dependent Variabel (Y): Minat Berwirausaha. Indikator 
variabel ini antara lain: (1) The Factor Inner Urge; (2) 
The Factor Social; (3) Motive Emosional Factor.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka 
pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Rancangan penelitian dibuat untuk mengetahui latar 
belakang permasalahan yang sedang dihadapi, konsep dasar 
pemikiran yang dijadikan acuan, pendekatan-pendekatan 
yang dipergunakan, hipotesis atau dugaan sementara yang 
diajukan untuk menjawab permasalahan, teknik pengumpulan 
data yang dipakai, dan analisis data statistik yang digunakan 
(Silalahi, 2003:6).

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan 
(explanatory research) yaitu untuk menjelaskan pengaruh 
antar variabel melalui pengujian hipotesis yang telah 
dirumuskan (Firdaus, 2011:119). Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan 
obyek penelitian atau memberikan gambaran fenomena yang 
diamati dengan lebih detail disertai data, karakteristik dan 
pola hubungan antar variabel (Darmadi 2014:184).

Kegiatan penelitian ini dilakukan di IKIP PGRI Jember. 
Dasar pertimbangannya adalah mata kuliah kewirausahaan 
merupakan mata kuliah dasar yang terdapat pada setiap 
program studi. Melalui visinya “menjadi perguruan tinggi 
yang bermutu, berdaya saing dan mandiri” maka IKIP 
PGRI Jember merekonstruksi kurikulum program studi 
agar kelulusannya memiliki kompetensi yang berdaya saing, 
bermutu dan mandiri, dengan membekali lulusannya yang 
merupakan calon guru dengan pendidikan kewirausahaan. 

Populasi adalah kelompok/kumpulan individu, obyek 
penelitian yang memiliki standar tertentu dari ciri-ciri yang 
telah ditetapkan sebelumnya (Mariam 2009:60). Dalam 

penelitian ini populasi yang digunakan adalah mahasiswa 
Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember. Teknik 
pengambilan sampel Purposive random sampling yaitu 
tehnik yang digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan 
tertentu (dengan berbekal pengetahuan tentang populasinya) 
untuk memilih anggota-anggota sampel (Silalahi, 2003:74). 
Penentuan sampel/responden secara Purposive random 
sampling sehingga diperoleh sampel 30 orang mahasiswa. 
Kriteria penelitian ini ditetapkan berdasarkan:
a. Mahasiswa sedang menempuh mata kuliah kewirausahaan 

pada semester I (ganjil)
b. Usia responden 18–25 tahun. Ini sesuai pendapat 

Super (1955) yang menyatakan bahwa pada masa 
remaja (adolescence) individu mulai memilih orientasi 
pekerjaan, mencari informasi dan merencanakan.

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, 
observasi dan wawancara. Data primer pada penelitian ini 
dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner 
(angket). Penyebaran kuisioner merupakan metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan daftar 
pertanyaan secara tertulis kepada responden. Pertanyaan 
yang diajukan adalah pertanyaan secara logis berhubungan 
dengan masalah penelitian. Untuk mengukur variabel yang 
ada digunakan skala-skala Likert, dengan skala 1 sampai 
dengan 5.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis 
Regresi Linier Berganda dan uji asumsi klasik dengan 
menggunakan aplikasi program SPSS ver 16 for windows.
Sugiyono (2015:147) mengemukakan bahwa dalam kegiatan 
analisis data dilakukan setelah data dari seluruh responden 
atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis 
data adalah dengan mengelompokkan data berdasarkan 
variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 
variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 
variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk 
menjawab rumusan masalah, dan melakukan penghitungan 
untuk menguji hipotesis. Persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut:

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn

Keterangan:
Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)
X1 dan X2 = Variabel independen
a = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0)
b = Koefi sien regresi (nilai peningkatan ataupun 

penurunan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat 
profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar 
variabel yang digunakan dalam penelitian. Kriteria responden 
yaitu pendidikan terakhir, usia dan program studi bertujuan 
untuk memperoleh data karakteristik responden. 
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Dari tabel 2 memperlihatkan karakteristik responden 
dalam penelitian ini sebagian besar atau 63% berusia 18 
sampai 20 tahun. Pada usia ini mahasiswa memasuki usia 
dewasa awal. Mahasiswa yang dalam fase perkembangannya 
memasuki usia dewasa awal mengalami proses perubahan 
minat seiring perkembangan usianya yang semakin matang. 
Dalam masa dewasa awal, mahasiswa mulai mengubah pola 
berfi kir dan perspektifnya karena pada masa dewasa awal 
minatnya lebih ditekankan pada hal-hal yang menunjang 
kehidupan keluarga, semisal uang dan rumah (Mappiare 
1983:60).

Hasil Analisis Data

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pendidikan 
kewirausahaan dengan minat berwirausaha, serta adakah 
pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha, maka peneliti menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Uji regesi berganda pada penelitian ini 
menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Untuk 
menguji apakah terdapat pengaruh pendidikan kewirausahaan 
dengan minat berwirausaha, serta adakah pengaruh 
pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, 
maka peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Uji regesi berganda pada penelitian ini menggunakan bantuan 
program aplikasi SPSS. Dari hasil analisis regresi, lihat pada 
output moddel summary dan disajikan sebagai berikut: 
Hasil Uji Regesi Berganda menggunakan aplikasi SPSS

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of 
the Estimate

1 0.582a 0.339 0.290 5.49524

Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi, Pendidikan 
Kewirausahaan

Model Summary adalah hasil dari uji SPSS yang 
digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen dengan melihat hasil 
R. Berikut hasilnya:
1) Nilai R = 0,582
2) Rumus = R × 100% = 0,582 × 100% = 58,2%
3) Jadi besarnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah 58,2%

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Responden

No Usia Responden
Prodi

Persentase
BK PLB

1. 18–20 9 10 63%

2. 21–26 5 6 36%

Jumlah: 30 14 16

Prosentase 47% 53%

ANOVAb

Model
Sum of 
Squares Df

Mean 
Square F Sig.

1 Regression 418.131 2 209.065 6.923 0.004a

Residual 815.336 27 30.198
Total 1233.467 29

a.  Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi, Pendidikan 
Kewirausahaan

b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Anova adalah hasil dari uji F, seperti yang sudah 
disebutkan diatas bahwa uji ini digunakan untuk melihat 
pengaruh simultan variabel X terhadap variabel Y, berikut 
hasil dari uji F:
a. Nilai Sig = 0,004
b. Ketentuan:

i. H0 diterima jika nilai Sig. > 0,05
ii. H0 ditolak jika nilai Sig < 0,05

c. Hasil: Sig < 0,05 (0,004 < 0,05) maka H0 ditolak 
yang artinya Ada pengaruh Variabel X1(pendidikan 
kewirausahaan) dan X2 (motivasi berprestasi) terhadap 
Variabel Y (minat berwirausaha).

Tampak bahwa nilai F hitung pada model penelitian 
adalah sebesar 30,198 dengan taraf signifi kansi sebesar 0,000. 
Nilai signifi kansi adalah di bawah 0,05 yang menunjukkan 
bahwa variabel independent pendidikan kewirausahaan 
serta motivasi berprestasi secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifi kan terhadap minat berwirausaha. 

Selanjutnya Uji t (parsial) adalah untuk melihat pengaruh 
variabel-variabel bebas secara parsial terhadap variabel 
terikatnya menghasilkan perhitungan nilai t hitung dan taraf 
signifi kansinya 

Coeffi cientsa

Model

Unstandardized 
Coeffi cients

Standardized 
Coeffi cients

t Sig.
B

Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 22.159 13.843 1.601 0,121
Pend. KWU 0,707 0,313 0,425 2.261 0,032
Motiv. Prestasi 0,233 0,192 0,227 1.211 0,237

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Coeffi cients adalah hasil dari uji T yang dipakai untuk 
melihat pengaruh secara parsial variabel X1 dan X2 terhadap 
variabel Y. Hasil uji T menunjukkan:
1. Koefisien korelasi variabel pendidikan kewirausahaan 

sebesar 0,425, dan nilai Sig X1 (pendidikan 
kewirausahaan) sebesar 0,032. Berdasarkan nilai 
tersebut, dapat diartikan bahwa variabel pendidikan 
kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
minat berwirausaha (hipotesis 1). Maka ini berarti 
H0 ditolak yang artinya Ada pengaruh Variabel 
pendidikan kewirausahaan (X1) terhadap Variabel minat 
berwirausaha (Y).
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2. Koefisien korelasi variabel motivasi berprestasi sebesar 
0,227, dan nilai Sig X2 (motivasi berprestasi) sebesar 
0,237. Hal ini ditunjukkan dari uji T atau parsial yang 
mempunyai nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,237 
yang lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, 
dapat diartikan bahwa variabel motivasi berprestasi tidak 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha (hipotesis 2). 
Ini berarti H0 diterima yang artinya Tidak ada pengaruh 
Variabel motivasi berprestasi (X2) terhadap Variabel 
minat berwirausaha (Y).

Pembahasan

Pembahasan tentang pengaruh pendidikan 
kewirausahaan dan motivasi berprestasi terhadap minat 
berwirausaha dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ada pengaruh 

pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. 
Hasil uji T atau parsial menunjukkan nilai signifikansi 
(P Value) sebesar 0,032. yang lebih kecil dari 0,05. 
Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan 
yang diberikan secara teori maupun praktik akan 
mampu meningkatkan minat mahasiswa berwirausaha.
Karakteristik penelitian ini hampir sama dengan 
penelitian yang dilakukan Cahyono dan Haryanto 
(2014:59) bahwa model pembelajaran kewirausahaan 
dengan pendekatan kontekstual membuat mahasiswa 
aktif dalam pembelajaran. Penelitian Rahmania 
dan Efendi (2015:10) juga membuktikan bahwa 
pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap 
minat berwirausaha. Temuan ini memberikan gambaran 
bahwa metode pendidikan yang tepat yaitu dengan 
menggabungkan antara teori dengan praktik berwirausaha 
dapat menumbuhkan minat mahasiswa berwirausaha. 
Pengkayaan teori akan menambah pengetahuan dan 
wawasan mahasiswa. Sedangkan praktik berwirausaha 
akan mampu mengimplementasikan teori yang 
diperoleh selama perkuliahan. Dengan praktikum dalam 
proses pembelajaran akan bermanfaat untuk melatih 
keterampilan mahasiswa.

2. Hasil uji hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan 
tidak ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap minat 
berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dari uji T atau parsial 
yang mempunyai nilai signifikansi (P Value) sebesar 
0,237 yang lebih besar daripada 0,05. Indikator pada 
motivasi berprestasi yaitu ingin mengatasi kesulitan, 
memerlukan umpan balik, serta mempunyai tanggung 
jawab personal yang tinggi, tidak memiliki pengaruh 
terhadap minat berwirausaha, dengan indikator minat 
antara lain the factor inner urge, the factor social 
motive, emosional factor. Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dikemukakan oleh Rosmiati, Junias 
& Munawar (2015:29) yang membuktikan bahwa 
mahasiswa jurusan akuntansi semester satu cenderung 
kurang berminat berwirausaha, karena sebagian besar 
mahasiswa belum memahami wirausaha. Beberapa 

sikap, motivasi dan minat mahasiswa berwirausaha 
dipengaruhi ketidakpahaman menjalankan usaha. 
Hal yang berbeda dikemukakan oleh Rahmania dan 
Efendi (2015:28) yang menemukan bahwa motivasi 
berprestasi berpengaruh signifikan terhadap minat 
berwirausaha. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak 
adanya pengaruh antara motivasi berprestasi terhadap 
minat berwirausaha dipengaruhi oleh karakteristik usia 
responden yang 63% berusia 18–20 tahun. Winkel & 
Hastuti, (2006:632) mengemukakan 2 pendapat ahli yaitu 
teori Donald super dan Strong. Super mengidentifikasi 
usia 15–24 sebagai usia dalam kategori Exploratory, yaitu 
keinginan untuk mengeksplorasi kapasitas dalam dirinya. 
Sedangkan Strong usia 20–25 tahun lebih stabil dalam 
minat karir meskipun masih belum menetap (Winkel & 
Hastuti, 2006:650). Dari hasil penelitian dan pendapat 
tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki 
motivasi untuk berwirausaha tapi usianya yang masih 
dalam perkembangan kematangan karier dan kurangnya 
pengalaman berwirausaha. Hal ini mengakibatkan 
mahasiswa kurang memfokuskan minatnya untuk 
berwirausaha. Motivasinya untuk berwirausaha masih 
terhalang oleh keraguan memulai usaha, dan masih 
memerlukan pemahaman akan penerapan wirausaha.

3. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendidikan 
kewirausahaan dan motivasi berprestasi secara bersama-
sama berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Nilai F 
hitung sebesar 6.923 dengan angka signifikansi sebesar 
0,004 atau lebih kecil daripada 0.05. Dengan metode 
analisis yang sama yaitu analisis regresi linier berganda 
Ahmad, Dhiana, Warso (2015:29) menyimpulkan hasil 
penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Ahmad, dkk 
membuktikan bahwa pengetahuan kewirausahaan, motif 
berprestasi dan kemandirian pribadi secara bersama-
sama berpengaruh positif perilaku kewirausahaan 
pedagang pasar Tegowanu. Berdasarkan hasil tersebut 
membuktikan bahwa pendidikan kewirausahaan yang 
dikaitkan dengan nilai-nilai hakiki dan karakteristik 
kewirausahaan yang terdapat pada motivasi berprestasi 
akan meningkatkan minat serta kecintaan mereka 
terhadap dunia kewirausahaan. Tingginya minat 
berwirausaha akan melahirkan entrepreneur-
entrepreneur muda yang memiliki visi yang jelas di masa 
depan, kreativitas serta inovasi yang tinggi dalam segala 
bidang. 

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian 
sebagai berikut:
1. Pendidikan kewirausahaan (X1) berpengaruh positif 

terhadap minat berwirausaha (Y) mahasiswa Fakultas 
Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember.

2. Motivasi berprestasi (X2) berpengaruh negatif terhadap 
minat berwirausaha (Y) mahasiswa Fakultas Ilmu 
Pendidikan IKIP PGRI Jember.
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3. Pendidikan kewirausahaan (X1) dan motivasi berprestasi 
(X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat 
berwirausaha (Y) mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 
IKIP PGRI Jember.
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Perbedaan Tendangan Mawashi-Geri Putra Kelas Berat Badan 
Paling Ringan dan Paling Berat Kab. Jombang

Differences Mawashi-Geri�s Kick Shot Movement the Lightest and 
Herdest Weight Loss at Athletes Jombang

Nur Iffah
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang, 07 September 2017

ABSTRAK

There are several techniques of attack in karate, one of them kicks. The incoming kick, the right target gets a bigger value than a punch. 
Among Mawashi-Geri’s most special kicks, because of their high value in the game. In order to win a lot of value, it is necessary to skill, 
speed, accuracy of kicks with various variations to gain victory or turn things around, from being left behind to superior value in addition 
to high concentration and experience. The purpose of this study was to determine the difference between Mawashi-Geri’s lightest and 
heaviest weight-kick kicks by analyzing the speed, kickness accuracy, and angular profile of the body segment, as well as the motion stages 
in two athletes with different body mass. This research includes quantitative research. Quantitative research with descriptive analytical 
approach, which describes the Mawashi-Geri kick step by analyzing the movements focused on the measurements related to the angle 
of the body segment, the average speed of the kick, the speed of the moment before the target, the accuracy of the target, the angle of the 
opening of the foot, the angle the slope of the body and the stages of movement during Mawashi-Geri’s kick movement, from time to time 
start kicking to kick start. Next presents the measurements and calculations using the Dartfish software program. Result of research and 
discuss, along with Expert Judgement decision can take conclusion based on speed, accuracy and segment body angle could take any 
words that the fastest kick in speed average of FORKI karateka’s motion Mawashi-Geri District Jombang goes to karateka A with speed 
19.4 m/s, and the slowest one is karateka B with 15.1 m/s on speed. Whereas for a moment with the target velocity kick goes to karateka 
B with speed 70 m/s, and the slowest one is karateka A with 45.8 m/s on speed. Concern to subject’s segment body angle analyze result 
when did Mawashi-Geri’s kick is 123.1° until 152.5° on open-leg angle. And a tilt body angle between 134.5° until 153.8°. The number of 
foot stool angle rotation is between 130.8° until 180.0°, kick-foot and hip angle rotation is 80.8° until 123.40. Based on analysis result, 
can take a conclusion that if open-leg angle too much wide will be little bit reduce speed of Mawashi-Geri’s kick. Nevertheless, open-leg 
angle would be optimal when it supported by body tilt angle as followed by foot stool and hip angle rotation.

Keywords: Analysis,Motion Kick, Mawashi-Geri

ABSTRACT

Ada beberapa teknik serangan dalam karate, salah satunya tendangan. Tendangan yang masuk, tepat sasaran mendapat nilai yang 
lebih besar daripada pukulan. Di antara tendangan yang paling istimewa Mawashi-Geri, karena nilainya tinggi dalam pertandingan. 
Agar menang perlu nilai yang banyak, untuk itu perlu keterampilan, kecepatan, ketepatan tendangan dengan berbagai variasi untuk 
mendapatkan kemenangan atau membalikkan keadaan, dari keadaan tertinggal nilai menjadi unggul di samping kosentrasi tinggi dan 
pengalaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tendangan Mawashi-Geri putra kelas berat badan paling ringan dan 
paling berat dengan menganalisis kecepatan, ketepatan tendangan, dan profil sudut segmen tubuh, serta tahapan gerakan pada dua atlet 
dengan massa badan yang berbeda. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif 
analisis, yaitu mendeskripsikan tahapan tendangan Mawashi-Geri dengan menganalisis gerakan yang difokuskan pada pengukuran 
yang berkaitan dengan sudut-sudut segmen tubuh, kecepatan rata-rata tendangan, kecepatan sesaat menjelang perkenaan target, 
ketepatan sasaran, sudut bukaan kaki, sudut kemiringan tubuh serta tahapan gerakan saat melakukan gerakan tendangan Mawashi-
Geri, dari waktu ke waktu mulai awal menendang sampai perkenaan tendangan. Selanjutnya menyajikan pengukuran dan perhitungan 
menggunakan program software Dartfish Hasil penelitian, diskusi dan keputusan Expert Judgmentdisimpulkan kecepatan ketepatan 
dan sudut segmen tubuh, tendangan Mawashi-Geri yang paling cepat pada kecepatan rata-ratapada karateka A tendangan keempat 
dengan kecepatan 19,4m/s, dan tendangan Mawashi-Geri yang paling lambat karateka B tendangan kedua dengan kecepatan 15,1 m/s. 
Sedangkan kecepatan tendangan sesaat perkenaan target karateka B tendangan pertama dengan kecepatan 70 m/s, dan yang paling 
lambat karateka A tendangan keempat dengan kecepatan 45,8 m/s. Dari hasil analisis sudut segmen tubuh para subjek penelitian saat 
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melakukan tendangan dengan sudut bukaan kaki antara 123,1°–152,5°. Dengan sudut kemiringan tubuh 134,5°–153,8°. Sedang perputaran 
kaki tumpuan 130,8°–180,0°, serta sudut perputaran pinggul dan kaki tendangan antara 80,8°–123,4°. Kesimpulan sudut bukaan kaki 
yang terlalu besar memberikan efek sedikit memperlambat laju tendangan Mawashi-Geri, namun sudut bukaan kaki akan optimal ketika 
dibantu dengan sudut kemiringan tubuh dan perputaran kaki tumpuan serta perputaran pinggul dan kaki tendangan.

Kata kunci: Analisis, Gerakan Tendangan, Mawashi-Geri

PENDAHULUAN

Pada pertandingan karate, karateka menggunakan berbagai 
macam serangan untuk mendapatkan nilai yang banyak. 
Dari berbagai macam serangan tendangan mempunyai 
keistimewaan karena bila tendangan yang dilancarkan 
masuk dan tepat pada sasaran mendapatkan nilai yang lebih 
besar daripada teknik pukulan yang tepat pada sasaran. 
Ada berbagai macam tendangan, diantaranya tendangan 
Mawashi-Geri jarang digunakan, karenagerakannya sulit, 
harus memiliki kekuatan, dan kelentukan tubuh yang baik 
dan sempurna. Tetapi ada kelebihan tendangan ini dapat 
memperoleh nilai tiga dalam pertandingan. Nilai tiga adalah 
nilai tertinggi. Chung-Yu Chen, Huang Chenfu (2008) 
menjelaskan bahwa keterampilan menendang memiliki 
keterkaitan dengan jarak dan kesesuaian target. 

Banyak faktor yang membuat tendangan Mawashi-
Geri tidak tepat mengenai sasaran yang diharapkan dalam 
pertandingan, salah satunya teknik dasar tendangan yang 
kurang benar, kecepatan, kelentukan, pengalaman, dan 
daya konsentrasi mempengaruhi tendangan ini. Biasanya 
tendangan Mawashi-Geri tidak terlalu efektif digunakan 
oleh atlet kelas berat, dikarenakan berat badan yang 
tidak sesuai. Sebaliknya untuk atlet kelas ringan, sering 
menggunakan tendangan ini pada saat tertinggal nilai dari 
lawannya, dan untuk mengejar nilai yang tertinggal serta 
membalikkan keadaan dari keadaan tertinggal nilai menjadi 
unggul, tetapi bagi karateka dengan kualitas dan pengalaman 
tinggi, teknik tendangan Mawashi-Geri digunakan untuk 
mengumpulkan angka sebanyak-banyaknya dari lawannya. 
Meskipun demikian, tendangan Mawashi-Geri sangat sulit 
mendapatkan sasaran yang tepat, karena posisi sasaran yang 
mendapatkan nilai tiga adalah kepala yang jauh dari kaki 
yang melakukan tendangan dibandingkan jika menyerang 
dengan menggunakan pukulan. Ada beberapa faktor yang 
dibutuhkan kecepatan, ketepatan dan konsentrasi tinggi.

Pada dasarnya tahap awal menjadi paling penting dalam 
melakukan tendangan tersebut meskipun untuk mencapai 
sasaran tepat target tergantung pada pelatihan (El-Daly, 
2010). Teknik tendangan Mawashi-Geri perlu analisis 
gerakan agar tendangan Mawashi-Geriitu dapat digunakan 
lebih efektif oleh para karateka dalam melancarkan serangan 
untuk memperoleh nilai tertinggi dalam suatu pertandingan 
karate.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin menganalisis 
tendangan Mawashi-Geri dengan judul penelitian 
”Perbandingan Tendangan Mawashi-Geri Kelas Berat Badan 

Paling Ringan dan Paling Berat Pada Atlet Putra Kabupaten 
Jombang”.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsipnya gerakan tendangan Mawashi-Geri adalah 
tendangan samping, di mana lontaran kaki yang menendang 
membentuk jalur melengkung seperti busur dari luar ke 
dalam, dengan sasaran yang berada didepan atau agak ke 
samping. Ujung telapak kaki atau punggung kaki digunakan 
untuk membentur wajah/kepala, leher, dada, dan sisi badan 
lawan. Supaya tendangan Mawashi-Geri ini ampuh, pinggul 
harus diputar dengan kuat, cepat dan mulus. Mawashi-Geri 
adalah tendangan busur atau memutar dengan menggunakan 
punggung kaki (Manurung, 2003 dalam Ompi, 2010:49).

Tendangan Mawashi-Geri dapat juga digunakan untuk 
menyerang ulu hati dan sisi badan lawan dengan tendangan 
dari dalam keluar yang disebut Gyaku Mawashi-Geri 
(tendangan memutar kebalikan). 

Borawski (2007) dalam jurnal penelitiannya mengatakan 
bahwa ketika melakukan tendangan Mawashi-Geri perputaran 
pinggul harus diperluas dan kaki tumpuan agak jinjit serta 
diputar sesuai alur sasaran karena akan memberikan kekuatan 
dan kecepatan yang maksimal.

Secara biomekanika tendangan Mawashi-Geri pada 
prinsipnya menggunakan sendi perputaran pinggul dan 
angkatan paha, serta gerakan sendi lutut baik fl exi maupun 
ekstensi akan memunculkan gaya pegas atau pantul agar 
tendangan tersebut mampu melaju dengan kecepatan 
maksimal dan tepat pada sasaran. 

Sorensen dkk, (1996) dalam jurnal penelitiannya 
menunjukkan bahwa kecepatan tendangan itu disebabkan 
oleh gerak ekstensor lutut yang tergantung pada angkatan 
paha sampai mencapai sudut yang efi sien dalam melakukan 
tendangan ke sasaran atas. Setelah menendang juga 
dibutuhkan gerakan follow through agar tidak terjatuh, karena 
itu para karateka harus menjaga gerakannya tetap stabil 
terhadap gaya gravitasi yang disebabkan oleh tendangannya. 
Karateka dilatih bahwa titik pusat (hara) itu terdapat di 
bawah pusar, karena hara merupakan pusat gerakan dan 
stabilitas baik ketika melakukan gerakan tendangan harus 
tetap konsentrasi terhadap hara agar gravitasi tetap seimbang 
pada posisi berdiri (Freund, 1996).

Dari pembahasan di atas secara anatomis kinesiologi 
dan biomekanika, sudut segmen tubuh yang berhubungan 
dengan gerakan tendangan Mawashi-Geri adalah abduksi 



56 Humaniora, Vol. 14 No. 2 Desember 2017: 54�61

sendi pinggul, eksternal rotation sendi pinggul dan lateral 
fl eksi batang tubuh atau tulang belakang. Idealnya cakupan 
gerakan (Range of Motion) untuk gerakan abduksi sendi 
pinggul adalah 30°, dan Range of Motion untuk eksternal 
rotation sendi pinggul adalah 90°, serta Range of Motion 
untuk lateral fl eksi batang tubuh adalah 75°–85°.

Menurut Cooper, Jhon Miller, (1992:97): Latihan 
kombinasi antara kekuatan dan kecepatan merupakan 
latihan untuk meningkatkan kualitas kondisi fi sik dengan 
tujuan utama meningkatkan daya ledak. Latihan tersebut 
memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap nilai 
dinamis jika dibandingkan dengan latihan kekuatan saja. 
Tinggi lompatan memberikan peran yang sangat menentukan 
karena dibutuhkan dalam gerakan rebound, jump shoot, dan 
lay up.

Adapun hasil video analisis penelitian tendangan 
Mawashi-Geri yang dilakukan oleh Timmi (2010), 
disimpulkan bahwa untuk mencapai kecepatan maksimal 
38m/s dibutuhkan sudut-sudut segmen tubuh ketika 
melakukan tendangan Mawashi-Geri diantaranya untuk sudut 
bukaan kaki 140° sampai dengan 150°, untuk perputaran 
kaki tumpuan antara 150° sampai dengan 180° serta putaran 
pinggul antara 85° sampai dengan 150°.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. 
Dengan menganalisis gerakan yang difokuskan pada 
pengukuran yang berkaitan dengan sudut-sudut segmen 
tubuh, kecepatan rata-rata tendangan, kecepatan sesaat 
menjelang perkenaan target, ketepatan sasaran, sudut 
bukaan kaki, sudut kemiringan tubuh serta tahapan gerakan 
saat melakukan gerakan tendangan Mawashi-Geri, dari 
waktu ke waktu mulai awal menendang sampai perkenaan 
tendangan. 

Menurut Maksum (2012: 16): “Penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan deskriptif analisis adalah metode 
penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta-fakta 
dari gejala yang menjadi masalah secara sistematik sehingga 
dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan”. 
Berdasarkan uraian di atas, maka rancangan penelitian ini 
dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 

 

 

Karateka 

Kecepatan 
Tendangan 

Ketepatan 
Tendangan 

Saat Awal 
Persiapan 

Saat Perkenaan 
Sasaran 

Tendangan 
Mawashi-Geri 

Sudut Segmen 
Tubuh 

Tempat penelitian ini berlokasi di Dojo Karate Mahameru, 
Jl. Kenanga V No. 11 Jombang. Subjek penelitian adalah 
atlet FORKI Kabupaten Jombang dengan massa berat badan 
-55 kg dan +84 kg putra. Kedua subjek penelitian ini adalah 
yang terbaik dalam gerakan tendangan Mawashi-Geri. 
Dengan kriteria subjek penelitian: 1) Bentuk tendangan 
Mawashi-Geri yang baik, 2) Sikap sportif, 3) Ditampilkan 
dengan semangat yang tinggi, 4) Memiliki kesadaran penuh 
(Zanchin), 5) Waktu yang tepat saat melancarkan serangan 
dan 6) Jarak yang benar. Hasil dari kedua subjek penelitian 
tersebut akan diberikan kepada tiga Expert Judgment yaitu 
ahli teori dan teknik karate, ahli perwasitan, serta ahli ke 
pelatihan untuk memberikan keputusan dan masukan agar 
diketahui letak kesalahan dan atau kekurangan dari tendangan 
Mawashi-Geri tersebut.

Instrumen penelitian dengan menggunakan alat yang 
tepat, sehingga mampu mengukur apa yang hendak 
diukur. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis oleh 
program Dartfi sh, maka dibutuhkan alat pendukung dalam 
mengumpulkan data berupa: lapangan karate (matras), handy 
camera, camera digital, tripod, rool meter, kertas, peluit dan 
alat tulis menulis. 

Penelitian ini menggunakan software program Dartfi sh.
Dartfi sh versi 4 adalah sebuah software yang pada intinya 
diperlukan seseorang dalam mengukur sesuatu yang tidak 
dapat dilihat oleh kejelian mata. Software ini dilengkapi 
dengan kamera, yang dapat menganalisis gerakan secara 
kuantitatif maupun kualitatif, manipulasi dari variabel gerakan 
juga tidak dapat di lakukan secara langsung. Kelebihan 
Dartfi sh ini adalah dapat dipakai untuk melambatkan sebuah 
gerakan dan menghentikan gerakan, pengukuran panjang, 
sudut segmen tubuh, kecepatan dan percepatan gerak serta 
waktunya secara akurat. Simulasi bisa dilakukan tetapi tidak 
langsung. Hasil rekaman gambar selanjutnya dapat di transfer 
kedalam komputer, sehingga rekaman gambar videonya dapat 
di analisis sesuai kehendak peneliti. Dartfi sh dikhususkan 
dalam produksi pengolahan analisis video serta gambar 
digital yang interaktif, menghibur dan mendidik.

Pengumpulan data dari keseluruhan hasil rekaman 
tendangan Mawashi-Geri dianalisis kesalahan-kesalahan 
gerakan yang meliputi ketepatan pada sasaran yang telah 
ditentukan, sudut bukaan paha, dan kemiringan batang 
tubuh.

Setelah itu Expert Judgment akan menilai dan menentukan 
beberapa tendangan yang sesuai dengan kriteria tendangan 
Mawashi-Geri yang baik dan benar. Dengan menjabarkan 
3 tendangan terbaik dari 5 tendangan, menjadi 1 tendangan 
terbaik dari masing-masing subjek penelitian.

Dari hasil analisis dan penilaian Expert Judgment, data 
tersebut akan diperoleh data gerakan tendangan terbaik 
yang dilakukan oleh para subjek penelitian, serta beberapa 
kesalahan gerakan yang paling banyak dilakukan oleh subjek 
penelitian. 

Teknik analisis data menggunakan software program 
Dartfi sh. Hasil rekaman gerakan tendangan Mawashi-Geri 
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yang dimasukkan ke laptop terlebih dahulu telah diubah 
dalam bentuk gerakan-gerakan (videoclip), kemudian 
gerakan-gerakan tersebut dianalisis menggunakan software 
program Dartfi sh dengan menggunakan fasilitas Analizer. 

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

Hasil rekaman gerakan tendangan Mawashi-Geri para 
subjek penelitian lalu dimasukkan kedalam komputer. 
Setelah itu dilakukan pengukuran yang berkaitan dengan 
sudut segmen tubuh, kecepatan, sudut bukaan kaki, sudut 
kemiringan tubuh, sudut perputaran kaki tendangan serta 
sudut perputaran kaki tumpuan. Dengan menggunakan 
fasilitas Analyze performance pada software program 
Dartfi sh, video clip tersebut dapat dianalisis. 
1. Gerakan Tendangan Mawashi-Geri Karateka A 

(Massa Badan -55 Kg)
 Deskripsi data disajikan untuk hasil analisis tendangan 

Mawashi-Gerikarateka A dengan massa badan -55 
kg berupa data hasil penelitian dengan menggunakan 
software program Dartfish yang meliputi, waktu 
yang ditempuh, jarak tendangan, kecepatan rata-rata, 
kecepatan sesaat pada perkenaan target, sudut segmen 
tubuh, serta ketepatan tendangan.

Gambar Hasil Analisis Tendangan Mawashi-Geri Karateka 
A dari Kamera Samping 

Gambar Hasil Analisis Tendangan Mawashi-Geri Karateka 
A dari Kamera Atas

Frame 1

Frame 2

2. Gerakan Tendangan Mawashi-Geri Karateka B 
(Massa Badan + 84 Kg)

 Deskripsi data yang disajikan untuk hasil analisis 
tendangan Mawashi-Geri Karateka B dengan massa 
badan +84 Kg berupa data hasil penelitian dengan 
menggunakan software program Dartfish yang meliputi, 
waktu yang ditempuh, jarak tendangan, kecepatan rata-
rata, kecepatan sesaat pada perkenaan target, sudut-sudut 
segmen tubuh, serta ketepatan tendangan.

Gambar Hasil Analisis Tendangan Mawashi-Geri Karateka 
B dari Kamera Samping 
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Gambar Hasil Analisis Tendangan Mawashi-Geri Karateka A Untuk Kecepatan Sesaat Pada Perkenaan Target

Tabel Data Analisis Tendangan Mawashi-Geri Karateka A (Massa Badan–55 Kg)

No Variabel
Tendangan Mawashi-Geri

I II III IV V
1 Waktu Rata-Rata (s) 0,052 0,056 0,052 0,048 0,052
2 Jarak (m) 0,78 0,76 0,76 0,74 0,81
3 Kecepatan Rata-Rata (m/s) 18 15,5 16,6 19,4 15,6
4 Waktu Sesaat Perkenaan Target (s) 0,008 0,012 0,012 0,012 0,010
5 Jarak Sesaat Perkenaan Target (m) 0,51 0,57 0,60 0,55 0,51
6 Kecepatan Sesaat Perkenaan Target (m/s) 63,7 47,5 50 57,8 51
7 α 1 (sudut bukaan kaki) 145,9° 151,7° 145,2° 152,5° 149,5°
8 α 2 (sudut kemiringan tubuh) 148,7° 147,3° 139,7° 134,5° 140,0°
9 α 3 (sudut putar kaki tumpuan) 142,8° 147,5° 130,8° 151,2° 151,2°

10 α 4 (sudut putar pinggul dan kaki tendangan) 96,3° 97,8° 89,6° 80,8° 83,6°
11 Ketepatan Target Tidak  Tidak Tepat Tepat Tidak

Gambar Hasil Analisis Tendangan Mawashi-Geri Karateka 
B dari Kamera Atas

Frame 1

Kriteria Keputusan Expert Judgment
1. Kriteria Penilaian Menurut Ahli Teori dan Teknik 

Karate
 Mawashi-Geri itu Ketika menendang harus dirasakan 

bahwa seluruh kekuatan tubuh disalurkan ke tendangan. 
Pinggul dipergunakan dengan sepenuhnya, dan putaran 
kaki tumpuan serta tendangan harus disesuaikan. Tetapi 
segera tariklah cepat-cepat kaki yang menendang dan 

persiapkan posisi untuk teknik berikutnya. Beberapa 
kriteria tendangan Mawashi-Geri yang baik dan benar 
adalah:
a. Mawashi-Geri adalah tendangan samping.
b. Lontaran kaki yang menendang membentuk jalur 

melengkung seperti busur dari luar ke dalam.
c. Sasaran tendangan berada di depan atau agak ke 

samping.
d. Ujung telapak kaki atau punggung kaki digunakan 

untuk membentur muka/kepala, leher, dada, dan sisi 
badan lawan.

e. Agar tendangan Mawashi-Geri ini ampuh, pinggul, 
kaki tumpuan harus diputar dengan kuat, cepat dan 
tepat sasaran.

f. Jarak yang benar dan tepat sasaran.
g. Kecepatan tendangan harus disesuaikan agar 

lawan tidak mampu menghindar atau menangkis 
tendangan.

Frame 2

Gambar Hasil Analisis Tendangan Mawashi-Geri Karateka 
B untuk Kecepatan Sesaat Pada Perkenaan Target
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Tabel Data Analisis Tendangan Mawashi-Geri Karateka B (Massa Badan +84 Kg)

No Variabel
Tendangan Mawashi-Geri

I II III IV V
1 Waktu (s) 0,056 0,068 0,048 0,060 0,060
2 Jarak (m) 0,91 1,03 0,95 0,95 0,96
3 Kecepatan Rata-Rata (m/s) 16,2 15,1 19,2 15,8 16
4 Waktu Sesaat Perkenaan Target (s) 0,008 0,012 0,008 0,008 0,012
5 Jarak Sesaat Perkenaan Target (m) 0,56 0,66 0,54 0,59 0,61
6 Kecepatan Sesaat Perkenaan Target (m/s) 70 55 67,5 73,7 50,8
7  α 1 (sudut bukaan kaki) 123,1° 133,1° 124,9° 128,2° 129,0°
8  α 2 (sudut kemiringan tubuh) 150,2° 146,4° 149,5° 153,8° 147,8°
9  α 3 (sudut putar kaki tumpuan) 170,9° 176,3° 178,9° 178,9° 180,0°

10  α 4 (sudut putar pinggul dan kaki tendangan) 109,0° 123,4° 120,9° 122,1° 97,5°
11  Ketepatan Target Tidak  Tepat Tidak Tepat Tepat

2. Kriteria Penilaian Menurut Ahli Perwasitan 
Karate

 Mawashi-Geri yang baik dan benar itu harus sesuai 
dengan beberapa kriteria di mana suatu teknik itu 
mampu mendapatkan nilai. Hal ini juga harus sesuai 
dengan peraturan pertandingan yang dikeluarkan 
oleh PB. FORKI yang mengacu pada World Karate 
Federation (WKF). Berikut ini beberapa kriteria 
tendangan Mawashi-Geri yang baik dan benar serta 
mampu mendapatkan nilai adalah:
a. Bentuk yang baik.
b. Sikap sportif.
c. Ditampilkan dengan semangat yang tinggi.
d. Memiliki kesadaran penuh (Zanchin).
e. Waktu yang tepat saat melancarkan serangan.
f. Jarak yang benar dan tepat sasaran.

3. Kriteria Penilaian Menurut Ahli Kepelatihan 
Karate

 Mawashi-Geri yang baik dan benar perlu diperhatikan 
dari dua aspek yaitu dari segi teknik dan harus 
mendapatkan nilai. Agar teknik tendangan Mawashi-
Geri ini efisien ketika dalam suatu pertandingan, 
maka yang perlu diperhatikan yaitu ketika melakukan 
tendangan tersebut harus mendapatkan nilai Ippon (tiga) 
ataupun Wazza-Ari (dua). Beberapa kriteria yang harus 
diperhatikan untuk melakukan tendangan Mawashi-Geri 
yang baik dan menghasilkan nilai sebagai berikut:
a. Bentuk tendangan Mawashi-Geri dilakukan dari 

samping melengkung ke arah sasaran.
b. Punggung kaki sebagai perkenaan target sasaran.
c. Sikap sportif dan tidak mencederai lawan.
d. Pinggul, kaki tumpuan dan kaki tendangan harus 

diputar sesuai dengan kondisi dan situasi (latihan/
pertandingan).

e. Kecepatan tendangan harus cepat.
f. Waktu yang tepat saat melancarkan serangan.
g. Jarak yang benar dan tepat sasaran.

Beberapa kriteria di atas, maka Expert Judgment 
menentukan 1 tendangan Mawashi-Geri dari masing-masing 
subjek penelitian yang dianggap baik dan benar, yaitu 
meliputi bentuk tendangan yang baik, ketepatan sasaran, 
kecepatan tendangan, serta sudut-sudut segmen tubuh yang 
mendukung agar tendangan Mawashi-Geri tersebut menjadi 
lebih efi sien.

Data tabel di bawah ini adalah hasil terbaik tendangan 
Mawashi-Geri dari subjek penelitian yang sesuai dengan 
kriteria keputusan Expert Judgment. Yaitu karateka A pada 
tendangan keempat, karateka B pada tendangan keempat.

DISKUSI HASIL PENELITIAN

Karateka A mampu menghasilkan kecepatan rata-rata 
19,4 m/s dengan sudut bukaan kaki sebesar 152,5°, sudut 
kemiringan tubuh 134,5°, dan sudut perputaran kaki tumpuan 
151,2° serta sudut perputaran pinggul dan kaki tendangan 
sebesar 80,8°, berbeda dengan karateka B dengan sudut 
bukaan kaki sebesar 128,2°, sudut kemiringan tubuh 153,8°, 
dan sudut perputaran kaki tumpuan 178,9° serta sudut 
perputaran pinggul dan kaki tendangan sebesar 122,1° hanya 
menghasilkan kecepatan rata-rata 15,8 m/s.

Hasil penelitian ini nantinya diselaraskan dengan 
penelitian sebelumnya guna menunjukkan relevansi dari 
sebuah program pelatihan yang diterapkan. Sesuai dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Alsamad (2012), dalam 
jurnalnya menyatakan bahwa untuk karateka yang tingginya 
kurang dari 170 cm hendaknya melakukan tendangan 
Mawashi-Geri ke sasaran Cudan (perut dan punggung). 
Hal ini juga diperkuat oleh Wasik (2011) dalam teknik 
menendang yang dilakukan oleh atlet, tinggi badan dan 
panjang kaki dapat dipertimbangkan secara optimal untuk 
mencapai sasaran tendangan yang maksimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh El-Daly (2010), 
dalam jurnalnya telah menunjukkan bahwa analisis 
gerakan tendangan Mawashi-Geri menunjukkan hasil pada 
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Tabel Data Terbaik Hasil Analisis Tendangan Mawashi-Geri Subjek Penelitian

No Variabel
Tendangan Mawashi-Geri

Karateka A Karateka B
1 Waktu (s) 0,048 0,060
2 Jarak (m) 0,74 0,95
3 Kecepatan Rata-Rata (m/s) 19,4 15,8
4 Waktu Sesaat Perkenaan Target (s) 0,012 0,008
5 Jarak Sesaat Perkenaan Target (m) 0,55 0,59
6 Kecepatan Sesaat Perkenaan Target (m/s) 57,8 73,7
7  α 1 (sudut bukaan kaki) 152,5° 128,2°
8  α 2 (sudut kemiringan tubuh) 134,5° 153,8°
9  α 3 (sudut putar kaki tumpuan) 151,2° 178,9°

10  α 4 (sudut putar pinggul dan kaki tendangan) 80,8° 122,1°
11  Ketepatan Target Tepat Tepat

sudut bukaan kaki 130° sampai dengan 150°, serta untuk 
perputaran kaki tumpuan antara 131° sampai dengan 180° 
serta kaki tendangan antara 85° sampai dengan 143°. Hal ini 
diperkuat oleh pendapat Falco dkk, (2011) dalam kesimpulan 
jurnalnya menyebutkan jika sudut-sudut segmen tubuh ketika 
melakukan suatu tendangan harus berada pada sudut yang 
sesuai karena akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan 
sasaran tendangan. Penelitian ini menyatakan bahwa 
tendangan Mawashi-Geri yang baik dan benar adalah adanya 
hubungan sudut-sudut segmen tubuh dengan kecepatan, 
ketepatan dan bentuk tendangan, serta anthropometri dari 
karateka tersebut. Selaras dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Koropanovski dkk, (2011: 107–114), dalam 
jurnal penelitiannya menunjukkan hasil teknik tendangan 
yang baik dan tepat pada sasaran tertinggi akan efi sien pada 
atlet yang mempunyai anthropometri (tinggi badan, dan 
berat badan) yang sesuai, sehingga kesesuaian sudut-sudut 
segmen tubuh akan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan 
tendangan. 

Hasil penelitian yang didapatkan dan di dukung penelitian 
sebelumnya menunjukkan hasil analisis gerakan tendangan 
Mawashi-Geri pada atlet FORKI Kabupaten Jombang, 
tampak tendangan yang terbaik dan mampu menghasilkan 
nilai tiga (Ippon) adalah pada karateka B Karena tendangan 
yang dilakukan oleh karateka B adalah tendangan yang 
tercepat dan tepat sasaran, dengan sudut bukaan kaki antara 
134,9° sampai 139,9°, sudut kemiringan tubuh antara 134,5° 
sampai 148,0°, dan sudut perputaran kaki tumpuan antara 
112,0° sampai 120,7° serta sudut perputaran pinggul dan kaki 
tendangan antara 115,0° sampai 129,3°. Sudut-sudut segmen 
tubuh tersebut yang sesuai untuk mendukung tendangan 
Mawashi-Geri menjadi optimal dan mampu menghasilkan 
nilai tertinggi dalam suatu pertandingan karate.

PENUTUP

Simpulan

1. Kecepatan rata-rata yang paling cepat adalah pada 
karateka A (massa badan -55 Kg) tendangan yang 

keempat dengan kecepatan 19,4m/s, sedangkan untuk 
tendangan Mawashi-Geri yang paling lambat adalah 
pada karateka B (massa badan +84 Kg) tendangan kedua 
dengan kecepatan 15,1m/s.

2. Kecepatan sesaat perkenaan target yang paling cepat 
adalah karateka B (massa badan +84 Kg) tendangan 
keempat dengan kecepatan 73,7 m/s, dan yang paling 
lambat adalah karateka A (massa badan -55 Kg) 
tendangan yang kedua dengan kecepatan 47,5 m/s.

3. Adapun hasil analisis sudut-sudut segmen tubuh subjek 
penelitian pada saat melakukan tendangan Mawashi-
Geri adalah sudut bukaan kaki antara 123,1° sampai 
dengan 152,5°. Dan pada sudut kemiringan tubuh antara 
134,5° sampai dengan 153,8°. Untuk sudut perputaran 
kaki tumpuan antara 130,8° sampai dengan 180,0°, serta 
pada sudut perputaran pinggul dan kaki tendangan antara 
80,80 sampai dengan 123,4°.

Saran 

1. Sudut bukaan kaki yang terlalu lebar, hendaknya dibantu 
dengan sudut kemiringan tubuh yang besar karena akan 
memberikan efek tendangan semakin tinggi untuk 
mencapai sasaran yang tertinggi.

2. Jika sudut perputaran kaki tumpuan terlalu kecil, 
maka hendaknya sudut perputaran kaki tumpuan harus 
diperbesar karena akan mempengaruhi laju kecepatan 
tendangan tersebut.

3. Hendaknya pada saat melakukan gerakan tendangan 
Mawashi-Geri, posisi kaki tumpuan agak jinjit dengan 
mengangkat tumit.

4. Untuk menganalisis suatu gerakan hendaknya 
menggunakan software program Dartfish atau 
sejenisnya.
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Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Perempuan Nelayan) Melalui 
Pemanfaatan Pengolahan Limbah Laut dan Cangkang Kerang 
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ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar berfungsikan untuk membangun kemandirian sosial 
ekonomi lokal, ditempuh dengan pembangunan lokal yang bertumpu pada pemberdayaan penduduk setempat berbasis komunitas. 
Pemberdayaan perempuan nelayan ini juga bertujuan pada perubahan perilaku yaitu pengetahuan, sikap serta keterampilan di kalangan 
kelompok nelayan tersebut agar mereka mampu melakukan sebuah perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir demi tercapainya 
peningkatan produksi, pendapatan dan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri supaya mampu menurunkan angka 
kemiskinan masyarakat nelayan itu sendiri. Untuk mewujudkan tujuan itu, tidak hanya butuh pengembangan inisiatif dan kreativitas 
saja atau bersifat fisik, melainkan juga membutuhkan bantuan yang bersifat material. Sehingga pemberdayaan perempuan nelayan di 
Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar tidak hanya menyadarkan nelayan untuk tumbuh tetapi juga untuk membangkitkan kemampuan 
diri dan lingkungan atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat tidak hanya untuk pembangunan masyarakat miskin tetapi juga 
untuk penciptaan lapangan kerja. 

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, kreativitas, inisiatif 

ABSTRACT

The empowerment of women fishermen at Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar functioned to build local socio-economic 
independence, pursued by local development based on the local community empowerment which community based. The empowerment 
of fishermen is also aimed at behavior change that is knowledge, attitude and skill among fisherman group so that they are able to make 
a change in coastal area management in order to reach the rise up of production, income and for improvement of the fisherman society 
prosperity it self to that they able to decrease the grade of fisherman society poverty it self. To realize that goal, not only requires the 
development of initiative and creativity or physical, but also requires material assistance. So that the empowerment of fishermen at Desa 
Kedungrejo Kecamatan Muncar is not only arousing the fishermen to but also to arousing self-awareness and environment or in other 
words community empowerment is not only for development of poor society but also for job creation.

Keywords: Community empowerment, creativity, initiative

LATAR BELAKANG

Pemberdayaan kelompok nelayan di Desa Kedungrejo 
Kecamatan Muncar ini berfungsikan untuk membangun 
kemandirian sosial ekonomi lokal, ditempuh dengan 
pembangunan lokal yang bertumpu pada pemberdayaan 
penduduk setempat berbasis komunitas. Pemberdayaan 
kelompok nelayan ini juga bertujuan pada perubahan 
perilaku yaitu pengetahuan, sikap serta keterampilan di 
kalangan kelompok nelayan tersebut agar mereka mampu 
melakukan sebuah perubahan dalam pengelolaan wilayah 
pesisir demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan 
dan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan 
itu sendiri supaya mampu menurunkan angka kemiskinan 
masyarakat nelayan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa 
nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar merupakan 
salah satu pekerjaan paling dominan yang dapat dikerjakan 
oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai, di mana 
nelayan di sini adalah orang yang mata pencahariannya 
mencari ikan di laut dengan ikut juragan dan mempunyai 

kondisi bertaraf hidup menengah ke bawah karena jam kerja 
serta penghasilan yang tidak menentu. Pada sisi yang lain, 
masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar 
yang ikut dan berpartisipasi dalam program pemberdayaan 
masyarakat untuk memperbaiki taraf dan kelayakan 
hidup hanya beberapa persen saja dari total nelayan yang 
ada. Dengan demikian perlu ditekankan lagi penyuluhan-
penyuluhan yang lebih terbuka, tidak hanya pada nelayan-
nelayan yang ikut dan sudah berpartisipasi langsung di 
dalam kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat 
yang sudah ada saja. Melihat fakta yang ada di lapangan, 
sebagian besar penghasilan nelayan hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dan hanya sebagian 
kecil saja keluarga nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan 
Muncar yang bisa menyisihkan hasil pendapatannya untuk 
ditabung dan diinvestasikan. Oleh sebab itu harus ada upaya 
pengembangan dan penguatan program dalam pemberdayaan 
masyarakat nelayan, supaya pelaksanaannya lancar dan 
memberikan hasil yang maksimal.
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Secara umum, kehidupan masyarakat nelayan disebut 
juga masyarakat desa yang bisa ditemukan beberapa 
karakteristik. Dikutip dalam buku “Sosiologi Pedesaan” 
menurut (Roucek & Warren, 1963:78) ciri-ciri kehidupan 
masyarakat desa, yaitu:
1. Mereka mempunyai sifat yang homogen dalam hal (mata 

pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam 
sikap dan tingkah laku).

2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga 
sebagai unit ekonomi.

3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan 
yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat 
dengan tanah atau desa kelahiran).

4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan 
awet daripada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam 
keluarga inti lebih besar/banyak.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka program 
pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan hanya 
kepada perempuan nelayan melalui pengembangan kultur 
kewirausahaan dan penggalangan partisipasi masyarakat 
salah satu cara untuk meningkatkan motivasi masyarakat 
setempat. Sesuai dengan yang diarahkan dalam program 
pengentasan ini, program lebih diutamakan dapat atau mampu 
memberikan stimulasi untuk pemberdayaan masyarakat 
untuk menuju sebuah proses kemandirian. 

Dengan demikian program Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Pesisir (PEMP) pada sektor kelautan dan 
perikanan jelas dimaksudkan untuk mengembangkan daya 
serta potensi yang mungkin tidak diketahui dari masyarakat 
nelayan itu sendiri secara eksplisit (tegas). Diketahui bahwa 
daya dan potensi terpendam perlu digali secara maksimal 
dengan memberikan motivasi serta membangkitkan 
kesadaran demi untuk memenuhi pendapatan yang lebih 
baik dari sebelumnya. Permasalahan ini tentunya difokuskan 
dengan manajemen masyarakat menengah ke bawah dengan 
penghasilan di bawah rata-rata atau pekerjaan dengan 
penghasilan yang tidak menentu, seperti halnya masyarakat 
nelayan miskin.

PERMASALAHAN

Titik pokok permasalahan yang ada dalam judul karya 
tulis ini yaitu kemiskinan pada kehidupan perempuan 
nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, di mana 
kemiskinan terjadi oleh beberapa faktor yang mendasar 
yakni rendahnya produktivitas nelayan yang pendapatannya 
hanya bertumpu pada penghasilan ikan yang diperoleh, 
selain itu juga faktor musim yang dipercaya oleh nelayan 
atau pencari ikan sehingga pemerintah menurunkan 
program demi kemakmuran hidup nelayan yang di bawah 
garis kemiskinan untuk meningkatkan pendapatannya 
dengan cara mengembangkan potensi dari masyarakat agar 

mereka mampu berdiri sendiri menggunakan modal yang 
diprogramkan. Sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan 
yang ada cenderung memiliki sifat kecenderungan memiliki 
pola hidup atau gaya hidup boros yang terlalu berlebihan 
walaupun pendapatannya tidak sesuai dengan harapan, 
sehingga akibat kebiasaan itulah menimbulkan masalah-
masalah terhadap keadaan perekonomian masyarakat 
nelayan itu sendiri yang dari kebiasaan buruk inilah yang 
harus diubah dengan teknik pengelolaan keuangan sesuai 
dengan kondisi normal dan paceklik. Hal ini sangat dirasakan 
oleh masyarakat nelayan tradisional di mana masyarakat 
nelayan ini masih menggunakan cara yang tradisional dan 
pastinya hasilnya tidak akan sebanding dengan nelayan 
yang menggunakan alat modern, sebab dari teknik inilah 
sudah membedakan cara serta hasil pendapatannya. Selain 
daripada itu juga banyak teknik penangkapan ikan lainnya 
yang dikembangkan dalam pelatihan tangkap ikan yang ada 
dalam pemberdayaan masyarakat nelayan ini.

 Maka dalam mencapai tujuan tentunya ada kendala yang 
harus dihadapi dan masalah bukan dihindari tetapi untuk 
dihindari namun proses inilah yang harus dilakukan demi 
tercapainya suatu tujuan. Secara umum masyarakat nelayan 
hidupnya tergantung dari pemanfaatan dan pengelolaan 
sumber daya perikanan, oleh karena itu diberdayakanlah 
nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar melalui 
program-program yang mendayagunakan sumber daya laut 
secara berkelanjutan memang ditujukan untuk masyarakat 
nelayan supaya mendapatkan pendapatan yang lebih baik. 
Dengan demikian masalah yang ada dalam penelitian 
ini adalah hubungan pemberdayaan masyarakat dengan 
peningkatan ekonomi nelayan yang di mana sebuah 
pemberdayaan masyarakat mempunyai peran besar dalam 
perubahan yang akan terjadi demi tercapainya peningkatan 
ekonomi nelayan seperti yang diharapkan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kehidupan 
sosial ekonomi masyarakat khususnya perempuan nelayan. 
Selain itu penulis ingin menjelaskan penelitian ini mengacu 
pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 
mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Bagaimana perkembangan masyarakat perempuan 

nelayan dengan adanya pelatihan hasil tangkap ikan 
dalam peningkatan ekonomi nelayan.

2. Bagaimana perkembangan masyarakat perempuan 
nelayan dengan adanya pemberdayaan masyarakat 
terhadap pemanfaatan limbah laut dan cangkang 
kerang.

3. Bagaimana perkembangan masyarakat perempuan 
nelayan dengan hadirnya koperasi perikanan dalam 
meningkatkan ekonomi nelayan. 
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MANFAAT PENELITIAN

Ada pula manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut:
1. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan perempuan 

masyarakat nelayan dalam lingkup perekonomian.
2. Untuk memberikan motivasi kepada perempuan 

nelayan supaya berperan aktif di dalam pemberdayaan 
masyarakat demi meningkatkan perekonomian.

3. Masyarakat perempuan nelayan memperoleh informasi 
tentang strategi dan keterampilan yang diberikan dalam 
pemberdayaan pelatihan dalam hasil tangkap ikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif, dalam konteks penelitian ini fenomena 
khusus yang hendak diteliti adalah fenomena sosial yang 
berhubungan dengan perilaku dan interaksi sosial masyarakat 
pada kasus yang terjadi di Desa Kedungrejo Kecamatan 
Muncar yang menjadi tempat aktivitas kegiatan. 

Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian adalah hal yang penting 
dalam penelitian kualitatif, hal ini karena fokus merupakan 
titik pusat yang menjadi obyek penelitian, bahkan tidak ada 
satu penelitipun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. 
Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. 
Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti 
bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian 
menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif 
menetapkan kriteria untuk menjaring informasi yang 
mengalir masuk.

Data dan Sumber Data

Pengertian dan sumber data adalah seseorang, peristiwa, 
dokumen, benda yang dapat dijadikan sumber informasi dan 
dapat memberikan data yang relevan dan sesuai dengan fokus 
penelitian. Lebih jauh Moleong (1994:112) menegaskan 
bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-
kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 
dokumen foto dan data statistik.

Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan 
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 
latar belakang penelitian (Moleong 2000: 97). Informan 
merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan 
yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua informan 
diantaranya:
1. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat 

memahami permasalahan yang detail. 
2. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap 

mengetahui permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 
dilaksanakan sampai pada tingkat kejenuhan (saturated) 
informasi awal, mereka yang menguasai data-data yang akan 
dipilih, calon ini akan berkembang kecalon-calon informan 
berikutnya. 

Tahap-tahap pengumpulan data dilakukan proses sebagai 
berikut:
a. Proses memasuki lokasi penelitian (Getting in)
b. Ketika berada dilokasi penelitian (Getting Along)
c. Pengumpulan Data (Logging the data)

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara 
meliputi:
a. Wawancara/interview yang mendalam (in-dept 

interview).
b. Observasi 
c. Dokumentasi 

Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan analisis Domain dan analisis Taksonomi. 
Analisis Domain adalah suatu kategori pengertian budaya 
yang memasukkan kategori-kategori yang lebih kecil lainnya 
(Idrus, 2002:191–194). Domain-domain ini di bentuk oleh 
tiga unsur yaitu: 
a) cover term (istilah atau perilaku terselubung), 
b) included term (istilah/bagian perilaku), 
c) semantic relationship yang merupakan penghubung 

antara cover term dan included term. 

Keabsahan Data

Untuk setiap penelitian memerlukan standar untuk 
melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil 
penelitian. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut 
dinamakan keabsahan data. Seperti yang dikemukakan oleh 
Nasution (1998:105) trust worthiness atau keabsahan data 
dalam penelitian kualitatif diperlukan teknik pemeriksaan 
yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Karena 
keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan 
penelitian ini, maka teknik pemeriksaan yang digunakan 
untuk melihat derajat kepercayaan dan kebenaran proses dan 
hasil dalam penelitian ini melalui: 
a) Kredibilitas (credibility)
b) Dependabilitas(dependability)
c) Konfirmabilltas (confirmability)

HASIL PENELITIAN

Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat dalam program pengentasaan 
kemiskinan untuk masyarakat nelayan miskin di desa 
Kedungrejo Kecamatan Muncar diperlukan untuk 
mengembangkan minat masyarakat lebih maju dengan 
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meningkatkan ekonomi. Selain itu juga pemberdayaan ini 
sangat penting dalam upaya pemerintah penyadaran dan 
peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

Suatu pemberdayaan masyarakat itu meliputi proses 
pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam masyarakat 
dengan tujuan untuk mengembangkan diri guna tercapainya 
masyarakat yang makmur dengan hasil pendapatan yang 
diharapkan. Dengan kata lain setidaknya mampu mencukupi 
semua kebutuhan, di mana kegiatan tersebut tidak hanya 
membutuhkan skill melainkan juga membutuhkan tanggung 
jawab serta sebuah kemandirian dari masing-masing individu 
masyarakat nelayan di desa Kedungrejo Kecamatan Muncar 
yang mengikuti kegiatan tersebut. Minimnya pengetahuan 
yang nelayan punya merupakan salah satu faktor terciptanya 
pemberdayaan. Ini tidak hanya untuk peningkatan ekonomi 
semata, melainkan untuk mengembangkan potensi diri 
untuk melangkah lebih maju dari sebelumnya dengan 
memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu hasil laut. 

Pelatihan dalam Hasil Pengolahan Ikan 

Pelatihan dalam hasil pengolahan ikan di desa 
Kedungrejo Kecamatan Muncar diharapkan mampu 
meningkatkan ekonomi masyarakat perempuan nelayan 
untuk dapat memperbaiki tingkatan produksi hasil tangkap, 
dengan hasil tangkap ikan lebih banyak, maka masyarakat 
perempuan nelayan setidaknya mampu menghasilkan hasil 
olahan yang produktif serta berkelanjutan untuk mencapai 
kemakmuran.

Hal ini perlu adanya melakukan perubahan perilaku, 
sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifi k. 
Supaya pelatihan menjadi efektif, maka di dalam suatu 
pembelajaran yang melibatkan masyarakat dan dibutuhkan 
suatu tanggung jawab untuk belajar mandiri demi tercapainya 
peningkatan mutu serta peningkatan pendapatan sesuai 
yang diharapkan. Pelatihan dalam hasil pengolahan ikan 
merupakan kegiatan dalam pengelolaan perikanan tangkap 
yang produktif dan dilakukan secara berkelanjutan demi 
kemakmuran dan peningkatan ekonomi nelayan miskin. 
Pelatihan ini memfokuskan pada hasil pengolahan ikan 
dengan memberikan manfaat yang cukup nyata dalam 
upaya peningkatan hasil tangkap ikan. Tidak hanya untuk 
itu, pelatihan ini juga digunakan dalam rangka pemberian 
pemahaman kepada masyarakat perempuan nelayan tentang 
produksi peningkatan tangkap ikan.

Penyuluhan perikanan memberikan peluang terhadap 
berbagai kemungkinan pertumbuhan untuk pembangunan 
kelautan dan perikanan dengan pelaku utama atau masyarakat 
nelayan mengantarkan kepada kesejahteraan pelaku dan 
keluarganya. Hal ini tertuang dalam visi pembangunan 
kelautan dan perikanan, yakni Indonesia Penghasil Produk 
Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015, yang di mana visi 
tersebut tertuang dalam grand strategy sebagai berikut:
a. Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegras.
b. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara 

berkelanjutan.

c. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis 
pengetahuan.

d. Memperluas akses pasar domestik dan internasional 
dengan sasaran strategi yang didukung oleh kegiatan 
penyuluhan perikanan untuk menjadikan semua kawasan 
potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan dengan 
indikator kinerja peningkatan persentase kelompok 
pelaku utama yang bankable (prasyarat yang diterima 
oleh bank).

Pemberdayaan perempuan nelayan dilakukan dengan 
pendidikan tentang kewirausahaan, praktek teknologi 
pengolahan ikan, yakni krupuk, bakso, dan nugget, yang 
dilanjutkan dengan pendampingan: pengemasan produk dan 
pemberian alat produksi sampai mendapatkan ijin produksi. 
Kelompok nelayan yang dapat kegiatan ini sebanyak dua 
kelompok dengan memproduksi krupuk ikan, harapannya 
setiap produksi krupuk dilakukan terjual habis di sekitar 
masyarakat nelayan. Produk bakso dan nugget diolah untuk 
lauk pauk keluarga sendiri, sehingga dapat membantu 
meningkatkan asupan gizi. Apabila krupuk diproduksi 
setiap hari dengan bahan baku ikan 1,5 kg dapat diperoleh 
keuntungan sebesar Rp. 1.750.00/bulan.

Pemberdayaan perempuan berikutnya dilakukan dengan 
pendidikan tentang kewirausahaan, praktek teknologi 
pengolahan cangkang kerang, yakni bros, tempat tisu, lampu 
hias, gelang, gantungan kunci, tirai kerang, dan bingkai 
foto, yang dilanjutkan dengan pendampingan, kemudian 
pengemasan produk dan pemberian alat produksi sampai 
mendapatkan ijin produksi. Pemanfaatan limbah kulit kerang 
yang sudah tidak terpakai lagi menjadi kerajinan tangan unik 
yang bernilai tinggi.

Koperasi Perikanan

Koperasi nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar 
dimaksudkan untuk membantu masyarakat nelayan serta 
memberikan perlindungan yang jelas kepada masyarakat 
dalam membutuhkan khususnya modal pinjaman di daerah 
pedesaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu. 
Koperasi tidak hanya memberikan pinjaman melainkan juga 
memberikan penyuluhan, pengawasan, dan fasilitas untuk 
menjamin kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
hal ini terdapat upaya-upaya suatu perlindungan di mana 
dibuat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang 
akan terjadi seperti halnya persaingan yang tidak seimbang 
sehingga berakibat menjatuhkan masyarakat yang lemah. 
Proses mengembangkan usaha kecil perlu didirikan koperasi, 
dan tanpa koperasi sebuah usaha tidak akan berjalan atau 
berkembang.

Keikutsertaan para nelayan dalam pinjaman koperasi 
ini akan dipertangungjawabkan oleh kepala nelayannya. 
Pinjaman koperasi selain bisa mendapatkan modal untuk 
menjalankan usahanya, selain demi kelancaran usahanya 
juga dimaksudkan untuk kesejahteraan nelayan tersebut 
supaya lebih berkembang demi peningkatan perekonomian 
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masyarakat nelayan. Karena dalam memberdayakan nelayan 
dalam skala kecil di pedesaan memerlukan dukungan 
kelembagaan permodalan atau pembiayaan sesuai dengan 
kondisi, di mana hasil tangkapan yang tidak menentu. 
Keanggotaan koperasi ini tidak hanya menutup kepada 
masyarakat ekonomi lemah, tetapi juga pada masyarakat 
mampu untuk memberikan kesempatan yang layak kepada 
masyarakat ekonomi lemah untuk mendapatkan keuntungan. 
Berbagai kegiatan yang ada dalam sistem koperasi ini, dalam 
penelitian ini menjelaskan tentang simpan pinjam modal 
guna menumbuhkan kemandirian masyarakat ekonomi lemah 
untuk berjuang demi peningkatan ekonomi.

Peningkatan Ekonomi Nelayan 

Peningkatan ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat 
perempuan nelayan di desa Kedungrejo Kecamatan Muncar 
dalam program pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah 
perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Strategi serta 
teknik pemberdayaan masyarakat inilah yang nantinya 
memberikan tambahan penghasilan dan pendapatan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pastinya dengan 
keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki. 

Pokok lain dalam hal ini yang sebagaimana pendapatan 
yang diterima oleh para masyarakat nelayan digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan tersebut 
seperti halnya untuk keperluan perlengkapan rumah tangga, 
untuk membayar bunga atas pinjaman, untuk bayar sekolah 
anak, membayar listrik dan untuk membeli sarana prasarana 
kebutuhan melaut (menangkap ikan). Akan tetapi perlu 
diketahui juga bahwa semua pendapatan yang diperoleh 
oleh masyarakat tersebut tidak hanya dari hasil pendapatan 
melaut saja tetapi juga dari hasil kegiatan ekonomi sampingan 
untuk mengisi waktu luang. Dalam hal ini tidak hanya 
sang pelaku yang dibutuhkan dalam proses meningkatkan 
jumlah pendapatan, tetapi juga peran istri serta anak juga 
dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah 
peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan dengan 
menciptakan program kerja nelayan sekaligus memberikan 
bantuan berupa jaring dan box.

KESIMPULAN

Dalam kaitannya dengan penelitian Pemberdayaan 
Masyarakat Terhadap Peningkatan Ekonomi Nelayan maka 
peneliti memberikan kesimpulan yang mungkin nantinya 
mampu memberikan motivasi buat pemberdayaan masyarakat 
ini supaya lebih maju lagi, sebagai berikut:
1. Ada hubungan yang signifikan antara pelatihan dalam 

hasil tangkap ikan terhadap peningkatan ekonomi 
nelayan. Hal ini mengisyaratkan kepada masyarakat 
nelayan harus benar-benar memanfaatkan pelatihan-
pelatihan serta menggunakan dengan baik modal yang 
ada.

2. Ada hubungan yang signifikan antara koperasi 
perikanan terhadap peningkatan ekonomi nelayan. 
Koperasi perikanan (Simpan Pinjam) hendaknya bisa 
memberikan fasilitas yang dibutuhkan nelayan agar 
dapat meningkatkan kesejahteraan.

3. Ada hubungan yang signifikan antara pemberdayaan 
perempuan nelayan terhadap peningkatan ekonomi 
nelayan. Hal ini mengisyaratkan kepada masyarakat 
nelayan hendaknya tidak hanya ikut-ikut pemberdayaan 
masyarakat saja, melainkan mereka juga harus sadar 
bahwa pemberdayaan masyarakat ini diadakan tidak 
hanya untuk pemenuhan program, tetapi juga benar-
benar untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.
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ABSTRACT

De Javasche Bank  didirikan oleh pemerintah Belanda pada 14 September 1829 dan menjadi salah satu bank terkemuka di Surabaya 
pada masa itu. Dalam rangka pelestarian gedung bersejarah milik BI, sejak tahun 2010 telah dilakukan konservasi. Sebagai aset 
negara yang harus dilindungi, maka proteksi pada gedung maupun isinya perlu direncanakan dengan baik. Salah satu sistem utilitas 
yang penting menjadi sorotan adalah sistem proteksi kebakaran karena memiliki risiko yang paling besar bila diabaikan. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan analisa mengenai bagaimana sistem yang saat ini digunakan dan apa saja bagian dari sistem tersebut yang perlu 
ditingkatkan untuk melindungi aset negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif analitik yaitu menganalisa data 
lapangan secara mendalam menggunakan landasan teori hingga ditemukan kesimpulan. Temuan data lapangan menunjukkan,, sistem 
proteksi kebakaran yang diterapkan di Museum Bank Indonesia beragam mulai dari sistem kebakaran aktif, pasif, hingga jalur evakuasi. 
Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa rata-rata sistem proteksi kebakaran di De Javasche Bank sudah memenuhi standar, hanya perlu 
sedikit penambahan fasilitas untuk memaksimalkan sistem.

Kata kunci: Museum Bank Indonesia, utilitas, sistem proteksi kebakaran

ABSTRAK

De Javasche Bank was founded by the Dutch government on September 14, 1829 and became one of the leading banks in Surabaya 
at the time. In order to preserve Indonesian Bank historic building, since 2010 the building has been conserved. As a state asset that 
must be protected, the protection of the building and its contents needs to be well planned. One of the most important utility systems in 
the spotlight is the fire protection system because it has the greatest risk of neglect. Therefore, it is necessary to analyze how the current 
system is used and what parts of the system need to be improved to protect this state asset. The research method used is analytical 
descriptive that is analyzing field data in depth using the theoretical basis until found conclusion. The findings from field data show 
that fire protection system applied in Bank Indonesia Museum ranges from active fire system, passive, to evacuation route. Based on 
the analysis, it is found that the average fire protection system in De Javasche Bank has met the standard, only need a little addition of 
facilities to maximize the system.

Keywords: Indonesian Bank Museum, utilities, fi re protection systems

PENDAHULUAN

Museum Bank Indonesia Surabaya berlokasi di Jalan 
Garuda No. 1 dengan nama awal adalah De Javasche 
Bank. Lokasi gedung ini berada di dekat gedung Internatio 
(Internaionale Credit en Handelsvereeniging Rotterdam) 
yang tempatnya tidak jauh dari pusat perbelanjaan Jembatan 
Merah Plaza.

De Javasche Bank adalah bank yang didirikan oleh 
pemerintah Belanda dan menjadi salah satu bank terkemuka 
pada masa itu. Didirikan tanggal 24 Januari 1828 dengan 
pusat di Batavia dan pada 14 September 1829 di Surabaya. 
Kemudian tahun 1907, dilakukan renovasi gedung De 
Javasche Bank yang lama sehingga menjadi lebih modern 
pada seluruh cabang yang berada di Hindia Belanda, 
termasuk kantor cabang di Surabaya pada tahun 1910. De 
Javasche Bank menanamkan brand image pada masyarakat 
Indonesia melalui penerapan gaya Neo-renaisans yang lebih 

umum dikenal Ekletisism, lengkap dengan karakter khas 
Mansart di bagian atap dan gaya Hindu Jawa di ornament 
pilar eksterior gedung. 

Belanda masih menguasai De Javasche Bank hingga 
tahun 1942 dan sempat tidak beroperasi ketika tentara Jepang 
datang hingga 1945. Pada tanggal 6 April 1946 bangunan 
kembali beroperasi dan berubah fungsi menjadi Bank 
Indonesia cabang Surabaya pada 1 Juli 1953. Kemudian 
karena keterbatasan tempat, De Javasche Bank dialihkan ke 
Jl. Pahlawan No. 105 Surabaya pada tahun 1973.

Sejak tahun 2010, pemerintah melakukan rangkaian 
kegiatan konservasi dalam rangka melestarikan dan 
memanfaatkan bangunan bersejarah eks De Javasche Bank. 
Rangkaian kegiatan konservasi dimulai dari proses restorasi, 
rekonstruksi dan rehabilitasi yang selesai dilakukan pada 
tahun 2011. Pada tanggal 27 Januari 2012, pemerintah 
meresmikan penggunaan De Javasche Bank sebagai gedung 
cagar budaya Bank Indonesia di Surabaya. [1]
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Gambar 1. De Javasche Bank tahun 1910.

(Sumber: https://en.wikipedia.org)

Sebagai aset negara yang harus dilindungi, maka proteksi 
pada gedung maupun isinya perlu direncanakan dengan baik. 
Salah satu sistem utilitas yang penting menjadi sorotan adalah 
sistem proteksi kebakaran karena memiliki resiko yang paling 
besar bila diabaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis 
mengenai bagaimana sistem yang saat ini digunakan dan apa 
saja bagian dari sistem tersebut yang perlu ditingkatkan untuk 
melindungi aset negara ini.

KAJIAN PUSTAKA

Proteksi Aktif (Sprinkler)

Sprinkler adalah rangkaian pipa berkatup yang bekerja 
otomatis untuk memadamkan api. Sprinkler akan otomatis 
mengeluarkan air ketika mendeteksi api dengan suhu 
melebihi batas ketahanan jenis cairan pada glass bulb. Jenis 
sprinkler berdasarkan arah hadap head ada tiga, yaitu atas, 
samping, dan bawah. [2]

Proteksi Aktif (Fire Alarm)

Fire alarm dibagi menjadi dua yaitu heat detector 
dan smoke detector. Heat detector yang merupakan alat 
pendeteksi kenaikan suhu panas berdasarkan ROR (Rate of 
Rise), memiliki luasan area jangkauan sensor heat detector 
pada ketinggian 4 m mampu mencakup area 50 m2, dan 
semakin berkurang seiring dengan ketinggian peletakannya. 
Agar berfungsi secara maksimal, disarankan agar pemasangan 
ROR tidak melebihi ketinggian 8 m. Pemasangan heat 
detector per 6 m dan coverage per alat mencapai 46 m2/ 
alat. Namun bila dipasang di koridor, jarak per alat dapat 
mencapai 10 m. [3]

Sedangkan untuk smoke detector, alat ini berfungsi 
pendeteksi asap yang dikeluarkan sebagai hasil residu 
pembakaran. Saat kepadatan asap sudah memenuhi ambang 
batas, rangkaian elektronik yang terdapat di dalam smoke 
detector akan bereaksi. [4]

Tabel 1. Klasifi kasi warna cairan sprinkler berdasarkan 
ketahanan suhu

Tingkat suhu untuk Jenis 
Glass Bulb

Warna Cairan dalam Gelas

260oC Hitam
182oC Ungu
141oC Biru
93 / 100oC Hijau
79oC Kuning
68oC Merah
57oC Jingga

Sumber: Bromindo.com

Gambar 2. Heat detector.

(Sumber: http://www.newark.com)

Gambar 3. Smoke detector.

(Sumber: http://www.boydsecurity.com)

Proteksi Pasif (Hydrant Box)

Hydrant gedung adalah seperangkat alat yang terdiri dari 
berbagai komponen dalam kotak yang dilengkapi katup dan 
tabung kebakaran. Umumnya, fungsi hydrant box digunakan 
sebagai tempat penyimpanan berbagai komponen sistem atau 
hydrant system equipment. Komponen umum yang harus 
ada meliputi selang pemadam kebakaran/ fi re hose reel, 
fi re nozzle, katup hydrant/hydrant valve, fi re hose rack, dan 
nozzle coupling. [5] Berdasarkan tipenya, hydrant box dibagi 
menjadi empat yaitu:
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Gambar 4. Jenis-jenis hydrantbox.

(Sumber: http://depotsafety.co.id)

# Hydrant box tipe A1: berisi 1 rol fire hose tipe PU yang 
berukuran 1,5“ × 20 m, coupling machino, sebuah hose 
nozzle berukuran 1,5“ coupling machino, dan sebuah 
katub hydrant 1,5 “ coupling Machino.

# Hydrant box tipe A2: secara isi sama dengan hydrant 
box tipe A2, hanya saja ukurannya lebih besar 

# Hydrant box tipe B: berbeda sedikit dari yang sudah ada, 
hydrant box tipe ini tersedia sistem build in fire alarm.

# Hydrant box tipe C: tidak jauh berbeda dengan bentuk 
lainnya, hanya saja hydrant ini khusus untuk outdoor 
karena terdapat kaki hydrant box. [6]

Proteksi Pasif (APAR)

Alat Pemadam Api Ringan atau disingkat APAR adalah 
tabung portable untuk memadamkan api dengan skala kecil. 
Pemadam api dengan bentuk tabung bertekanan tinggi ini 
bersisi beragam jenis cairan berdasarkan benda yang terbakar. 
Jenis-jenis APAR berdasarkan isi tabung adalah:

1. APAR water / cairan
 Jenis APAR ini digunakan dengan bahan utama air yang 

diberikan tekanan tinggi. APAR water merupakan jenis 
yang paling terjangkau dan cocok untuk memadamkan 
jenis bahan padat non-logam. Namun, APAR jenis ini 
tidak disarankan untuk digunakan memadamkan api 
pada rangkaian instalasi listrik yang bertegangan.

2. APAR busa / foam (AFFF)
 Jenis APAR ini menggunakan bahan kimia berbentuk 

busa AFFF (Aqueous Film Forming Foam). Busa 
bermanfaat untuk menutupi bahan yang terbakar agar 
bebas dari oksigen yang dapat memicu kebakaran. APAR 
busa digunakan untuk pemadaman api yang ditimbulkan 
oleh bahan padat non-logam maupun bahan cair yang 
mudah terbakar.

3. APAR serbuk kimia/dry chemical powder
 Alat pemadam kebakaran jenis ini menggunakan bahan 

utama berupa kombinasi dua serbuk kering kimia 
bernama mono-amonium dan ammonium sulphate. 
Senyawa kimia tersebut akan berguna menutup bahan 
yang terbakar untuk memisahkannya dari oksigen 

sebagai pemicu kebakaran. APAR serbuk kimia bisa 
memadamkan kebakaran A, B, dan C, sehingga termasuk 
APAR yang paling serbaguna.

Penanggulangan kebakaran yang efektif adalah jika jenis 
APAR disesuaikan dengan jenis kebakaran yang terjadi. Jenis 
kebakaran terbagi menjadi:
a. Kebakaran kelas A: memadamkan bahan padat non-

logam (kertas, kain, kayu, karet, plastik dan sejenisnya). 
Jenis kebakaran ini diselesaikan menggunakan APAR 
jenis water, foam, dry powder. 

b. Kebakaran kelas B: pemicu kebakaran oleh bahan 
cair yang mudah terbakar (bensin, solar, cat, alkohol, 
oli, solvent, methanol). Jenis pemadam yang 
direkomendasikan menggunakan jenis CO2, foam, dry 
powder.

c. Kebakaran kelas C: kebakaran yang diakibatkan oleh 
rangkaian instalasi listrik yang bertegangan. Jenis APAR 
yang direkomendasikan: CO2, dry powder.

d. Kebakaran kelas D: memadamkan bahan logam yang 
mudah terbakar (aluminium, sodium, magnesium, 
lithium dan potassium). Direkomendasikan penggunaan 
APAR berbahan khusus untuk memadamkannya.

e. Kebakaran kelas K: memadamkan minyak sayur dan 
hewan serta lemak yang digunakan untuk memasak. 
Jenis APAR yang direkomendasikan: foam, CO2. [7]

Proteksi Pasif (Hydrant Pillar)

Hydrant pillar adalah perangkat pemadam kebakaran 
yang berfungsi untuk supply air bertekanan yang dihubungkan 
pada fi re hose dan terletak di luar gedung. Hydrant pillar 
dipasang di tempat strategis untuk memudahkan petugas 
pemadam kebakaran mendekat ke titik api. Berdasarkan 
banyak katupnya, hydrant pillar di Indonesia dibagi menjadi 
dua jenis, yaitu:
- Hydrant pillar one way: terdiri dari satu katub yang 

berfungsi untuk supply air saat kebakaran. 
- Hydrant pillar two ways: terdiri dari dua katup dan juga 

yang bisa digunakan sebagai sambungan selang saat 
terjadi kebakaran. [8] 

Pemasangan hydrant pillar sesuai SNI (Standar Nasional 
Indonesia) dan NFPA (National Fire Protection Association) 
adalah sebagai berikut:
- Sebelum memasang pompa hydrant, jumlah output dari 

hydrant pillar atau hydrant box harus dicermati.
- Jarak yang ideal untuk pemasangan antar hydrant pillar 

yang adalah 35–38 m (selang 30 m dan jangkauan 
semprotan air mencapai 5 m).

- Hydrant harus ada pada gedung 8 lantai atau lebih.
- Peletakkan hydrant pillar dan hydrant box harus di 

tempat yang tidak menghalangi jangkauan, sehingga 
mudah dilihat. [9]
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Gambar 5. Hydrant pillar one way.

(Sumber: https://patigeni.com)

Gambar 6. Hydrant pillar two way.

(Sumber: http://www.alatpemadamkebakaran.co)

Proteksi Pasif (Siamese Connection)

Siamese connection merupakan sebuah pipa bercabang 
yang biasanya dipasang di dekat pagar atau gerbang dan di 
tempat-tempat outdoor yang mudah dijangkau dan ditemukan 
oleh petugas PMK. [10] Siamese connection berfungsi 
untuk menghubungkan pengisian air dari mobil pemadam 
kebakaran ke dalam gedung sebagai tambahan supply bila 
tiba-tiba air pada bak penampungan telah habis atau pompa 
pada sistem fi re hydrant tidak berjalan optimal. Tidak ada 
aturan baku yang mengatur standar jumlah siamese, jadi 
disesuaikan dengan kebutuhan dan luas bangunan. [11]

Jalur Evakuasi (Tangga, Assembling Point, 
Kendaraan PMK)

Jalur evakuasi pada gedung manusia dari dalam gedung 
bertingkat umumnya menggunakan tangga darurat menuju 
assembling point, kemudian keluar melalui jalan keluar 

masuk / gerbang gedung. Gerbang gedung sendiri harus 
memungkinkan untuk mobil pemadam kebakaran masuk 
agar penanganan kebakaran bisa masksimal. 

Tangga Darurat kebakaran
Tangga darurat sering ditemui pada gedung bertingkat 

untuk mempermudah evakuasi atau menyelamatkan 
orang di dalam gedung saat terjadi bahaya. Dilengkapi 
juga dengan papan petunjuk arah di dalam gedung untuk 
menunjukkan arah menuju tangga darurat. Hal ini bertujuan 
untuk memudahkan manusia yang berada di dalam gedung 
menemukan tangga darurat dengan cepat.

Syarat tangga darurat: 
- Setiap bangunan gedung negara lebih dari 3 tingkat harus 

mempunyai tangga darurat.
- Dilengkapi dengan pintu dari bahan tahan api minimum 

untuk 2 jam dengan arah buka keluar dan terdapat fan. 
Dilengkapi juga dengan petunjuk yang menyala saat 
listrik mati (dipasok baterai UPS terpusat).

- Tangga darurat yang berada di dalam gedung harus 
dipisahkan dari ruang lain agar bebas asap dan mudah 
diakses (maks. 45 m dan min. 9 m).

- Lebar tangga darurat minimal 1,2 m.
- Tangga darurat tidak boleh berbentuk melingkar vertikal 

dan lantai dasar langsung akses keluar gedung. [12]

Assembling Point (Titik Kumpul)
Assembling point adalah tempat yang ditunjuk untuk 

mengumpulkan orang dan tempat menunggu setelah 
evakuasi apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat 
lainnya. Assembling point ditandai dengan simbol yang 
dapat diaplikasikan di lantai maupun pada tiang. Pemilihan 
titik kumpul harus didasarkan pertimbangan keamanan. 
Jadi harus berjarak cukup jauh dan aman dari kemungkinan 
bahaya lain seperti kejatuhan komponen gedung dan tidak 
menghalangi lalu lintas kendaraan penanggulangan keadaan 
berbahaya. [13]

Gambar 7. Siamese connection.

(Sumber: https://www.fl ickr.com)
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif 
dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
analitik. Metode dimulai dengan pengumpulan data melalui 
survey lapangan dan kajian literatur. Data yang telah diperoleh 
kemudian dianalisis dengan cara membandingkan antara data 
lapangan dan data literatur.

TEMUAN DATA LAPANGAN

Museum Bank Indonesia beralamat di Jalan Garuda No. 
1 Surabaya. Letaknya berdekatan dengan Jembatan Merah 
dan Museum House of Sampoerna membuat lokasi Museum 
ini strategis dan mudah dijangkau. Gedung ini dimanfaatkan 
sebagai salah satu alternatif kegiatan memorabilia dan 
pameran UMKM non permanen dengan tanpa mengganggu 
fungsinya sebagai bangunan cagar budaya di Kota Surabaya. 
Museum Bank Indonesia dapat diakses di hari Selasa-Minggu, 
mulai pukul 08.00-16.00 WIB dan tidak ada pungutan biaya 
untuk pengunjung.

Gambar 9. Tampak depan Museum Bank Indonesia.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Gambar 8. Papan petunjuk assembling point.

(Sumber: http://www.safetysign.com)

Museum Bank Indonesia terdiri dari 3 lantai. Lantai 
paling bawah (basement) difungsikan sebagai museum 
utama. Basement terdiri dari tiga ruangan berpintu (ruang 
koleksi mata uang, ruang koleksi hasil konservasi, ruang 
koleksi pusaka budaya), dua ruangan terbuka (ruang 
pameran foto jaman dahulu, mesin perbankan), dan area 
resepsionis. Di sekeliling ruangan terdapat etalase mini 
berisi koleksi uang-uang kuno. Ruang koleksi hasil obervasi 
berisi beberapa bahan konstruksi gedung De Javasche Bank 
sebelum konservasi 2012. Sedangkan ruang koleksi pusaka 
budaya berisi mesin-mesin pencetak dan penghancur uang 
pada zaman dahulu.

Gambar 11. Ruangan terbuka pada basement.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Di atasnya adalah lantai 1 yang digunakan sebagai hall 
persewaan untuk kegiatan tertentu. Lantai 1 dikelilingi oleh 
banyak jendela. Ketika hall tidak digunakan untuk acara, 
maka pencahayaan dan sirkulasi udara memaksimalkan 
dari jendela di sekelilingnya. Sedangkan ketika disewa 
untuk acara, penghawaan menggunakan sistem penghawaan 
buatan.

Gambar 10. Peta lokasi Museum Bank Indonesia.

(Sumber: https://www.google.co.id/maps/)
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Gambar 17. Pipa sprinkler dengan sistem pendant di lantai 1.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Gambar 12. Hall serbaguna pada lantai 1.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Terakhir adalah lantai 2, digunakan sebagai area service. 
Area ini terletak tepat di bawah atap sehingga seluruh 
konstruksi bisa terlihat. Pada lantai terdapat kabel listrik, pipa 
air, pipa sprinkler, dan ducting AC yang ditata rapi sesuai 
jalur sehingga memudahkan kontrol dan service. Pada lantai 
2 juga terdapat jendela dengan penataan keliling sehingga 
ruangan tetap terang dan tidak lembab.

Gambar 13. Area service pada lantai 2.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Gambar 14.  Jalur kabel listrik, pipa air, pipa sprinkler, dan 
ducting AC pada lantai 2.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proteksi Aktif (Sprinkler)

Sprinkler yang digunakan di Museum Bank Indonesia 
ada 3 jenis, yaitu menghadap ke atas, samping, dan bawah. 
Sprinkler Head yang digunakan umumnya menghadap 
kebawah dan pendant (muncul dari permukaan plafon). Jenis 
cairan dalam tabung kaca sprinkler head yang digunakan 
menggunakan warna cairan merah pada keseluruhan 
titik head. Peletakan sprinkler dilakukan secara linear 
berjajar dalam satu jalur pipa. Peletakan sprinkler head 
masing-masing diletakkan dengan jarak 230 cm dan memiliki 
ketinggian 50 cm dari atas plafon. Pipa yang digunakan 
sebagai jalur distribusi air menggunakan material besi dengan 
diameter 7 cm. 

Gambar 15, 16.  Sprinkler pada basement dengan head yang 
menghadap samping (kiri) dan atas (kanan).

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Sistem proteksi kebakaran aktif pada Museum Bank 
Indonesia memiliki jenis wet pipe system. Jenis wet pipe 
system adalah sistem proteksi kebakaran yang selalu memiliki 
ketersediaan air dalam pipa. Air yang dialirkan dari bak 
tandon, didistribusikan menuju semua jalur pipa. Air dari 
bak tandon bawah, dipompa menuju ke atas dan dialirkan 
ke jalur pipa menggunakan manual valve di jaringan pipa 
utama kemudian dilanjutkan dan disebarkan merata hingga 
jaringan pipa paling masing-masing ruang. 

Secara garis besar, sistem proteksi kebakaran yang ada di 
Museum Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
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Alarm luar ruangan dan dalam ruangan
(menyatu dengan Hydrant Box)

Manual Valve dalam gedung untuk mengalirkan/mengisi 
air dari pompa luar ke dalam pipa sprinkler

Input air dari pompa luar gedung

Gambar 19.  Garis besar sistem proteksi kebakaran di Museum 
Bank Indonesia.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Proteksi Aktif (Fire Alarm)

Sistem proteksi kebakaran aktif berikutnya yang juga 
ada pada Museum Bank Indonesia adalah sistem fire 
alarm. Sistem fi re alarm yang ada dilengkapi dengan heat 
detector dan smoke detector. Jenis Proteksi ini menggunakan 
sistem wired protector system yang saling berhubungan 
menggunakan kabel dan terpusat pada satu central di ruang 
kontrol. Pada dalam area Museum Bank Indonesia tersebar 
beberapa titik smoke detector dan heat detector yang terdapat 
minimal 1 buah dalam masing-masing ruang. Dalam area 
hall, alat smoke detector diletakkan dengan jarak masing-
masing ±9 m yang jika secara kasat mata diukur dengan 
peletakan jarak tiap 3 pilar; sedangkan untuk alat heat 
detector dengan jarak masing-masing ± 6 m yang jika secara 
kasat mata diukur dengan peletakan jarak tiap 2 pilar. 

Gambar 20, 21.  Heat (kiri) dan smoke detector (kanan) pada 
basement.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Gambar 18.  Pipa sprinkler dengan sistem pendant dilihat dari 
lantai 2.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)
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Area yang luas seperti di aula lantai 1 sudah tepat dengan 
arah hadap heat detector dan smoke detector menghadap 
ke bawah. Hal ini disebabkan karena posisi di plafon akan 
menjangkau area yang lebih luas daripada ditempel di tembok 
yang hanya menjangkau keliling area saja. Peletakan antar 
heat detector 2× jarak antar pilar dalam gedung, sehingga 
bisa mencakup radius 46 m2. Sedangkan peletakan smoke 
detector 3× jarak antar pilar dalam gedung, sehingga 
mencakup radius 92 m2.

Letak antar heat dan smoke detector sudah menjangkau 
untuk seluruh sudut hall serbaguna. Namun secara ketinggian 
kurang tepat karena plafon terlalu tinggi, sehingga detector 
tidak menjangkau hingga lantai. Sedangkan pada lantai 
1, peletakan detector juga sudah tepat dengan plafon 
yang rendah. Hal ini membuat kerja detector juga bisa 
maksimal.

Gambar 22. Heat dan smoke detector pada lantai 1.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Proteksi Pasif (Hydrant Box)

Hydrant box pada gedung utama De Javasche Bank 
berjumlah total 4 buah yang terletak 2 buah di area basement 
dan 2 buah di area hall serbaguna. 

Pada masing masing area, hydrant box terletak di sudut 
ruangan dengan posisi wall mounted, pendant (muncul dari 
permukaan tembok), dan berwarna merah. Jenis hydrant 
box yang digunakan juga dilengkapi dengan fire alarm 
yang terdiri dari lubang suara sirine, fi re button, dan lampu 
sirine.

Gambar 23, 24. Hydrant box pada lantai 1.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Proteksi Pasif (APAR)

Proteksi kebakaran pasif dalam ruang berikutnya adalah 
alat pemadam api ringan yang banyak dikenal sebagai APAR. 
Jenis APAR yang digunakan pada Museum Bank Indonesia 
menggunakan jenis APAR yang mengeluarkan serbuk (Dry 
Chemical Powder). Dalam Museum Bank Indonesia, APAR 
diletakkan masing-masing 2 buah dalam ruang khususnya di 
bagian sudut. APAR diletakkan dalam sebuah rak kayu yang 
terbuka. Pada area basement terdapat total 4 buah APAR 
selain peruntukkan dalam ruang dan total 2 buah APAR.

Gambar 27, 28, 29. APARdi sudut ruang basement.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

APAR di Museum Bank Indonesia sudah memenuhi 
standar peraturan pusat kementerian dan PERDA Surabaya, 
yaitu tiap ruang wajib memiliki tabung kebakaran dan 
diletakkan tiap 200–250 m. Kemungkinan kebakaran yang 
terjadi pada Museum Bank Indonesia termasuk kebakaran 
kelas C. Hal ini disebabkan tidak ada aktivitas maupun bahan 
mudah terbakar di area pameran. Sebagian adalah mesin-
mesin yang sudah tidak berfungsi, sehingga kemungkinan 
kebakaran disebabkan instalasi listrik gedung. Jenis APAR 
yang digunakan adalah tepung kimia (dry powder). Pemilihan 
jenis APAR sudah sesuai karena tidak merusak barang 
pameran maupun komponen listrik.

Proteksi Pasif (Hydrant Pillar)

Hydrant Pillar pada Museum Bank Indonesia terdapat 
2 buah yang terletak di bagian depan (dekat dengan pagar 
utama) dan di bagian belakang (dekat dengan area parkir 
kendaraan). Berdasarkan perhitungan lapangan, antar 
Hydrant pillar diletakkan dengan jarak 100 m mengikuti 
luasan gedung museum.

Gambar 25, 26. Hydrant box pada lantai 1.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)
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Jenis hydrant pillar yang digunakan oleh keduanya adalah 
two way. Hydrant pillar menempati lokasi yang strategis dan 
mudah terlihat (tidak tertutup tanaman). Jarak antar hydrant 
pillar kurang sesuai dengan standar yang disarankan yaitu 
35–38 m (panjang selang 30 m). Namun secara peletakan 
sudah tepat yaitu di ujung-ujung gedung, sehingga hydrant 
pillar bisa efektif menjangkau 2 sisi gedung.

Perawatan juga rutin dilakukan oleh petugas Museum 
Bank Indonesia. Setiap 1 (satu) bulan sekali, dilakukan 
pembersihan eksterior gedung menggunakan air dari hydrant 
pillar sekaligus mengecek tekanan. Hal ini sudah tepat untuk 
memastikan kualitas tekanan air secara berkala.

Proteksi Pasif (Siamese Connection)

Siamese connection terletak pada bagian depan gedung 
(dekat dengan pagar masuk utama). Siamese connection 
memiliki percabangan dua arah dilengkapi dengan tutup 
knob yang terbuat dari plastik. Siamese connection diletakkan 
menyatu dengan taman dengan ketinggian 70 cm dilindungi 
oleh cor semen. 

Gambar 32.  Siamase connection yang berada di dekat hydrant 
pillar gerbang.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Dikarenakan tidak ada standar yang mengatur secara 
detail jumlah dan peletakan siamese, maka secara subjektif 

Gambar 30, 31.  Hydrant pillar di dekat gerbang masuk (kiri) 
dan area parkir (kanan).

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

didukung hasil wawancara siamese sudah memenuhi 
kebutuhan. Siamase sesuai standar terletak di area yang 
mudah dijangkau oleh petugas PMK, yaitu di dekat pintu 
gerbang. Letak siamase connection berdekatan dengan 
hydrant halaman dan hydrant pillar. Penempatan siamase 
connection di atas cor beton ketinggian 70 cm sudah tepat 
sebab siamase lebih mudah terlihat di antara taman dan lebih 
mudah diakses.

Jalur Evakuasi (Tangga, Assembling Point, 
Kendaraan PMK)

Melengkapi sistem proteksi kebakaran gedung yang ada, 
pada area Museum Bank Indonesia juga terdapat fasilitas 
lain yaitu assembling point yang menyatu dengan area parkir 
kendaraan. Di samping itu, juga terdapat tangga umum yang 
juga sebagai akses/jalur tangga darurat saat terjadi kebakaran. 
Sedangkan untuk akses kendaraan PMK, Museum Bank 
Indonesia memiliki pagar utama dengan luasan yang 
relatif lebar (± 4 meter) yang mampu diakses mobil PMK 
dengan dimensi yang lebar. Di samping luasan pintu akses 
mobil PMK, lokasi Museum Bank Indonesia yang dekat 
dengan jalan utama juga memudahkan untuk alur sirkulasi 
kendaraan. 

Gambar 33. Tangga kayu menuju basement.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

Gambar 34. Tangga besi menuju lantai 2.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)
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Tidak ada jalur evakuasi khusus untuk kebakaran karena 
gedung tidak lebih dari 3 tingkat. Tangga yang tersedia hanya 
1, sehingga jika terjadi kebakaran akan sedikit menyulitkan 
evakuasi. Hal ini disebabkan karena penumpukan pengunjung 
di satu tangga. 

Assembling point terletak di area parkir dan tidak terdapat 
papan penanda assembling point di luar gedung. Selain 
bangunan utama, terdapat bangunan terpisah dihadapannya 
yaitu ruang mesin, musholla, dan pos satpam. Sehingga perlu 
menempatkan penanda assembling point untuk mengarahkan 
pengunjung maupun petugas menuju titik kumpul yang 
sama.

Akses ke lokasi mudah dijangkau karena letak Museum 
Bank Indonesia strategis dengan jalan utama. Jalan masuk 
menuju Museum Bank Indonesia juga lebar (melebihi lebar 
mobil PMK) dan memiliki area parkir yang luas, sehingga 
akses mobil PMK sangat leluasa untuk masuk. 

Gambar 35, 36. Tangga keramik menuju lantai 1.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)

KESIMPULAN

Secara keseluruhan sistem proteksi kebakaran di Museum 
Bank Indonesia sudah memenuhi standar yang didukung 
dengan kemungkinan terjadinya kebakaran yang sangat 
kecil. Akses kendaraan PMK ke gedung memadai karena 
terletak di jalan besar dan gerbang yang lebar. Sistem proteksi 
kebakaran aktif sudah menjangkau ke sudut gedung namun 
hanya kurang optimal pada ketinggian detector di lantai 
1. Sistem proteksi kebakaran pasif juga sudah memenuhi 
standar, hanya jarak hydrant pillar yang tidak sesuai standar. 
Museum Bank Indonesia tidak dilengkapi dengan tangga 
darurat karena jalur evakuasi yang pendek, namun perlu 
ditambahkan penanda assembling point di area parkir.
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Identifikasi Pendekatan Sosial pada Desain Hunian Publik

Idenfitication of Social Approach of Public Housing Design
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ABSTRAK

Permukiman masal perkotaan seringkali dipandang sebagai sebuah komoditi masal belaka. Unit hunian, area pelengkap, utilitas, 
dianggap sebagai sebuah kesatuan nilai ekonomi yang mudah dijangkau oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah. Tidak ada nilai 
lebih yang ditawarkan hampir pada mayoritas hunian yang disediakan oleh pemerintah. Padahal pada kehidupan masyarakat kelompok 
menengah, nilai sosial dan kebersamaan merupakan sebuah karakter khas yang sangat mencolok. Sebagai perancang, arsitek hendaknya 
menawarkan kreativitas spasial yang berangkat dari karakter sosial khusus tersebut. Sehingga walaupun merupakan bangunan komoditi, 
setidaknya ada kebaharuan di dalamnya. Rusun Jatinegara merupakan salah satu yang cukup berhasil menjawab hal tersebut. Studi 
ini berupaya untuk mengidentifikasi potensi kehidupan sosial yang dimanfaatkan dalam perancangannya. 

Kata kunci: Sosial, Permukiman, Pendekatan, Desain

ABSTRACT

Public housing in big city is often seen as only a commodity. Residental units, complementary function, utilities are regardes as low 
economic goods that is easily accessible by lower middle class society. There are no more value that offered in almost every housing 
provided by the government. Meanwhile, the social and togetherness value in their life are very distinctive character. As a housing designer, 
architects should use that values creatively. So even though it is a commodity building, there is at least a newness in it. The Jatinegara 
Flat is one that quite successfully answer of it. This study seeks to identify the potential of social life utilized in its design. 

Keywords: Social, Housing, Design, Approach

PENDAHULUAN

Permukiman masal adalah komponen yang tidak dapat 
dilepaskan dari kehidupan perkotaan. Tanah yang semakin 
sulit didapatkan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, 
kehidupan ekonomi yang semakin ketat persaingannya, 
memaksa kebutuhan hunian massal menjadi sangat penting. 
DI kota kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain 
sebagainya, masyarakat ke bawah semakin sulit dalam 
memperoleh kebutuhan papan untuk bertempat tinggal. 
Harga tanah yang semakin melambung, persaingan bisnis 
properti dan lain sebagainya adalah pemicunya.

Pemerintah dalam hal ini sebagai salah satu penyelenggara 
permukiman, tak jarang memberikan solusi berupa rumah 
susun. Unit hunian massal yang disusun vertikal, seolah 
menjadi jawaban atas permasalahan hunian yang semakin 
sulit dijangkau. Karena sifatnya yang massal, tak jarang 
dalam tahapan perencanaannya, bangunan-bangunan rumah 
susun direncanakan sangat fungsional. Kelengkapan seperti 
prasarana, sarana dan utilitas menyertainya juga dengan 
fungsi yang sangat terbatas. Tak dapat dipungkiri, bahwa 
keterbatasan ini juga upaya untuk menjawab daya beli atau 
sewa masyarakat menengah bawah yang juga terbatas.

Namun akhir akhir ini pihak penyelenggara membuka 
kesempatan untuk arsitek bersaing lewat ide-ide kreatif dalam 
mencipta desain rumah susun yang eksploratif. Kehidupan 

masyarakat menengah bawah yang umumnya berasal 
dari luar kota, sangat kental dengan isu kebersamaan dan 
kehidupan sosial yang tinggi. Isu ini kemudian sedikit banyak 
berhasil ditanggapi oleh beberapa desain yang muncul dan 
bahkan terealisasikan.

Studi ini bermaksud untuk mengindentifi kasi hal-hal 
yang menjadi acuan perancangan yang sifatnya lebih dari 
sekedar instruksi teknis yang tertuang pada undang udang. 
Maksudnya adalah, agar ke depannya perancangan sejenis 
dapat lebih mengupayakan nilai lebih dari segi kehidupan 
masyarakat tanpa membebani secara ekonomi kepada 
penyelenggaranya.

METODE

Studi ini akan memakai beberapa teori permukiman 
kemudian menampilkan studi indentifi kasi pada perancangan 
rusun yang memakai pendekatan sosial. Teori permukiman 
yang dimaksud adalah hirarki kebutuhan (Maslow, 1954) serta 
elemen-elemen pembentuknya (Short, 1980). Sedangkan 
perancangan yang dipakai untuk identifi kasi adalah rusun 
Jatinegara yang merupakan hasil dari sayembara IAI yang 
berupaya merevitalisasi kondisi eksisting yang berupa 
kampung kota (Pulo). Acuan teknis perancangan rusun akan 
berpusat pada Peraturan Menteri PU 05/PRT/M/2007 tentang 
pedoman teknis rusun.
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Setelah mengkomparasikan antara teori, panduan teknis, 
serta kondisi perancangan. Dari metode tersebut akan 
ditampilkan nilai lebih dalam perancangan yang memenuhi 
hal-hal di luar standar. Nilai lebih yang dimaksud adalah nilai- 
nilai lebih yang berangkat dari kondisi sosial masyarakat 
eksisting yang adalah masyarakat kampung kota.

Gambar 1. Kerangka studi penelitian.

(Sumber: Data pribadi)

KAJIAN PUSTAKA

Papan adalah kebutuhan dasar bagi manusia, baik itu 
hunian milik maupun hunian sewa. Berdasarkan hirarki 
kebutuhan (Maslow, 1954), kebutuhan akan bertempat tinggal 
adalah salah satu dari kategori berikut ini
1. Kebutuhan Fisik, merupakan kebutuhan dasar untuk 

hidup (biologis), termasuk di dalamnya adalah kebutuhan 
papan.

2. Kebutuhan Keamanan, merupakan pendekatan melihat 
tempat tinggal sebagai area berlindung dari lingkungan 
ataupun gangguan lain yang tidak dikehendaki.

3. Kebutuhan Sosial, yaitu pendekatan memandang tempat 
tinggal lebih dari sekedar tempat berhuni, melainkan 
tempat untuk berinteraksi antar sesame manusia, seperti 
keluarga dan teman.

4. Kebutuhan Ekspresi Diri, melihat rumah lebih dari 
pengertian-pengertian sebelumnya, di mana rumah 
menjadi salah satu bentuk aktualisasi diri. 

Dari pendekatan di atas dapat tercermin bahwa peranan 
sebuah tempat tinggal sangatlah banyak. Maka kebutuhan 
perancangan mendesain tempat tinggal (massal) hanya 
memperhatikan sisi kefungsian tidaklah lagi sesuai. Banyak 
faktor lain yang akan dan dapat dimanfaatkan dalam tahap 
perancangannya. 

Permukiman sendiri hakekatnya adalah kumpulan 
beberapa rumah tinggal yang membentuk sebuah kesatuan. 
Di dalamnya terdapat setidaknya 5 elemen pembentuk (Short, 
1980), antara lain:
1. Unsur alam, meliputi topografi, hidrolofi, tanah, iklim, 

dan unsur hayati mencakup vegetasi dan fauna.
2. Manusia, sebagai individu mencakup segala keutuhan 

pribadinya, seperti biologis, emosional, nilai moral dan 
lain sebagainya.

3. Masyarakat, merupakan kelompok dari individu individu 
yang hidup berdampingan.

4. Tempat, dimana manusia akan melangsungkan 
kegiatannya serta menjalankan kehidupannya.

5. Jaringan, baik yang merupakan sistem alami (air, tanah) 
maupun sistem buatan manusia (jalan, listrik, dsb).

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya permukiman 
lebih dari sekedar elemen fi sik, melainkan sebuah sistem 
yang terdiri dari tempat, manusia, kehidupan sosial, yang 
membentuk sebuah pola kehidupan kolektif.

Sedangkan permukiman masal yang ditinjau dari 
peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2007 
tentang Rumah Susun, maka kriteria umum sebuah hunian 
publik bersama, meliputi:
1. Bangunan yang memenuhi persyaratan fungsional, 

efisian, terjangkau, sederhana, namun dapat mendukung 
peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan 
peningkatan produktivitas kerja.

2. Kreativitas tidak ditekankan pada kemewahan material, 
tetapi kemampuan untuk menggabungkan fungsi teknik 
dan fungsi sosial bangunan, serta mampu mencerminkan 
keserasian gedung dengan lingkungannya.

3. Biaya operasional dan pemeliharaan sepanjang umur 
bangunan adalah diusahakan serendah mungkin.

4. Didesain sederhana sehingga dapat dilaksanakan dalam 
waktu pendek, dan dimanfaatkan secepatnya.

5. Diselenggarakan oleh pengembang dan penyedia jasa 
konstruksi bersertifikat.

Dari kriteria umum di atas, 2 poin utama mengedepankan 
adanya nilai lebih dari sekedar fungsi, namun dapat menjadi 
ciri sosial yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup 
sosial dan berikutnya pada kinerja produktivitas ekonomi.

Dari beberapa kajian pedoman di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada beberapa poin yang dapat dipakai 
untuk melihat studi kasus lapangan sehingga dapat ditemukan 
kelebihan dari sekedar perancangan yang berbasis fungsi. 
Poin ini coba disimpulkan dalam diagram berikut ini:

Gambar 2. Kerangka identifikasi studi.

(Sumber: Data pribadi)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek yang dipakai sebagai studi lapangan adalah 
rusun jatinegara, hasil sayembara IAI, karya dari AYYA 
Architects pada tahun 2015 dan direalisasikan pada tahun 
2016. Identifi kasi akan dikelompokkan pada elemen fi sik, 
elemen sosial dan elemen ekonomi. Berikut adalah ketentuan 
dari rusun yang diisyaratkan oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum terkait objek rusun ini:
1. Perancangan Kota: berdasarkan RT RW, bangunan 

dirancang sebagai bangunan 16 lantai
2. Perancangan Master: dimungkinkan perencanaan 2 

menara dengan unit satuan 30m2 setinggi total 16 lantai 
dengan 2 lantai podium adalah fasilitas sosial termasuk 
kantor pengelola.

3. Arsitektur hijau: perancangan berupaya mengonsumsi 
energi se efisien dan se fleksibel mungkin.

4. Lokasi dan lansekap: merupakan hunian tepi sungai, 
diharapkan meminimalkan perkerasan.

5. Sosial: calon penghuni adalah sebagian warga relokasi 
bantaran kali Ciliwung. Pola kehidupan masyarakatnya 
adalah komunal dan belum terbiasa dengan pola 
kehidupan vertikal.

Gambar 3. Lokasi Rusun Jatinegara Barat.

(Sumber: Data Ferdy Apriady)

ELEMEN FISIK

Identifi kasi awal adalah elemen fi sik. Desain rusun terdiri 
atas 2 gedung dengan area podium berupa area sosial dan 
publik.

Elemen unit satuan hunian didesain dengan beberapa 
skenario, lebih dari sekedar kemungkinan fungsi hunian 
tetap. Seperti pada gambar di bawah, skenario A adalah 
layout ruang normal, skenario B layout lesehan, skenario 

C layout ruang studi, skenario D layout ruang serbaguna, 
skenario E merupakan layout gabungan ruang tidur dan ruang 
bersama, sedangkan skenario F adalah layout ruang kerja.

Gambar 4. Rencana rusun jatinegara barat.

(Sumber: Data Ferdy Apriady)

Gambar 5. Desain Unit Rusun.

(Sumber: Data Ferdy Apriady)

ELEMEN SOSIAL

Elemen sosial merupakan salah satu yang sering 
diacuhkan perancang dalam mendesain hunian publik masal. 
Seperti paparan di atas yang menunjukkan bahwa penghuni 
adalah penghuni relokasi dari bantaran kali ciliwung dalam 
sistem kampung kumuh, terlihat ketidaksiapan untuk berubah 
sistem menghuni ke sistem vertikal. Beberapa hal yang 
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diantisipasi atau merupakan tanggapan terhadap kondisi 
tersebut antara lain:
1. Gang Gosip: Kebudayaan untuk bersosialisasi ditanggapi 

dengan menyediakan area terbuka pada setiap beberapa 
lantai, Kebiasaan untuk ngobrol atau bergosip di antara 
warga, secara kreatif tertanggapi pada void komunal.

2. Gang Hijau:Kebiasaan untuk hidup pada lahan rendah, 
diantisipasi perancang dengan menggunakan area 
komunal hijau pada ketinggian tertentu. Sehingga 
adaptasi ke bangunan tinggi dapat terjadi dengan lebih 
sederhana.

3. Gang Keamanan: Gotong royong tercermin pada 
masyarakat menengah bawah antara lain salah satunya 
adalah dengan menjaga keamanan bersama. Titik titik 
akses vertikal dimanfaatkan sebagai gang keamanan yang 
adalah transformasi dari kehidupan sosial sebelumnya.

4. Budaya Jemur: Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya 
hidup di lahan rendah, adalah menjemur pakaian pada 
pekarangan rumah. Saat bertransformasi menjadi 
unit hunian kecil vertikal, kebutuhan ini seringkali 
diacuhkan. Namun berbeda pada rancangan ini, budaya 
jemur dimanfaatkan untuk secara kreatif merencana 
level terbuka untuk kebutuhan tersebut.

5. Wisata Tepi Sungai: Sebagai warga asli yang hidup pada 
bantaran sungai, tentunya tidak dapat dilepaskan pada 
interaksi dengan komponen alam tersebut. Area tepian 
sungai dirancang sebagai area wisata tepi sungai dan area 
olah raga. Sebuah bentuk usaha mentransformasi hunian 
illegal menjadi area komunal yang lebih representatif.

6. Kebun warga: Kehidupan sosial masyarakat menengah 
bawah juga seringkali tercermin pada kebersamaan 
mereka mengelola lahan produktif bersama sama. Desain 
ini menanggapi dengan menyediakan ruang terbuka 
produktif, tak sekedar area resapan terbuka, namun 
dimanfaatkan sebagai kebun warga yang ditanami 
tanaman budidaya.

7. Jembatan antar kampung: Berada di tepi sungai, 
menyebabkan area ini akan berbatasan dengan berbagai 
kampung lain di sekitarnya. Hubungan sosial ini tidak 
diputus, namun ditanggapi dengan menyediakan elemen 
penghubung penyebrang sungai di antaranya.

8. Pemanfaatan material yang sangat dekat dengan 
kehidupan masyarakat sebelumnya.

Gambar 7. Tanggapan sosial pada desain.

(Sumber: Data Ferdy Apriady)

Gambar 8. Tanggapan sosial pada desain.

(Sumber: Data Ferdy Apriady)

Elemen sosial lain adalah pemanfaatan ruang makro 
terbatas untuk kebutuhan bersosialisasi. Area ini diletakkan 
pada area bawah karena merupakan tempat bertemunya 
penghuni sebelum menuju masing-masing unit yang mereka 
sewa atau miliki.

ELEMEN EKONOMI

Sebagai unit hunian yang diperuntukkan sebagian besar 
untuk relokasi warga bantaran kali, maka kondisi ekomoni 
harus juga dipikirkan untuk menanggapi kemampuan 
pemenuhan kebutuhan hidup mereka.Gambar 6. Tanggapan sosial pada desain.

(Sumber: Data Ferdy Apriady)
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Dari tahapan desain, beberapa elemen yang dipakai untuk 
dapat secara mandiri produktif dari segi ekonomi antara lain 
adalah sebagai berikut 
1. Jendela Usaha
 Tanggapan desain unit hunian yang berupa bukaan yang 

berhubungan langsung dengan koridor sirkulasi. Fitur ini 
dapat dimanfaatkan untuk berusaha ekonomi membuat 
toko ataupun usaha lainnya.

2. Area berjualan di area bawah
 Area podium terbuka memungkinkan masyarakat 

berusaha ekonomi di sector informal dengan berjualan 
atau menawarkan jasa dalam skala publik.

3. Area usaha cuci mobil motor angkot
 Area terbuka yang dilengkapi utilitas demi mendukung 

kegiatan cuci tersebut. Area ini berdekatan dengan area 
parkir kendaraan, di mana 1 unit akan mendapatkan 1 slot 
parkir motor,

4. Area budidaya ikan di pinggir sungai dan kebun bersama
 Tanggapan desain ini memanfaatkan ruang terbuka di 

sekitar sungai ciliwung untuk didayakan secara ekonomi.
5. Bagian tampak bangunan komersial
 Bangunan tinggi 16 lantai akan menyebabkan munculnya 

bagian fasade yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan 
informasi komersial. Sifatnya disewakan kepada pihak 
swasta dalam rentang waktu tertentu.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan studi identifi kasi di atas, maka dapat 
disimpulkan secara umum bahwa potensi sosial sangat dapat 
memacu kreativitas dalam tahapan perancangan. Sebuah 
bangunan yang selama ini didominasi oleh kefungsian masal 

Gambar 9. Tanggapan sosial pada desain.

(Sumber: Data Ferdy Apriady)

yag sebagian besar mengacuhkan aspek sosial maupun potensi 
ekonomi. Padahal secara esensi dasar, fungsi pemukiman tidak 
dibatasi pada hal fi sik dan individu, namun lebih banyak pada 
kehidupan sosial, ekonomi secara kolektif.

Saran

Bangunan bangunan pemerintah yang seringkali sangat 
terkunci pada aspek pendanaan, efi siensi dan efektifi tas fungsi, 
dapat diberdayakan lebih, terutama dalam perancangan yang 
dapat melibatkan banyak pihak. Kreativitas muncul dari 
segi lokalitas yang kuat, terutama aspek ekonomi dan sosial 
eksisting.

Tabel Kesimpulan

(Sumber: Data Pribadi)

Gambar 10. Tanggapan produktivitas ekonomi pada desain.

(Sumber: Data Ferdy Apriady)
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ABSTRACT

the purpose of this paper is to report on the results of a study on the implementation of process genre based approach to teaching 
writing narrative text. The main purpose of this study was to find out if the implementation of the process genre based approach can 
improve student’s skill in writing narrative text dan to investigate students’ response and participation upon the use of process genre 
based approach in teaching narrative text. This study used Classroom Action Research (CAR) design and involves 8 students of English 
Department of STKIP Al Hikmah Surabaya who attended Literal Writing course. Three indicators of success were set previously namely 
process (students’ participation and involvement) and product (students’achievement in narrative writing). The conclusion of this study 
indicates that the implementing process genre based approach has succesfully improved students’ skill in writing narrative text. 

Keywords: process genre based approach, teaching writing, narrative text

ABSTRACT

Tujuan artikel ini untuk melaporkan hasil sebuah penelitian tentang implementasi process genre based approach untuk mengajarkan 
menulis teks naratif. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah implementasi process genre based approach dapat 
meningkatkan keterampilan mahasiswa menulis teks naratif dan meneliti respond an partisipasi mahasiswa terhadap implementasi 
process genre based approach untuk mengajarkan teks naratif. Penelitian menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan 
melibatkan 8 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Literal Writing. Tiga indikator keberhasilan yang ditetapkan meliputi partisipasi 
dan keterlibatan mahasiswa dan prestasi menulis mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi process 
genre based approach telah berhasil meningkatkan keterampilan mahasiswa menulis teks naratif. 

Keywords: process genre based approach, menulis, teks naratif

INTRODUCTION

In EFL context, writing is presumably considered as the 
most diffi cult and complicated skill. It is because it requires 
the application of complexity of aspects that involves in 
writing such as content, organization, vocabulary, grammar 
and mechanics (Agesta: 2016). In addition she stated that 
writing is a diffi cult and complicated task for students because 
they should develop their ideas into readable text. Similarly, 
Gupitasari (2013) mentioned that it involves students in 
meaning-focused use, language-focused learning. It is line 
with Harmer (2004) who stated that writing is a process 
to join several signs and symbols of a language together. 
Clearly, writing is very crucial to be mastered by students to 
improve their knowledge and achievement.

To examine the students’ proficiency in writing, the 
researcher conducted a preliminary study on the English 
Department students who attended Literal Writing course. 
The researcher asked the students to write a short narrative 
text. Then he analysed the students’ writing based on the 
standardized scoring rubric of writing. The researchers 
found that the students’ writing ability in narrative texts was 
unsatisfactory. The students’ average score was only 52.5.

The researcher also gave questionnaire and interviewed 
to the students in order to fi nd out the students perception 
toward writing ability. From the results of the questionnaire 
instruments, the researcher found the students’ diffi culties 
in writing. The result showed that 66.6% of the students had 
diffi culties starting their writing process because of lack of 
ideas. 88,8% of them were stucked in ideas transforming 
into writing. 66.6% of the students always found diffi culties 
transforming ideas into good paragraph. 77.7% of the students 
had problems choosing appropriate words. 77.7% of students 
found diffi culties composing correct sentences and 30% of 
students had problems with spellings and punctuation.

In addition, the writing class before the research was also 
described in several conditions. The students’ attitude and 
motivation toward writing was still low. It appeared that the 
students were not active and enthusiastic to ask questions 
about writing to the teacher. They were shy and afraid to 
present their writings in front of the class. It means that they 
did not want their writings being read or known by other 
friends at the class. 

Based on the result of the preliminary study, the 
researchers consider that the students really need an effective 



84 Humaniora, Vol. 14 No. 2 Desember 2017: 83�88

teaching strategy which can help them to write a better 
narrative text. Therefore, the researchers chose process genre 
based approach to help the students improve their ability in 
writing, especially writing narrative text. 

The process genre approach is acquired from combination 
betweeen process approach and genre approach which 
helps students’ writing skill. According to Babalola (2012), 
the process genre approach to the teaching of writing is 
combination of the process models and the genre theories 
which came about with the realisations of the limitations 
of both the process and the genre approaches in developing 
learners’ writing skills. Additionally, Gao (2007) defi nes 
process genre approach, as the term suggests, combines 
process models with genre theories, in which the concept 
not only draws on ideas from genre approaches, such as 
knowledge of context, the purpose of writing, certain text 
features, but retains part of process philosophy such as 
writing skill development and learner response. 

This approach allows students to study the relationship 
between purpose and form for a particular genre as 
they use the recursive processes of prewriting, drafting, 
revision, and editing (Rosinovci, 2015; Hyland, 2003; 
Richards & Renandya, 2002). It can be seen that these steps 
develop students’ awareness of different text types and of 
the composing process. The different activities included in 
this approach ensure that grammatical and vocabulary items 
are taught not in isolation, but in meaningful, interactive 
situations and derived from the particular genre. 

Badger and White (2000) stated that the teaching 
procedure for the process genre approach is divided into 
the following six steps: (1) preparation, (2) modelling, (3) 
planning, (4) joint constructing, (5) independent constructing, 
and 6) revising. Yan (2005) states that process genre approach 
help teacher unite all writing aspects, motivate the students in 
writing and also preparing the students in writing inside or 
outside the classroom. In addition to, Kim and Kim (2005) 
mentioned that process genre approach give the students 
the chance to enjoy the creativity of writing and to become 
independent writers as in process approach and help the 
students to understand the linguistic features of each genre 
and emphasize the discourse value of the structure they are 
using as in genre approach. In other words, the students 
may learn the relationship between purpose and form for a 
particular genre.

A short description of what occurs during the six steps 
will also illustrate how elements of the process and genre 
approaches work in unity. Furthermore, this approach retains 
the basic stages in process writing as the central framework 
of instruction. It provides guided stages for the learner, 
encouraging him to investigate and consider the types of 
content knowledge he/she needs to acquire, inclusive of the 
various genres as input material, at the pre-writing stage. 
The main aim is to help the learner consider a variety of 
genres, and not only one type as introduced by the teacher 

in the genre-based approach. This serves to eliminate the 
weakness in the genre approach, with its over-emphasis on 
form in writing. As a result, the written text to be produced 
in this approach is not preconceived.

Deng, Chen, & Zhang (2014) stated that this approach 
allows students to study the relationahip between purpose and 
form for a particular genre as they use the recursive processes 
of prewriting, drafting, revision, and editing, in which use 
these steps develop students’ awareness of different text 
types and of the composing process. However, this approach 
helps students’ writing skill which relates to studens’ real-life 
situation. Yan (2005) states the process genre approach will 
help students relate strongly to real-life situation, motivate 
students and prepare them to write for audiences outside the 
classroom.

The indication the use of process genre based approach 
in improving students’ skill in writing have been proved 
previously by several researchers such as Reonal (2015), 
Guspitasari (2013), Shariatmadari (2016) and Agibuay (2016). 
The result of their research shows that the implementation of 
process genre based approach has succesfully improve the 
students’ skill in writing particularly in certain areas such 
as providing opportunities for the students to acquire an 
understanding of the purpose and structure of certain text, 
promoting students’ involvement in writing process, enabling 
students to enhance their confi dence. In addition, process 
genre approach also helps the students in understanding and 
generating their thoughts. They understand not only how to 
write the text but also showed that feedback given by the 
teacher during writing process is helpful. Moreover, the 
implementation of process genre based approach leads into 
the more minimal occurrence of grammatical errors in the 
fi nal outputs.

METHODS

The study is a classroom action research which focused 
on a particular group of students in a certain classroom. The 
setting and subject of this research was in STKIP Al Hikmah. 
The subject of this research was second semester students 
of English Department of STKIP Al Hikmah who attended 
Literal Writing course. The research was conducted in 2 
cycles with the following steps:

A. Cycle 1
1. Planning 
 In this stage, the researcher prepared teaching scenario, 

lesson plans, instruments, hand out, criteria of success 
and worksheet dealing with the implementing of process 
genre based approach.

2. Implementing
 The stages in this phase are described as follows:

a. Building Knowledge of the Field (BkoF) which 
consists of the following activities:
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1) Lecturer introduced narrative text, including 
generic structure and language features

2) Lecturer shared vocabularies related to the 
chosen topic

3) Lecturer and students discuss on language 
feature of narrative texts in which students were 
encouraged to find some language features on 
the narrative text given

4) Lecturer gave exercises on the language features 
of narrative text

b. Modelling of Text (MoT)
 The activities in this stage are elaborated as follows:

1) Students read a narrative text and answer some 
questions to help them understand the function 
and the generic structure of a narrative text 
in groups. Each group provides the answers 
through its representative politely.

2) Lecturer and students discussed the grammatical 
features of a narrative text and answer questions 
on the features in groups. Representatives of 
each group provide the answers politely.

3) Students did an exercise by correcting the 
grammatical features and identifying the 
generic structure of a narrative text in groups. 
Each group�s representative reports the answer 
politely.

4) Students arranged jumble narrative paragraphs 
based on the generic structures in pairs.

c. Join Construction of Text (JcoT)
 In this stage the teacher and students worked together 

to create a text.
d. Independent Construction of Text (IcoT)
 In this stage the students drafted a text facilitated with 

a plan sheet as well as an expansion sheet, revised and 
edited the drafts with the assistance from their friends 
to make a good writing.

B. Cycle 2
1. Revision of the Strategy in Cycle 1

a. In the first meeting, the researcher gave more 
explanation and examples of materials related to 
past tense and direct & indirect speech. Besides, 
the teacher provided the exercise that reminded the 
students to be careful in punctuation.

b. In the next stage, the students worked in group. 
Before working in group, the researcher distributed 
vocabulary list to each group. The students were very 
enthusiastic and could save their time because they 
did not have to look up so many words relating the 
movie they watched.

c. In the collaborative writing part two and writing 
test, the revision was made. To make the students 
more motivated, in collaborative writing part 2, the 
publishing was done by publishing the students’ 
writing in a mini book. 

2. Implementing
 The stages in this phase are described as follows:

a. Building Knowledge of the Field (BkoF) which 
consists of the following activities:
1) The lecturer re-explain the generic structure and 

language features of narrative text.
2) The students were given more exercises on 

language features of narrative text, especially on 
simple past, past continuous, reported speech.

3) The lecturer distributed vocabularies related to 
the narrative text they are going to write (based 
on what the students have known).

b. Modelling of Text (MoT)
 The activities in this stage are elaborated as follows:

1) The students read narrative texts and answer 
some questions to help them understand the 
function and the generic structure of a narrative 
text in groups. Each group provides the answers 
through its representative politely.

2) The students discuss the grammatical features 
of a narrative text and answer questions on the 
features in groups. Representatives of each 
group provide the answers politely.

c. Join Construction of Text (JcoT)
 In this stage the teacher and students worked together 

to create narrative text.
d. Independent Construction of Text (IcoT)
 In this stage the students drafted narrative text 

facilitated with a plan sheet as well as an expansion 
sheet, revised and edited the drafts to make a good 
writing.

Findings and Discussions

Findings in Cycle 1

1. The Students’ Involvement in the Teaching and 
Learning Process
Based on the information of observation checklists, it was 

found that the students were active and motivated during the 
implementation of process genre based approach in teaching 
writing. The observer’s report from observation checklists 
indicated that most of the students got involved well in each 
activity.
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The Students’ Involvement in the Teaching and 
Learning Process

Meeting
No. of 

activities
Focus

% of 
students’ 

involvement
Intepretation

1 7 Building 
knowledge 
and modelling 
of text

57 Fair

2 6 collaborative 
writing part 1,

69 Good

3 6 collaborative 
writing part 2, 

75 Good

2. The Students’ Writing Achievement
Based on the result of the writing test at the end of Cycle 

1, the researcher could see that there was improvement on 
students writing. The mean score of the writing result that 
was done at the end of the Cycle 1 was 69. 7. It was better 
than the mean score of the preliminary test which was done 
before the action, 52.5. In details, the students’ mean score 
for each aspect of writing in the writing test of Cycle 1 is 
presented in Table below:

Students

ASPECTS BEING ASSESED

C
on

te
nt

O
rg

an
iz

at
io

n

Vo
ca

bu
la

ry

G
ra

m
m

ar

M
ec

ha
ni

cs

To
ta

l S
co

re

St 1 3 3 3 3 3 75

St 2 3 3 2 3 2 67,5

St 3 3 3 2 3 2 67,5

St 4 3 3 2 3 2 67,5

St 5 3 3 2 3 3 70

St 6 3 3 2 3 3 75

St 7 3 3 3 3 3 75

St 8 3 3 3 2 2 62,5

St 9 3 3 2 3 2 67,5

Average 69,7

Findings in Cycle 2

1. The Students’ Involvement in the Teaching and 
Learning Process
Based on the information of observation checklists, it was 

found that the students were active and motivated during the 
implementation of process genre based approach in teaching 
writing. The observer’s report from observation checklists 
indicated that most of the students got involved well in each 
activity.

The Students’ Involvement in the Teaching and 
Learning Process

Meeting
No. of 

activities
Focus

% of 
students’ 

invol-
vement

Intepretation

1 7 Building 
knowledge 
and 
modelling of 
text

93 Very good

2 6 collaborative 
writing part 
1, 

94 Very good

3 6 collaborative 
writing part 
2, 

100 Very good

From the fi eld notes, the results were also in line with the 
observation checklist which showed that the implementation 
of process genre based approach brought positive effects to 
the students’ ability in writing narrative text as their response 
towards the teaching and learning process.

2. The Students’ Attitude toward the Implementation 
PGBA in Teaching Writing Narrative Texts
In relation to the students’ attitude which was shown 

from their response in questionnaire, most of the students 
gave positive points in response to the effects they felt after 
experiencing writing narrative process through process genre 
based approach.

Therefore, their answers in the questionnaire were 
dominated by item a and item b meaning that they strongly 
agreed and agreed that the implementation of process genre 
based approach brought positive influences in terms of 
raising their interest, confi dence, and motivation. Related to 
the writing aspects, most of the students also showed the 
same perception for the good effect of the implementation 
of process genre based approach in assisting them in writing 
in terms of content, organization, grammar, vocabulary, and 
mechanics.

3. The Students’ Writing Achievement
Based on the result of the writing test, the researcher 

could see that there was signifi cant improvement on students 
writing. The mean score of the writing result that was done 
at the end of the process was 76. 7. It was higher than the 
criteria of success (70). In details, the students’ mean score 
for each aspect of writing in the writing test is presented in 
table below:

The improvement of the students score had met the third 
criterion of the success. Thus, the researcher and the observer 
concluded that the action could be terminated.
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DISCUSSIONS

The fi nding of this study showed that the implementation 
of process genre based approach could improve the students’ 
ability in writing a narrative text. The students’ improvement 
on each aspect was gained through the implementation of 
process genre based approach and the teacher’s guidance 
and feedback during the writing process. It is in line with 
Yan (2005) who stated that the process-genre approach help 
teacher in uniting all writing aspects, motivate the students 
in writing, and also preparing the students in writing inside/
outside the classroom. 

Next, the students’ improvement on grammar was 
obtained through grammar task given in modelling stage 
in which the students were assigned to change the form of 
verbs into past tense and to change the direct speech sentence 
into indirect speech sentence. It is supported by Foo (2007) 
who viewed that process genre approach was effective for all 
writing aspects, such as content, organization, vocabulary, 
languages and mechanics.

In addition, the implementation of process genre based 
approach brought positive effects to the students’ ability in 
writing narrative text as their reponse towards the teaching 
and learning process. It is supported by Kim and Kim (2005) 
who stated that process-genre approach give the students 
the chance to enjoy the creativity of writing and to become 
independent writers as in process approach and help the 
students to understand the linguistic features of each genre 
and emphasize the discourse value of the structures they are 
using as in genre approach. He further said that process genre 
approach give the students the chance to enjoy the creativity 
of writing and to become independent writers as in process 
approach and help the students to understand the linguistic 
features of each genre and emphasize the discourse value of 
the structure they are using as in genre approach.

Moreover, the implementation of process genre based 
approach brought positive infl uences in terms of raising 
their interest, confi dence, and motivation. Related to the 
writing aspects, most of the students also showed the same 
perception for the good effect of the implementation of 
process genre based approach in assisting them in writing 
in terms of content, organization, grammar, vocabulary, and 
mechanics.

It is in line with Gao (2007) who stated that process-
genre approach has some characteristics, such as the learners’ 
creative thinking, the structure of text, the knowledge 
of linguistic features, and the social function of the text. 
The procedure of process genre approach are preparation, 
modelling and reinforcing, planning, joint constructing, 
independent constructing, and revising stage (Badger & 
White, 2000; Yan, 2005). Clearly, process-genre approach 
is indicated can solve students problem in writing for overall 
writing aspects. Yan (2005) states that the process-genre 
approach help teacher in uniting all writing aspects, motivate 
the students in writing, and also preparing the students in 
writing inside/outside the classroom.

CONCLUSION AND SUGGESTION

Conclusions

The implementation of process-genre based approach 
can improve the students’ ability in writing a narrative text 
particularly in aiding the students to generate and organize 
ideas and select more appropriate grammar, vocabulary, and 
punctuation. The procedures of conducting the present study 
to improve the writing ability were generally divided into 
some stages. Firstly, the students’ background knowledge 
about a narrative text and its language features was activated 
by analyzing a model text given. Secondly, the students were 
given a task as a practice to convert the forms of verbs from 
the verb 1 into the verb 2. Thirdly, the students were asked 
to make sentences. Next, the students arranged the sentences 
into a narrative text. At last, the students revised, edited, and 
wrote the fi nal writing products before publishing it in the 
class. During the writing process, the students worked in 
three ways, collaborative writing in group, collaborative 
writing in pair, and individual writing.

The result of the implementation of process genre based 
approach in teaching writing narrative texts showed that 
the students’ writing ability improved during the process 
implemented. Besides, the mean scores of each aspect 
of writing; content, organization, grammar, vocabulary, 
and mechanics also signifi cantly improved. Furthermore, 
the students’ attitude towards writing activities had also 
improved. They were more confi dent in writing and felt that 
the implementation of process genre based approach was 
helpful for them in writing a narrative text.

Suggestions

Based on the research fi ndings, some suggestions are 
proposed in order to improve the quality of the English 
teaching and learning process in the future. For the English 
lecturers of STKIP Al Hikmah Surabaya, the result of 
the study is one of the solutions for the teaching problem 
related to improving the students’ writing ability, especially 
narrative texts. Other English lecturers at other universities 
can also take the fi ndings of this research into consideration 
in developing strategies to enhance the students’ ability in 
writing. 

Meanwhile, for future researchers, the fi ndings of the 
study can be used as valuable sources to conduct further 
research to improve the students’ ability in writing sentences 
or paragraphs using certain grammatical structures. The 
fi ndings can also be used as a reference to conduct further 
research using different strategies in the implementation 
phase or a different research design, or language skill, or 
even genres.
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ABSTRAK

Pemilihan umum adalah realitas yang dianut demokrasi. Untuk menunjang suksesnya pemilihan umum maka diperlukan partisipasi 
rakyat dalam keseluruhan prosesnya. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, diharapkan warga negara mendapat 
pengalaman langsung selayaknya warga negara yang berkiprah dalam sistem demokrasi. Hanya saja masalah golongan putih sering 
menjadi wacana yang hangat dan krusial dalam setiap pemilihan umum. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi trend peningkatan jumlah 
golongan putih senantiasa terjadi. Penyebab golongan putih itu bisa karena factor tidak ada sanksi yang tegas atau bahkan karena 
minimnya suatu pendidikan politik.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Hasil Pemilihan umum, Golongan Putih

ABSTRACT

Elections are a reality of democracy. To support the success of elections, the participation of the people in the whole process is 
needed. By engaging in the electoral process, it is hoped that citizens will have direct experience as citizens in the democratic system. It’s 
just a matter of the white vote often become a warm and crucial discourse in every election. Although not very significant, but the trend 
of increasing the number of white vote always occur. The cause of the white vote could be due to the fact that there is no strict sanction 
or even the lack of a political education.

Keywords: Political Education, Election Result, White Vote

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pesta demokrasi 5 (lima) tahunan atau 
yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan pemilihan 
umum (Pemilu) yang merupakan ajang penyampaian aspirasi 
dari masyarakat untuk memilih anggota legislatif, maupun 
untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum 
adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi 
aspirasi dan kepentingan warga Negara. Sebagaimana 
menurut Henry B Mayo (dalam Budiardjo, 2008), bahwa 
pada dasarnya perlu mengungkapkan prinsip dari demokrasi 
yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. 
Sistem politik yang demokratis adalah kebijaksanaan umum 
yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang 
diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang 
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan 
dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.1

Pemilihan umum mempunyai tujuan antara lain legitimasi 
politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik dan 
pendidikan politik. Selain itu berfungsi untuk menentukan 
wakil yang akan mewakili aspirasi dan memperjuangkan hak. 
Jadi selain memahami hak dan kewajiban, rakyat harus tahu 
siapa calon pemimpinnya, apa, bagaimana pemilihan umum 

itu. Maka sangatlah penting adanya pendidikan politik bagi 
masyarakat agar dalam menggunakan haknya dapat memilih 
pemimpin yang terbaik. Sehingga mereka tidak asal memilih, 
dan mereka tanpa tahu siapa yang dipilihnya, mengingat 
ada empat fungsi pada pemilihan umum, yaitu: Legitimasi 
politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik, 
dan pendidikan politik. 

Persoalan golongan putih (golput) pun tidak kalah 
pentingnya dalam pemilihan umum. Sebenarnya golongan 
putih itu sendiri bukan cerminan dari semangat demokrasi. 
Oleh karenanya agar hantu golput tidak semakin menguat, 
maka masyarakat hendaknya paham betul siapa yang akan 
mewakilinya. 

TUJUAN PENELITIAN

Pemilihan umum dan pemilih sangat berkaitan. 
Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan pendidikan 
politik sekaligus menganalisis dan mendeskripsikan faktor 
penyebab perilaku pemilih yang lebih memilih untuk tidak 
memilih (golongan putih). 
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TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Defi nisi kebijakan publik bermacam-macam. Karena para 
pakar biasanya dipengaruhi oleh karakteristik masalah yang 
ingin ditelaah, perbedaan pendekatan, serta metode penelitian 
yang dipengaruhi.

Menurut Dye, “bahwa suatu hal yang dilakukan 
pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah juga 
termasuk kebijakan publik, karena mempunyai dampak sama 
besar dengan sesuatu yang dilakukan.”2 Sedangkan menurut 
Dunn bahwa “kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan 
yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk Peraturan-
Peraturan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan 
pejabat pemerintah.” 3

Secara umum, apa yang disampaikan oleh kedua pakar 
diatas sebenarnya sama-sama menegaskan bahwa tahapan 
kebijakan terdapat rangkaian konsep dan asas yang menjadi 
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Karena 
kebijakan merupakan pedoman tindakan yang bertujuan 
untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Oleh karenanya 
perlu dipahami bahwa kebijakan selalu membuat pilihan 
terakhir, baik berupa tindakan atau opini. Hal tersebut bisa 
jadi bermula ketika perlu untuk melakukan sesuatu tetapi 
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu kebijakan 
dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan 
asumsi kuat atau asumsi lemah.

Dalam hal kebijakan yang diambil, maka harus melalui 
proses sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho, 
bahwa: “setiap kebijakan publik harus ada siklus dalam 
tataran ideal-teoritis-metodologis, yaitu tentang bagaimana 
siklus semantik dari kegiatan kebijakan publik.”4 Siklus 
semantik tersebut pada dasarnya terbagi pada perumusan 
kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan yang bermuara pada output, baik 
berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung, tentu 
dapat dimanfaatkan oleh para pemanfaat. Oleh karenanya 
yang tidak kalah pentingnya dari siklus semantik tersebut 
bahwa di dalam jangka panjang suatu kebijakan perlu 
menghasilkan outcome dalam bentuk impact kebijakan 
yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak 
dicapai. Oleh karenanya harus melalui: tahap penyusunan 
agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi/legitimasi 
kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap penilaian/
evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar 
bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran peraturan-
Peraturan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat 
saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Suatu 
kebijakan tentu terdapat tujuan dari implementasi kebijakan 
itu sendiri. Karena pelaksana peraturan kebijakan dasar, 
biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 
berbentuk perintah atau peraturan. Lazimnya, peraturan 
tersebut mengidentifi kasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan 
berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.5

Konsep Pendidikan Politik

Bentuk pendidikan politik dalam pemilihan umum lebih 
akrab dengan sebutan sosialisasi atau penyuluhan, yaitu suatu 
bentuk komunikasi antara si penyuluh dengan si penerima 
penyuluhan. Sosialisasi tidak sekedar hanya memberi 
penerangan saja, tetapi mempunyai tujuan untuk menambah 
pengertian, meningkatkan kesadaran, dan merangsang serta 
meyakinkan si penerima penyuluhan bahwa mereka mampu 
dan beruntung bila melaksanakan pesan si penyuluh.

Tingkat keberhasilan sosialisasi dapat dilihat dari 
yang mempengaruhi kehidupan si penerima penyuluhan. 
Artinya tingkat pendidikan sangat berperan di dalam daya 
penyerapan serta kemampuan berkomunikasi. Untuk 
peserta yang berpendidikan rendah, lebih mudah memahami 
bila dipakai alat peraga. Realita mengatakan bahwa 
dengan memperhatikan sasaran penyuluhan, akan sangat 
membantu menambah keberhasilan pekerjaan. Sehingga 
dengan penyuluhan yang tidak baik maka diharapkan dapat 
mempercepat proses perubahan. Tentu saja kita juga harus 
menggunakan cara atau metode yang sesuai dengan situasi 
dan kondisi di mana penyuluhan kita diadakan.

Sosialisasi adalah sebagai proses belajar anggota 
masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan 
masyarakat di lingkungan. Dan menurut Warsito, bahwa: 
sosialisasi adalah mengubah cara berpikir winning minds 
perubahan sikap dan tingkah laku.6Dengan demikian, 
Sosialisasi Pemilihan umum merupakan penyampaian 
berbagai informasi mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Pemilihan umum kepada masyarakat 
yang bertujuan memberi pemahaman mengenai Pemilihan 
umum tersebut sehingga golongan putih (Golput) tidak 
mendominasi.

Konsep Sistem Pemilihan umum

Secara normatif perkembangan sistem kepemiluan 
mengikuti berkembang politik.7 Berbagai perkembangan 
tersebut berdampak pada wacana sistem pemilihan umum 
di Indonesia yang dulu adem-ayem kini menunjukkan gairah 
hidup. Pemerhati dan pakar ramai mengajukan model tentang 
sistem pemilihan umum yang ideal, yaitu:

1) Sistem Distrik atau Sistem pluralitas/mayoritas. 
Pada dasarnya derajat keterwakilannya lebih rendah karena 
sistem ini menggunakan prinsip winner take all untuk varian 
single member district. Konsekuensinya, hanya partai atau 
kelompok besar saja yang dimungkinkan menempatkan 
wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam hal pemutusan 
pemenang, sistem ini tidak terlalu sulit. Karena, siapa yang 
memperoleh terbanyak, maka calon tersebut akan dinyatakan 
sebagai pemenang. Agar sistem distrik dapat berjalan 
dengan baik, maka diperlukan suatu kondisi masyarakat 
yang memungkinkan beroperasinya sistem tersebut, dengan 
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beberapa tolok ukur yaitu tingkat rasionalitas dan kesadaran 
politik.

2) Sistem Proporsional. Dalam sejarah kepemiluan di 
Indonesia, sistem ini kerap menghasilkan tingkat keterwakilan 
yang cukup tinggi. Di Indonesia, terdapat 2 (dua) varian 
sistem proporsional yang di pedomani, antara lain: a) Sistem 
Proporsional Tertutup. Hanya saja sistem ini dianggap kurang 
demokratis. Karena dipandang lebih memperkuat pengurus 
partai daripada memberdayakan rakyat. Terlebih calon 
yang akan duduk di pemerintahan/kekuasaan tergantung 
dari keputusan partai tersebut; b) Sistem Proporsional 
Terbuka. Pada dasarnya sistem ini merupakan implementasi 
dari Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang: Perubahan UU Nomor 10/2008 Tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II 
yang menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak 
menyebabkan persaingan para kompetitor peserta pemilihan 
umum menjadi semakin sengit. Seorang calon tidak hanya 
bersaing dengan calon partai lain, tetapi juga dengan sesama 
calon yang satu partai. Dan dengan format suara terbanyak, 
yang paling menentukan adalah keadaan individual calon 
bukan lagi eksistensi partai.

3) Sistem Campuran. Secara umum, penggunaan sistem ini 
sama halnya dengan sistem tertutup. Hanya saja tidak terlalu 
kaku. Karena pada hal teknis, pemilih dapat mengetahui dan 
dapat memilih calon yang di usung oleh partai tersebut. Dalam 
sistem ini dapat dijelaskan bahwa keberhasilan calon untuk 
duduk di kursi kekuasaan masih tergantung dengan nomor 
urut. Atau jika tidak pada posisi nomor urut baik, calon baru 
bisa menang apabila mendapat dukungan suara maksimal 
dari jumlah suara yang telah ditentukan berdasarkan rumus 
penghitungan bilangan pembagi pemilihan (BPP) yang di 
pedomani oleh penyelenggara pemilihan umum. Karena 
apabila calon tidak memenuhi Bilangan Pembagi Pemilihan, 
maka pemenang dikembalikan pada berdasarkan nomor urut 
calon yang ditentukan oleh partai politik. 

4) Sistem Lain. Adalah istilah lain dalam mengikuti 
perkembangan politik. Tidak ada yang salah, karena 
kajian tentang Pemilihan umum selalu melahirkan konsep 
yang disebut dengan the politics of electoral system, yaitu 
suatu sistem rekayasa konstitusional yang operasionalnya 
dilakukan dengan instrumen berupa elemen teknis, seperti 
jenis pencalonan kontestan, metode pencoblosan, pemetaan 
daerah pemilih, dan metode penghitungan suara.8

PEMBAHASAN

Pemilihan umum Sebagai Pintu Demokrasi

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme politik 
untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga 
Negara. Di Indonesia, pada awalnya pemilihan umum 
ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, 
yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 
Namun setelah Amandemen Keempat UUD 1945 pada tahun 

2002, pemilihan presiden dan wakil presiden, yang semula 
dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung 
oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim 
pemilihan umum. Termasuk kemudian pemilihan untuk 
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada dasarnya peserta pemilihan umum terbagi menjadi 
2 (dua) kelompok, yaitu: 1) Perseorangan, yaitu di gunakan 
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah 
dan wakil kepala daerah, serta Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD). Istilah peserta perseorangan berlaku di mana partai 
politik hanya sebatas mengantarkan calon tersebut, atau 
bahkan calon perseorangan tidak menggunakan jalur partai 
politik, atau dalam konstitusi kita lebih dikenal dengan 
sebutan calon independen. Konsekuensi dalam sistem ini 
adalah: setelah calon ditetapkan sebagai pemenang, maka 
calon tersebut tidak terikat dengan partai pengusung sehingga 
berdampak munculnya konflik di tingkat elit dan bisa 
berimbas pada kepentingan masyarakat secara umum. 

2) Multi Partai. Yaitu model pemilihan umum dimana 
pesertanya adalah partai politik dengan jumlah banyak. Di 
Indonesia, multi partai sudah muncul sejak Pemilihan umum 
pertama kali di Indonesia pada masa Orde Lama di tahun 
1955. Namun dalam perjalanannya, multi partai berakhir 
sejak penguasa Orde Baru mengebiri partai politik sehingga 
sejak tahun 1971 hanya ada 3 Partai. Setelah rezim Orde 
Baru tumbang, muncul gerakan-gerakan yang bertujuan 
membuka lebar-lebar pintu kebebasan berekspresi sehingga 
model pemilihan umumnya kembali seperti era orde lama. 
Karena, sistem multi partai dianggap sebagai konsekuensi 
logis kebebasan membangun dan memperluas sebanyak 
mungkin saluran aspirasi politik yang dipandang akan 
mewarnai jalannya pemerintahan.

Dua hal tersebut pada dasarnya sebuah mekanisme politik 
untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara 
untuk melakukan pergantian pemimpin secara demokratis. 
Oleh karenanya perlu asas dalam pemilihan umum, yaitu: 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas 
tersebut merupakan hal baku yang wajib dilaksanakan 
baik oleh pemilih, peserta, maupun untuk penyelenggara 
sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang 
yang dipedomani dalam kegiatan pemilihan umum. 

Oleh karenanya sepatutnya pelaksanaan pemilihan umum 
di Indonesia sudah mulai mengakhiri masa trasisi demokrasi 
dan masuk ke era konsolidasi demokrasi. Hal tersebut karena 
dengan beberapa kali pengalaman dalam pelaksanaan 
Pemilihan umum, maka tentu saja bangsa ini bisa dikatakan 
bahwa pembelajaran telah selesai. Namun dikarenakan 
era konsolidasi demokrasi diragukan oleh banyak pihak, 
maka pemilihan umum selalu dinilai menyisakan banyak 
permasalahan. Ulasan tersebut merupakan pendapat yang 
menempatkan pemilihan umum selalu berkaitan dengan 
persoalan-persoalan terlanggarnya hak-hak konstitusional 
warga negara termasuk didalamnya adalah terlanggarnya 
hak asasi manusia, yaitu hak untuk memilih dan hak sebagai 
pemilih yang difasilitasi oleh negara. 
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Dengan demikian dapat diyatakan, bahwa hak ini 
menjamin secara bebas bagi setiap warga negara untuk turut 
serta dalam menentukan pemerintahannya dengan memilih 
wakil-wakilnya baik di legislatif maupun di eksekutif. 
Dalam hal ini, negara diwajibkan untuk dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi dan 
memenuhi hak setiap individu. Jaminan ini adalah dengan 
menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat 
melindungi hak tersebut, termasuk pula dengan melakukan 
upaya-upaya bagi terjaminnya hak untuk memilih dari 
warga negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tanggung 
jawab negara dalam hak asasi manusia yaitu berkewajiban 
untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan 
memenuhi (to fullfi l) hak asasi manusia setiap individu.

Golongan putih (Golput)

Secara umum, pelaksanaan pemilihan umum selalu di 
ikuti kampanye dari sejumlah partai politik sudah semakin 
terbuka dalam pengertian berindikasi saling mengkritik, 
menjewer, saling melempar statement dan klaim yang 
meresahkan masyarakat. Cara yang digunakannya juga 
beragam, diantaranya dengan menggelar pertemuan demi 
pertemuan dengan masyarakat untuk mengenalkan diri dan 
mendekatkan diri, dengan menebarkan alat peraga di sejumlah 
ruas jalan yang justru mengurangi keindahan lingkungan, 
atau bahkan dengan cara membeli suara pemilih (money 
politic) yang berakibat pada ketergantungan masyarakat pada 
hal-hal yang bersifat material-fi nansial.

Pada pemilihan umum tahun 1955 golongan putih 
sudah muncul. Hanya saja pada saat itu golongan putih 
diintepretasikan sebagai ketidaktahuan masyarakat tentang 
pemilihan umum. Berbeda dengan penerjemahan golongan 
putih pada pemilihan umum sekarang. Setiap surat suara 
yang tidak sah dianggap golongan putih. pemilih yang tiba-
tiba sakit atau harus bepergian juga dikatakan golongan 
putih. Artinya, saat ini golongan putih lebih dispesifi kasikan 
jika ada pemilih yang tidak datang ke Tempat Pemungutan 
Suara (TPS), datang ke Tempat Pemungutan Suara tapi 
tidak memilih kontestan yang tertuang dalam surat suara 
pemilihan umum, memilih dengan cara memilih keseluruhan 
calon, kesalahan cara memilih yang berimplikasi surat suara 
menjadi tidak sah. 

Sebenarnya golongan putih itu sendiri bukan cerminan 
dari semangat demokrasi. Secara umum ada beberapa 
klasifi kasi golongan putih yang terjadi pada suatu pemilihan, 
yaitu: a) Yang secara sadar memilih untuk tidak memilih; b)
Pemilih yang tidak terdaftar; c) Yang terpaksa tidak memilih 
karena kesibukannya; d) Karena suara tidak sah.9

Pendidikan Politik Sebagai Model Pendekatan Sosial

Bila kita amati perkembangan aktual belakangan 
ini, perbincangan publik tentang Pemilihan umum telah 
memberi ruang luar biasa pada berbagai manuver, intrik, 
serta strategi para calon. Berbagai lobi dan negosiasi secara 
intensif dilakukan elite dalam kuadran yang memungkinkan 

mereka merasa everybody happy everybody lucky. Sebuah 
mekanisme dagang politik yang menempatkan para inisiator 
berada dalam wilayah aman zona of possible agreement dan 
leluasa mengantongi hasil maksimal atau paling tidak berada 
di titik terendah tawaran yang bisa ditoleransi hingga dapat 
ikut serta ke dalam kesepakatan (reservation price).

Oleh karenanya dalam hal pendidikan politik 
membutuhkan kerja intensif, sistematik, serta tepat sasaran. 
Tentu saja bahasan yang digunakan berbeda dengan 
partai politik yang cenderung menghitung peluang untuk 
memenangi pertarungan. Logika berdemokrasi melalui 
pendekatan instrumentalistik yang menjadikan pemilih 
hanya sebagai instrumen pencapai tujuan elite dan partai 
politik. Karena dimanapun berada, pemilihan umum selalu 
melahirkan dampak pro dan kontra. 

Pendidikan politik merupakan kegiatan untuk memberi 
penerangan kepada masyarakat atau calon pemilih tentang 
seluk beluk pemilihan umum, melalui suatu program 
pendidikan pemilih yang bersifat mendasar tetapi cukup 
komprehensif. Yang secara teknis bertujuan untuk membentuk 
dan menumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada individu. 
Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, 
meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan 
dan wawasan politik sehingga bisa menyebabkan seseorang 
memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap 
politik. Di samping itu, ia bertujuan agar setiap individu 
mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di 
masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas 
yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu 
tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah 
masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik 
memiliki tiga tujuan yaitu: membentuk kepribadian politik, 
kesadara politik, dan parsisipasi politik. 

Peran Penyelenggara Pemilihan umum

Peran Komisi Pemilihan umum sebagai penyelenggara 
pemilihan umum sangat besar. Oleh karenanya lembaga 
tersebut dianggap sebagai lembaga super body dan 
bertanggung jawab penuh terhadap 3 (tiga) hal, antara lain: 
electoral law, electoral law enforcement, and electoral 
process.

Atas dasar tersebut maka lembaga pemilihan umum 
tersebut dituntut dapat mengoptimalkan pelaksanaan 
setiap tahapan yang terfokus pada peningkatan political 
literacy masyarakat dengan cara: a) melakukan verifi kasi 
administratif dan faktual terhadap partai politik calon peserta 
Pemilihan umum dengan sungguh-sungguh (objektif, akurat, 
dan terukur) sehingga menghasilkan partai politik peserta 
pemilihan umum yang benar-benar memiliki kepengurusan 
dan basis pendukung riil di masyarakat; b) mendesain dan 
melakukan sosialisasi pemilihan umum berbasis pendidikan 
politik dengan sasaran peningkatan jumlah pemilih rasional, 
misalnya dengan mengumumkan riwayat hidup calon, 
mengumumkan daftar pemilih, menyebarkan program kerja 
dan visi-misi masing-masing calon dalam ruang waktu yang 
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cukup, dan sebagainya; c) mendesain dan memfasilitasi 
pelaksanaan kampanye yang berbasis pendidikan politik 
dengan sasaran peningkatan jumlah pemilih kritis, misalnya 
dengan menyebarkan program kerja dan visi-misi masing-
masing calon dalam ruang waktu yang cukup dan mudah 
diakses.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait 
dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penyelenggara 
pemilihan umum dalam menghentikan laju meningkatnya 
golongan putih belum berhasil disebabkan: pertama, aspek 
komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan 
umum hanya berhenti pada tataran forum ekslusif, sehingga 
tidak aplikatif di tengah masyarakat, serta tidak mendapat 
perhatian dari para pemilih, khususnya pemula; kedua, pada 
aspek sumber daya terdapat minimnya model kerja sumber 
daya manusia dan dukungan anggaran terhadap kegiatan 
pendidikan politik, khususnya melalui kegiatan sosialisasi 
pemilihan umum; ketiga, aspek disposisi implementor dalam 
hal kegiatan deteksi dini yang digagas oleh penyelenggara 
pemilihan umum tidak bisa berjalan karena selain terbatas 
oleh fasilitas-fasilitas penunjang juga karena terbentur oleh 
status pemilih yang telah menjadi anggota partai politik; dan 
yang keempat adalah aspek struktur birokrasi pelaksana, di 
mana selain karena terbentur status pemilih juga terdapat 
kebingungan untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan yang 
mengarah pada kepentingan golongan putih.

Saran

Selain menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan, peneliti 
juga perlu menyampaikan saran-saran agar penyelenggara 
pemilihan umum mampu mengantisipasi perkembangan 
golongan putih dengan cara: pertama, sosialisasi rutin 
terhadap segenap kelompok masyarakat di setiap 
kecamatan dan kelurahan/desa, khususnya yang memiliki 

kelompok-kelompok sosial. Apabila diketemukan kegiatan 
yang mengarah pada kepentingan golongan putih, maka 
dilakukannya pembinaan secara kekeluargaan, sehingga 
aktor yang terlibat tidak reaktif untuk menunjukkan model 
kerja sebagaimana kepentingan golongan putih; kedua, 
keberadaan lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemilihan 
umum selayaknya sering melakukan koordinasi, dan apabila 
diketemukan kekurangan dalam mendukung kepentingan 
pemilihan umum, maka harus segala diselesaikan. Karena 
bagaimanapun juga personal dalam lembaga penyelenggara 
pemilihan umum di tingkat bawah telah mendapat 
kepercayaan dan dukungan yang besar pula dari masyarakat; 
dan yang ketiga, pemerintah dan birokrasinya harus intensif 
berkomunikasi secara transparan dengan masyarakat, 
misalnya dengan memberikan keterangan dan penjelasan 
tentang kebijaksanaan pemerintah yang harus dilaksanakan, 
khususnya terkait peran pemerintah terhadap kesuksesan 
penyelenggaraan pemilihan umum.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kematangan persepsi visual motorik pada anak usia pra sekolah di wilayah 
pesisir Kenjeran Surabaya. Subyek penelitian adalah anak usia pra sekolah yang bersekolah di Taman Kanak-Kanak tingkat B di 3 
(tiga) sekolah yang berada di pesisir Kenjeran Surabaya. Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi gangguan emosi anak usia sekolah 
adalah Bender Gestalt versi pertama. Reliabilitas Tes Bender Gestalt versi pertama ini tergolong tinggi. Berdasarkan hasil penelitian 
dari Miller (dalam Koppitz, 1973), reliabilitas Tes Bender Gestalt r = 0,83– 0,96. Tes Bender Gestalt dianalisis dengan menggunakan 
Developmental Age. Dari hasil analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa 57 dari 58 siswa memiliki kemampuan persepsi visual 
motor yang tergolong telah matang sesuai dengan usianya, dengan kata lain bahwa 57 siswa memiliki kesiapan yang cukup dalam 
menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah Dasar. Sehingga diprediksi akan cukup mampu mengikuti proses belajar 
seperti membaca, menulis, dan berhitung. Terdapat 1 orang dari 58 siswa tingkat B yang memiliki kemampuan persepsi visual motor 
yang tergolong belum cukup matang sesuai dengan usianya, dengan kata lain bahwa 1 siswa tersebut memiliki kesiapan yang masih 
perlu ditingkatkan dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

Kata kunci: Bender Gestalt, Kematangan Visual Motor, Anak Usia Pra Sekolah

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the maturity of visual perception of motor in pre-school age children in coastal area of   
Kenjeran Surabaya. The subjects of the study were pre-school age children who attended Kindergarten level B at three schools located 
on the coast of Kenjeran Surabaya. The measuring tool used to find the maturity of visual motor perception is the Bender Gestalt. Based 
on the results of the research from Miller (in Koppitz, 1973), the reliability of the Gestalt Bender Test r = 0.83–0.96. The Gestalt Bender 
test was analyzed using the Developmental Age. The result of this research concluded that 57 of 58 students have the ability of visual 
perception of motor that has been mature in accordance with its age, it means that 57 students have enough readiness in the next level 
of education (Elementary School). It is predicted to be quite able to follow the learning process such as reading, writing, and arithmetic. 
There is one subject from 58 who have visual perception ability of motor that is not quite mature in accordance with his age, in means 
the readiness of this student still needs to be improved.

Keywords: Bender Gestalt Test, Maturity of Visual Motor, Pre School 

LATAR BELAKANG

Beberapa aspek yang berkaitan dengan masyarakat 
pesisir dapat dikaji untuk dikembangkan untuk kepentingan 
pengembangan masyarakat pesisir sendiri. Dalam kajian 
psikologis masyarakat pesisir, pendidikan anak-anak usia dini 
menjadi suatu kajian yang menarik perhatian peneliti. Dalam 
banyak aspek, pendidikan anak-anak di wilayah pesisir saat 
ini telah banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. 
Terbukti dengan semakin banyaknya sekolah yang didirikan 
di sekitar wilayah pesisir. 

Anak-anak usia pra sekolah adalah salah satu aspek 
yang saat ini banyak disentuh oleh pemerintah, mengingat 
pentingnya pendidikan pra sekolah bagi anak-anak sebagai 
bekal menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar, maka 

diperlukan deteksi dini yang tepat untuk melihat kesiapan 
anak dalam memasuki jenjang sekolah dasar.

Masa kanak-kanak adalah salah satu tahap perkembangan 
yang dilalui oleh setiap individu. Di mana pada masa kanak-
kanak inilah yang menjadi dasar dari segala aspek kehidupan 
ketika individu tersebut dewasa. Begitu pentingnya masa 
kanak-kanak sehingga baik orang tua, guru, maupun orang 
terdekat anak hendaknya menciptakan suasana dan kondisi 
yang positif agar tahap perkembangan ini dapat dilalui 
dengan baik. 

Salah satu tugas perkembangan yang dilalui adalah masa 
pra sekolah, yaitu ketika anak duduk di bangku Taman Kanak-
Kanak (TK). Pada masa ini anak mendapatkan stimulasi-
stimulasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 
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yang dimiliki anak sesuai dengan usia perkembangannya 
masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan 
anak dalam memasuki sekolah dasar, baik secara fisik 
maupun psikologis. Namun sayangnya konsep pendidikan 
yang seharusnya diterapkan di Taman Kanak-Kanak menjadi 
kurang pas sebagai akibat adanya tuntutan di jenjang sekolah 
dasar yang menginginkan anak bisa membaca, menulis, dan 
menghitung.

Hal ini membuat konsep pendidikan di Taman kanak-
kanak yang seharusnya memberikan stimulasi-stimulasi agar 
mengembangkan potensi yang dimiliki anak berdasarkan 
keunikan dan usia perkembangannya menjadi tercampur 
dengan pembelajaran membaca, menulis dan menghitung 
secara intens. Pada pendidikan di Taman Kanak-Kanak, 
pembelajaran membaca, menulis dan menghitung sebenarnya 
tidak harus dilakukan secara intensif atau ditekankan, 
melainkan cukup dengan mengenalkan anak terhadap angka 
dan huruf dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan 
tema yang sedang dibahas.

Akan tetapi tetap saja, sebagian Taman kanak-kanak 
memberikan pembelajaran membaca, menulis dan 
menghitung ini secara intens kepada peserta didiknya 
dalam rangka mempersiapkan masing-masing peserta 
didik memasuki jenjang sekolah dasar. Berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi pendahuluan terhadap beberapa 
Taman Kanak-Kanak di sekitar pesisir Kenjeran Surabaya, 
peneliti menemukan terdapat beberapa TK yang memberikan 
pembelajaran secara intensif tentang membaca, menulis dan 
menghitung terhadap peserta didiknya.

Dalam hal kesiapan belajar, salah satu tokoh psikologi, 
Hurlock (1998) mengungkapkan bahwa kesiapan sekolah 
terdiri dari kesiapan secara fi sik dan psikologis. Meliputi 
kesiapan emosi, sosial, dan intelektual. Berkaitan dengan 
hal tersebut, kematangan persepsi visual-motor sangat 
diperlukan untuk mempersiapkan anak memasuki sekolah 
dasar. Persepsi visual melibatkan indera mata sebagai satu-
satunya alat indera yang paling banyak menerima informasi 
dari lingkungan. Melalui indera mata, seorang anak 
dapat mengenali informasi secara visual untuk kemudian 
memunculkan reaksi terhadap informasi tersebut. Reaksi 
atau respons terhadap informasi yang diterima secara visual 
akan melibatkan kemampuan motorik dalam bentuk tindakan 
aktif ketika merespons. 

Dalam hal pendidikan, kematangan Persepsi Visual-Motor 
tentunya memiliki berperan dalam proses anak dalam belajar 
dan diperlukan anak agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya 
ketika memasuki sekolah dasar, contohnya seperti menulis, 
membaca, maupun dalam kegiatan lain yang melibatkan 
persepsi visual dan motorik anak. Sehingga dengan demikian, 
mengetahui taraf kematangan persepsi visual motorik seorang 
anak, akan lebih mudah mengetahui kelemahan-kelemahan 
yang dialaminya, sehingga dapat dibuat suatu perencanaan 
terapi untuk mengatasi kelemahan tersebut untuk kemudian 
anak dapat memperoleh bantuan dan terapi yang tepat dan 
efi sien.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti tentang 
kematangan persepsi visual motorik anak usia pra sekolah 
khususnya di daerah pesisir Kenjeran Surabaya. Penelitian 
ini akan menggunakan salah satu alat tes untuk melihat 
kematangan persepsi visual motorik anak-anak, yaitu Bender 
Gestalt versi pertama. Peneliti tertarik untuk mengkaji Bender 
Gestalt ini dikarenakan alat ini dapat mengkaji banyak hal 
yang berkaitan dengan kematangan yang telah dicapai oleh 
anak-anak. Kematangan inilah yang dapat menjadi tolak ukur 
apakah anak ini telah berkembang sesuai dengan usianya atau 
masih memerlukan bimbingan agar kemampuannya matang 
sesuai dengan usianya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melihat 
kematangan persepsi visual motorik pada anak dengan tujuan 
untuk melihat kesiapan anak dalam menempuh jenjang 
pendidikan sekolah dasar. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui 
bagaimana kematangan persepsi visual motorik anak usia 
pra sekolah di pesisir Kenjeran Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kematangan Pesepsi Visual Motorik

Pengertian Kematangan
Kematangan sebagai proses mencapai kemasakan atau 

usia masak, merupakan proses perkembangan yang dianggap 
berasal dari keturunan atau merupakan tingkah laku khusus 
spesies (Chaplin, 2002).

Menurut Monks (1992) kematangan adalah suatu hasil 
akhir dari pertumbuhan dan perkembangan fi sik yang disertai 
dengan perubahan perilaku, merupakan kemampuan yang 
berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi dari suatu fungsi 
perkembangan.

Pengertian Persepsi Visual
Persepsi merupakan proses kognitif penting yang disebut 

sebagai ‘awal dari mengetahui’. Persepsi adalah cara otak 
menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh reseptor-
reseptor sensori (Upton, 2012). Persepsi ialah proses kognitif 
yang memberi arti kepada stimulus yang mengenai mata. 
Terjadinya persepsi karena adanya stimulus yang kemudian 
diinterpretasi sehingga memiliki arti. Jadi persepsi merupakan 
kemampuan tersendiri yang pada umumnya berdasarkan 
pengalaman masa-masa sebelumnya (Watson & Lindgren, 
1973; dalam Widyana, 2009). 

Penglihatan merupakan alat indera yang paling besar 
pengaruhnya bagi manusia, sebab sebagian besar informasi 
yang diterima dari luar adalah melalui penglihatan atau mata 
(Matlin, 1990; dalam Widyana, 2009). Sehubungan dengan 
hal di atas, dapat diasumsikan bahwa kemampuan persepsi 
visual adalah kemampuan yang sangat besar pengaruhnya 
dalam kehidupan manusia pada umumnya (Widyana, 
2009).
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Persepsi visual menurut Froman, 1986 (dalam Abianti 
dkk, 2000) terjadi oleh dua macam penglihatan, yaitu 
penglihatan peripheral dan penglihatan foveal. Lebih lanjut, 
persepsi visual adalah kemampuan mengolah stimulus yang 
telah diterima oleh indra penglihatan menjadi pengetahuan 
mengenai objek tersebut. Kemampuan persepsi visual ini erat 
kaitannya dengan kemampuan membaca (Widyana, 2009).

Anak-anak yang memiliki kesulitan untuk menulis, 
terhambat oleh karena koordinasi mata-tangan yang kurang 
baik, dan anak-anak yang sukar mengenal kata dimungkinkan 
mengalami gangguan dalam mempersepsi bentuk dasar 
(Abianti dkk, 2000).

Pengertian Persepsi Motorik
Perkembangan perseptual motor memungkinkan anak 

untuk belajar tentang diri dan lingkungannya sehingga anak 
dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana 
mengelolanya (Papalia, 2014).

Pengalaman motorik secara bersama-sama dengan adanya 
perubahan tubuh, akan mempertajam dan memodifikasi 
persepsi pemahaman anak tentang apa yang mungkin terjadi 
jika anak bergerak dengan cara tertentu. Hal ini adalah 
hubungan dua arah antara persepsi dan tindakan, dimediasi 
oleh otak yang berkembang, memberikan anak informasi 
yang berguna tentang diri sendiri dan lingkungannya 
(Adolph & Eppler 2002., dalam Papalia, 2014).

Pada anak usia pra sekolah yaitu ketika anak berusia 
3–6 tahun (Papalia, 2014), terjadi perkembangan yang besar 
terhadap keterampilan motoriknya, terutama keterampilan 
motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan motorik 
kasar yaitu suatu keterampilan atau kegiatan yang dilakukan 
anak seperti berlari, melompat, memanjat dengan lebih cepat. 
Sedangkan keterampilan motorik halus dapat dilihat dari 
beberapa kegiatan misalnya mengancingkan baju, menulis, 
menggambar. Sehingga ketika mengembangkan keterampilan 
motorik, anak pra sekolah secara berkesinambungan 
menggabungkan kemampuan yang telah dimiliki dengan 
apa yang didapat untuk menghasilkan kecakapan yang lebih 
kompleks. Hal ini lah yang dinamakan sebagai pengembangan 
kemampuan perseptual motor (Papalia, 2014).

Perseptual motorik berkaitan dengan fungsi kognitif 
dengan kemampuan gerak. Menurut Clifton (dalam Abianti 
dkk, 2000) perseptual motorik terbentuk atas 2 sistem, yaitu 
sistem persepsi dan sistem indera. Baik sistem indera maupun 
sistem persepsi saling berhubungan, hal ini dibuktikan bahwa 
ketika individu sedang melakukan aktivitas gerak atau 
berperilaku, hal tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi yang 
dibentuk oleh tiap-tiap individu. 

Pengertian Kematangan Persepsi Visual Motorik
Aktivitas sensoris dan motorik cukup terkoordinasi sejak 

anak dilahirkan. Nampak pada saat bayi mulai meraih dan 
memegang benda sejak usia 4–5 bulan. Selanjutnya di usia 
5,6 bulan bayi dapat beradaptasi terhadap jangkauan untuk 
menggerak-gerakkan benda. Bahkan bayi dalam kelompok 

usia ini dapat menemukan sebuah mainan yang bercahaya 
meskipun ia tidak dapat melihat tangan sendiri. Inilah yang 
dinamakan kemampuan perceptual motorik sebagai hasil dari 
koordinasi sensoris dan motor (Papalia, 2014).

Persepsi secara dekat berhubungan dengan perkembangan 
motorik. Bahwa keterampilan motor tidak hanya berkaitan 
dengan kematangan, namun berkaitan juga dengan koordinasi 
aktif dari beragam sistem tindakan dalam lingkungan 
(Papalia, 2014). 

Kematangan persepsi visual motorik dapat membantu 
melihat kesiapan kognitif anak untuk menghadapi tugas-
tugas akademik anak di sekolah, seperti membaca, menulis, 
dan juga berhitung (Latifah & Suprawati, 2014). 

Berdasarkan beberapa teori yang telah disebutkan di atas, 
maka yang dimaksud dengan kematangan persepsi visual 
motor adalah suatu kondisi di mana anak telah mampu dalam 
mempersepsikan lingkungan melalui indera mata atau visual 
dan kemudian mampu memberikan respons secara aktif dan 
efektif melalui suatu tindakan yang melibatkan motorik.

Anak Usia Pra Sekolah

Pengertian Anak Usia Pra Sekolah
Usia anak pra sekolah, menurut Papalia (2014) adalah 

anak yang berusia antara 3–6 tahun. Anak usia prasekolah 
adalah anak yang berusia 3–6 tahun yang biasa mengikuti 
program prasekolah dan kinderganten. Sedangkan di 
Indonesia pada umumnya anak mengikuti program tempat 
penitipan anak 3–5 tahun dan kelompok bermain atau Play 
Group (usia 3 tahun), sedangkan pada anak usia 4–6 tahun 
biasanya mengikuti program taman kanak-kanak. (Biechler 
dan Snowman dari Patmonodewo, 2003), (diakses melalui 
http://digilib.unimus.ac.id/fi les/disk1/111/jtptunimus-gdl-
ekapujihas-5541-babii.pdf)

Menurut Santrock (2007) anak pra sekolah tidak lagi 
bersusah payah untuk tetap berdiri dan untuk bergerak. Saat 
anak menggerakkan kaki dengan lebih percaya diri dan 
membawa diri dengan lebih bertujuan, gerakan menjelajahi 
ruangan menjadi semakin otomatis. Saat anak berusia 3 
tahun, anak menikmati gerakan sederhana seperti meloncat, 
melompat, dan berlari yang dilakukan untuk mendapatkan 
kesenangan dari aktivitas tersebut. Pada saat berusia 4 
tahun, anak masih menikmati aktivitas yang sama, akan 
tetapi aktivitas untuk lebih menjelajahi dan berpetualang di 
lingkungannya menjadi lebih banyak. Misalnya memanjat 
dan menuruni anak tangga. Pada saat berusia 5 tahun anak 
akan semakin menjelajahi lingkungannya dengan aktif, 
misalnya memanjat objek tertentu dan berlari dengan lebih 
cepat (Santrock, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dan termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap 
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variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 
1994). 

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu 
yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian atau biasa 
disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau 
gejala yang akan diteliti (Suryabrata,2009). Variabel dalam 
penelitian ini merupakan variabel tunggal / single variable, 
yaitu kematangan persepsi visual motorik. 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa 
yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun, 1989). 
Menurut Latipun (2002), populasi merupakan keseluruhan 
individu atau obyek yang diteliti yang memiliki beberapa 
karakteristik yang sama. Hadi (2000) menambahkan bahwa 
populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk 
diselidiki. Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu 
yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Subyek 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi 
Taman Kanak-Kanak Tingkat B, yaitu di TK Romly Tamim, 
TK Ar-Rahmah, TK Baiturrahim yang terdapat di daerah 
pesisir Kenjeran Surabaya.

Alat ukur yang digunakan untuk menggali informasi 
tentang koordinasi visual motorik anak usia pra sekolah 
adalah tes Bender Gestalt. Penelitian ini sebagai penelitian 
lanjutan penggunaan Bender Gestalt untuk mengukur 
tingkat koordinasi visual motorik anak. Langkah awal 
analisis adalah dengan menggunakan Developmental 
Skoring System (Koppitz, 1963). Pada penelitian ini peneliti 
menggunakan pedoman skoring tersebut, yaitu berdasarkan 
the Developmental Bender Test Scoring System. Dimulai 
dengan melakukan skoring pada setiap fi gur yang dibuat oleh 
subyek. Dalam melakukan skoring yang diperhatikan adalah 
gambar / fi gur yang memiliki distortion, rotation, integration, 
dan perseveration. Setelah skoring terhadap fi gur yang dibuat 
oleh subyek selesai, maka dapat diketahui Bender Test Score 
subyek. Setelah itu skor yang di dapat dikonversikan pada 
tabel Appendix D untuk diketahui Age Equivalent tiap-tiap 
subyek. Langkah berikutnya mengkonversikan Bender 
Test score dengan Cronological Age tiap subyek pada 
tabel Appendix E, dari langkah ini dapat diketahui tingkat 
kemampuan koordinasi visual motorik (Koppitz, 1975). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisis pada Developmental Age 
didapatkan hasil sebagai berikut: Diketahui bahwa sebaran 
percentille siswa TK tingkat B sebagai subyek penelitian di 
TK Romly Tamim adalah sebagai berikut: terdapat 1 siswa 
atau 6% yang berada dalam kategori Di Atas Rata-Rata; 
terdapat 7 siswa atau 38% yang berada dalam kategori Rata-
Rata Atas; terdapat 9 siswa atau 50% yang berada dalam 
kategori Rata-Rata; dan terdapat 1 siswa atau 6% yang 
berada dalam kategori di bawah Rata-Rata. Hal ini berarti 
17 dari 18 siswa memiliki kemampuan persepsi visual 

motor yang tergolong telah matang sesuai dengan usianya, 
dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 17 siswa tersebut 
memiliki kesiapan yang cukup dalam menempuh jenjang 
pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah Dasar. Sehingga di 
prediksi akan cukup mampu mengikuti proses belajar seperti 
membaca, menulis, dan berhitung. Terdapat 1 orang dari 18 
siswa tingkat B yang memiliki kemampuan persepsi visual 
motor yang tergolong belum cukup matang sesuai dengan 
usianya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 1 siswa 
tersebut memiliki kesiapan yang masih perlu ditingkatkan 
dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar. 

Diketahui bahwa sebaran percentille siswa TK tingkat B 
sebagai subyek penelitian di TK Baiturrahim adalah sebagai 
berikut: terdapat 3 siswa atau 33% yang berada dalam kategori 
Di Atas Rata-Rata; terdapat 5 siswa atau 56% yang berada 
dalam kategori Rata-Rata Atas; dan terdapat 1 siswa atau 
11% yang berada dalam kategori Rata-Rata. Hal ini berarti 
9 siswa atau keseluruhan siswa tingkat B di Taman Kanak-
Kanak Baiturrahim memiliki kemampuan persepsi visual 
motor yang tergolong telah matang sesuai dengan usianya, 
dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 9 siswa tersebut 
memiliki kesiapan yang cukup dalam menempuh jenjang 
pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah Dasar, sehingga di 
prediksi akan cukup mampu mengikuti proses belajar seperti 
membaca, menulis, dan berhitung.

Diketahui bahwa sebaran percentille siswa TK tingkat B 
sebagai subyek penelitian di TK Ar-Rahmah adalah sebagai 
berikut: terdapat 5 siswa atau 16,1% yang berada dalam 
kategori Di Atas Rata-Rata; terdapat 11 siswa atau 35,5% 
yang berada dalam kategori Rata-Rata Atas; dan terdapat 
15 siswa atau 48,4% yang berada dalam kategori Rata-Rata. 
Hal ini berarti 31 siswa atau keseluruhan siswa tingkat B 
di Taman Kanak-Kanak Ar-Rahmah memiliki kemampuan 
persepsi visual motor yang tergolong telah matang sesuai 
dengan usianya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 
31 siswa tersebut memiliki kesiapan yang cukup dalam 
menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah 
Dasar. Sehingga di prediksi akan cukup mampu mengikuti 
proses belajar seperti membaca, menulis, dan berhitung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki 
kesiapan yang tergolong dalam kategori Rata-Rata, dengan 
kata lain sebagian besar dari siswa di ketiga Taman Kanak-
Kanak yang diteliti di prediksi cukup mampu secara visual 
motor dan kognitif untuk mengikuti pendidikan di jenjang 
Sekolah Dasar.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa aspek yang 
menyebabkan siswa pada kawasan pesisir Kenjeran Surabaya 
memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menempuh 
pendidikan Sekolah Dasar, adalah dari aspek tenaga guru. 
Guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik anak 
usia dini dengan cukup optimal, sehingga hal ini berpengaruh 
dengan tingkat kematangan kognitif dan visual motor 
siswa. 
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Temuan lain dari penelitian ini adalah, meskipun siswa 
di Taman Kanak-Kanak yang menjadi subyek penelitian 
memiliki kematangan visual motor yang cukup baik sehingga 
berkontribusi terhadap kesiapan belajar siswa, namun 
peneliti melihat adanya problem emosi yang dialami oleh 
siswa di TK tersebut. Problem emosi tersebut di prediksi 
peneliti disebabkan karena peran orang tua yang cenderung 
kurang optimal dalam melakukan pendampingan terhadap 
perkembangan anak di usia dini, mungkin hal ini disebabkan 
karena sebagian besar orang tua dari siswa bekerja, akan 
tetapi temuan ini masih harus dikaji lebih jauh untuk dapat 
mengetahui penyebab yang sesungguhnya dari munculnya 
problem emosi pada diri siswa.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa di ketahui bahwa sebaran percentille 
seluruh subyek penelitian, yaitu siswa TK tingkat B adalah 
sebagai berikut: terdapat 9 siswa atau 15,5% yang berada 
dalam kategori Di Atas Rata-Rata; terdapat 23 siswa atau 
39,7% yang berada dalam kategori Rata-Rata Atas; terdapat 
25 siswa atau 43,1% yang berada dalam kategori Rata-
Rata; dan terdapat 1 siswa atau 1,7% yang berada dalam 
kategori Di Bawah Rata-Rata. Artinya 57 dari 58 siswa 
memiliki kemampuan persepsi visual motor yang tergolong 
telah matang sesuai dengan usianya, dengan kata lain dapat 
dikatakan bahwa 57 siswa tersebut memiliki kesiapan yang 
cukup dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, 
yaitu Sekolah Dasar. Sehingga diprediksi akan cukup mampu 
mengikuti proses belajar seperti membaca, menulis, dan 
berhitung. Terdapat 1 orang dari 58 siswa tingkat B yang 
memiliki kemampuan persepsi visual motor yang tergolong 
belum cukup matang sesuai dengan usianya, dengan kata lain 
dapat dikatakan bahwa 1 siswa tersebut memiliki kesiapan 

yang masih perlu ditingkatkan dalam menempuh jenjang 
pendidikan Sekolah Dasar. 
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