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Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Keefektifan 
Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten 
Sampang

(The Influence of Emotional Intelligence to the Leadership Effectiveness of the 
State Elementary School’s Headmaster in Sampang Regency)

M. Amirusi
STKIP PGRI Sampang

abstrak

Tujuan penelitian: (1) mengetahui tingkat kecerdasan emosional dan keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di 
Kabupaten Sampang; (2) menganalisis seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional (kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, 
empati, dan keterampilan sosial) secara parsial dan simultan terhadap keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di 
Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan berjenis penelitian korelasional. Populasi 
penelitian ini seluruh kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang yang berjumlah 559 orang, sedangkan jumlah sampel 
penelitian 41 kepala sekolah yang diambil dari 3 kecamatan yang mewakili seluruh populasi dengan teknik sampling menggunakan 
area proporsional random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis menggunakan uji 
statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda. Hasil analisis menunjukkan: 
(1) tingkat kecerdasan emosional dan tingkat keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang rata-
rata berkategori tinggi; (2) kesadaran diri dan pengaturan diri secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah; (3) motivasi, empati, dan keterampilan sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah, dan (4) kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang.

Kata kunci: kecerdasan emosional, keefektifan, kepemimpinan, kepala sekolah

abstract

The purpose of this research is (1) to find out the level of emotional intelligence and the leadership effectiveness of the state elementary 
school’s headmaster in Sampang regency; (2) to analyze how big the influence of emotional intelligences such as: self-awareness, 
self-regulation, motivation, empathy, and social skill to the leadership effectiveness of the state elementary school’s headmaster in 
Sampang partially and simultanously. This research is correlation research which employs a quantitative descriptive approach. The 
population of this research is all headmasters at state elementary schools in Sampang regency of 559 peoples, whereas the sample of 
this research is 41 headmasters taken from 3 subdistricts representing all population by using sampling technique of area proportional 
random sampling. Data is collected by using questionnaires and documentation. This analysis used inferential and descriptive statistic 
with multi and simple regression analysis. The result of analysis show that: (1) the level of emotional intelligence and the leadership 
effectiveness of the state elementary school’s headmaster in Sampang were high category; (2) self-awareness and self-regulation 
partially have not influence significantly to the leadership effectiveness of the state elementary school’s headmaster; (3) motivation, 
empathy, and social skill partially influenced significantly to the leadership effectiveness of the state elementary school’s headmaster; 
and (4) self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skill simultanously influenced significantly to the leadership 
effectiveness of the state elementary school’s headmaster in Sampang regency.

Key words: emotional intelligence, effectiveness, leadership, headmaster

pendahuluan

Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan 
nasional seperti di atas maka perlu adanya guru, kepala 
sekolah, dan tenaga kependidikan yang profesional. Sejalan 
dengan era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah 
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daerah diharapkan mampu meningkatkan mutu sekolah di 
daerahnya. Dengan demikian peranan kepala sekolah sangat 
berpengaruh dalam mengenali kebutuhan dan kemampuan 
yang ada dalam sekolah. Dalam keadaan inilah kerangka 
school-based management atau manajemen berbasis 
sekolah (MBS) tampil sebagai paradigma baru manajemen 
dan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada 
kebutuhan sekolah. 

Malen, Ogawa dan Kranz (dalam Abu-Duhou, 2002: 
16) mengemukakan tentang manajemen berbasis sekolah 
(MBS) sebagai berikut:

Manajemen berbasis sekolah (MBS) secara 
konseptual dapat digambarkan sebagai suatu 
perubahan formal struktur penyelengaraan, sebagai 
suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi 
sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan 
serta bertumpu pada redistribusi kewenangan 
pembuatan keputusan sebagai sarana penting 
yang dengannya peningkatan dapat didorong dan 
ditopang.

Dengan demikian, kepala sekolah akan berhasil apabila 
mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi 
yang kompleks dan unik serta mampu melaksanakan 
peranan sekolah sebagai seorang yang bertanggung 
jawab untuk memimpin sekolah. Kepala sekolah haruslah 
memahami dan menguasai peranan organisasi dan hubungan 
kerja sama antara individu yang ada dalam lingkup sekolah 
yang ujungnya untuk keberhasilan sekolah dalam mencapai 
tujuannya. Di sinilah peran kepala sekolah sebagai leader 
(pemimpin) harus membuktikan kepemimpinannya.

Menurut Kaluge (2003: 35), kepala sekolah sebagai 
pemimpin mempunyai tugas yang sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan sekolah (lembaga) yaitu membantu 
guru dalam mengembangkan daya kesanggupannya, 
dapat menciptakan iklim organisasi lembaga yang sangat 
menyenangkan, dan mendorong guru, siswa, serta orang 
tua siswa agar dapat menyatukan tekad dan kehendak untuk 
bertindak dalam kegiatan-kegiatan bersama secara efektif 
demi tercapainya maksud-maksud sekolah (lembaga).

Mengelola organisasi berarti mengelola sumber daya 
manusianya, karena diperlukan sekali prinsip-prinsip atau 
pun teori-teori, baik mengenai manajemen (management) 
maupun kepemimpinan (leadership). Untuk dapat 
memahami prinsip atau pun teori mengenai manajemen 
dan kepemimpinan diperlukan Kecerdasan Intelektual 
(Inteligence Quotient). Sedang mengelola sebuah organisasi 
sama juga seperti mengelola kehidupan para anggotanya 
beserta kegiatannya yang tentunya tidak pernah lepas dari 
adanya masalah akibat dari adanya kedinamisan yang selalu 
terjadi di dalam setiap organisasi, apalagi sifat manusia 
selalu berkaitan dengan emosi. Di sinilah dibutuhkan 
kecerdasan emosional (Emotional Intelligence) atau 
Emotional Quotient (EQ) pemimpin agar menghasilkan 
kepemimpinan yang efektif dan berhasil.

Dalam mengelola sekolah, kepala sekolah harus 
menghadirkan nilai-nilai spiritual karena pada dasarnya 

nilai-nilai spiritual merupakan pendorong (spirit) yang 
utama dalam setiap aktivitas. Hal tersebut sebagai 
wahana pengontrol dan penyeimbang terhadap jalannya 
kepemimpinan di sekolah. Dengan kata lain sangat 
diperlukan kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient). 
Jadi, kepala sekolah sebagai leader di sekolah harus 
memiliki kecerdasan yang komprehensif, minimal tiga 
kecerdasan paling populer yaitu: IQ, EQ, dan SQ yang 
saling bersinergis.

Menurut Goleman (2000: 512), bahwa kecerdasan 
emosional (Emotional Quotient) adalah:

Kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan 
perasaan orang lain, kemampuan mengelola emosi 
dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan 
dengan orang lain. Kecerdasan emosional tersebut 
dipilah menjadi dua sisi yaitu: (1) kecakapan 
pribadi yang terdiri atas kesadaran diri (self 
awareness), pengaturan diri (self regulation), 
motivasi (motivation); dan (2) kecakapan sosial 
yang terdiri atas empati (emphaty) dan keterampilan 
sosial (social skill). 

Secara analitis, Goleman (1999: 318) mengemukakan 
bahwa aspek-aspek kecerdasan emosional atau Emotional 
Intelligence (EI) meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kesadaran diri (self awareness): Mengetahui 
apa yang kita rasakan pada suatu saat dan 
menggunakannya untuk memandu pengambilan 
keputusan diri sendiri, memiliki tolok ukur yang 
realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan 
diri yang kuat.

Pengaturan diri (self regulation): Menangani 
emosi kita sedemikian berdampak positif kepada 
pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati 
dan sanggup menunda kenikmatan sebelum 
tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali 
dari tekanan.

Motivasi (motivation): Menggunakan hasrat 
kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan 
menuntun kita menuju sasaran, membantu kita 
mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif 
dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan 
frustasi.

Empati (empathy): Merasakan apa yang 
dirasakan orang lain, mampu memahami mereka, 
menumbuhkan hubungan saling percaya dan 
menyelaraskan diri dengan bermacam-macam 
orang.

Keterampilan sosial (social skill): Menangani 
emosi dengan baik ketika berhubungan dengan 
orang lain dan dengan cermat membaca situasi 
dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, 
menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk 
memengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan 
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menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerja sama 
dan bekerja dalam tim.

Sedangkan kepemimpinan kepala sekolah adalah cara 
atau usaha kepala sekolah dalam memengaruhi, mendorong, 
membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, 
staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak yang terkait untuk 
bekerja/berperan serta, guna mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan (Depdikbud, 1999: 8).

Mantja (2008: 7) mengemukakan bahwa sebagai 
pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus:

(1) membina kerja sama yang harmonis dengan 
stafnya; (2) membantu para guru untuk memahami 
kurikulum yang berlaku dan menjabarkannya lebih 
rinci; (3) membina hubungan yang baik antara 
sekolah dan masyarakat; dan (4) menyelenggarakan 
pendidikan dan membina staf sekolah.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
(Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 
Kepala Sekolah/Madrasah, khususnya pada poin B tentang 
kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah, baik mencakup: 
aspek kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, 
dan sosial yang meliputi 33 kompetensi. Beberapa 
kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dapat 
disederhanakan menjadi:
1. Menyusun perencanaan Sekolah/Madrasah untuk 

berbagai tingkatan perencanaan
2. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan 
nasional

3. Menciptakan budaya dan iklim Sekolah/Madrasah yang 
kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik

4. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah 
dalam rangka pendayagunaan secara optimal

5. Mengelola hubungan Sekolah/Madrasah dan masyarakat 
dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, 
dan pembiayaan Sekolah/Madrasah.

Kaitannya dengan EQ dalam kepemimpinan, menurut 
Goleman, et al, (2005: 301), bahwa Kecerdasan Emosional 
menyumbang 80% sampai 90% pada kompetensi-
kompetensi yang membedakan pemimpin menonjol dengan 
pemimpin biasa. Goleman (dalam Ngermanto, 2001: 208; 
Darwis, 2007: 13) juga mengemukakan temuannya bahwa 
peran IQ sedikit sekali dalam menunjang kesuksesan 
seseorang yakni 20%. Sedangkan 80% disebabkan faktor 
lain di antaranya kecerdasan emosional atau EQ yang 
berperan dalam kesuksesan pribadi maupun karier. 

Yoenanto (2003: 74) menyatakan hasil penelitiannya 
bahwa kecerdasan emosi memberikan sumbangan 36,1% 
terhadap keefektifan kepemimpinan kepala sekolah, sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan Sugiyanto (2008: 
135) menyatakan kecerdasan emosional memberikan 
kontribusi sebesar 33,0% terhadap keberhasilan sekolah. 

Jadi, peran kepala sekolah cukup strategis dan signifikan 
sebagai leader pendidikan dalam rangka mewujudkan 
keefektifan sekolah sebagaimana dipaparkan di atas, maka 

diharapkan kepala sekolah memiliki Kecerdasan Emosional 
yang mencukupi di samping juga IQ dan SQ.

Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional akan 
dapat menghasilkan kepemimpinan yang efektif, begitu 
juga sebaliknya. Hal ini sebagaimana disampaikan Goleman 
(dalam Dubrin, 2005: 26) bahwa: 

Para pemimpin yang paling efektif memiliki 
kesamaan dalam satu hal: mereka punya kecerdasan 
emosional yang tinggi. Kecerdasan umum (IQ) 
dan keahlian teknis adalah hal penting, menjadi 
persyaratan dasar bagi keberhasilan eksekutif. 
Tetapi, tanpa kesadaran emosional yang tinggi, 
seseorang tidak akan menjadi pemimpin yang efektif. 
Pemimpin yang menonjol memiliki kecerdasan di 
atas rata-rata.

Kaitannya dengan kecerdasan emosional tersebut 
akan semakin relevan dan urgen mengingat penelitian ini 
dilakukan di Kabupaten Sampang, salah satu kabupaten 
di Madura tempat banyak muncul pernyataan-pernyataan 
stereotype mengenai orang Madura. Stereotype ini meskipun 
tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya, antara 
lain menyebutkan bahwa orang Madura mudah tersinggung, 
menaruh curiga kepada orang lain, bertemperamen tinggi 
atau mudah marah, pendendam, dan suka melakukan 
tindakan kekerasan (De Jonge dalam Wiyata, 2006: 18).

Dengan demikian akan sangat menarik untuk mengkaji 
dan meneliti lebih mendalam tentang pengaruh kesadaran 
diri (self awareness), pengaturan diri (self regulation), 
motivasi (motivation), empati (emphaty), dan keterampilan 
sosial (social skill) sebagai faktor dari Kecerdasan 
Emosional terhadap Keefektifan Kepemimpinan Kepala 
Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sampang.

materi dan metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian 
korelasional (correlation research). Dalam desain penelitian 
ini variabel bebas (X) adalah Kecerdasan Emosional (EQ) 
dan variabel terikat (Y) adalah Keefektifan Kepemimpinan 
Kepala Sekolah. Mengingat Kecerdasan Emosional (X) 
masih mencakup sub-sub variabel atau kompetensi-
konpetensi yaitu: Kesadaran Diri (X1), Pengaturan Diri 
(X2), Motivasi (X3), Empati (X4), dan Keterampilan 
Sosial (X5). Adapun desain penelitian ini terlihat pada 
Gambar 1.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala 
Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sampang yang tersebar 
pada 14 kecamatan dengan jumlah keseluruhan 559 kepala 
sekolah. Sedangkan teknik pengambilan sampel adalah 
area proporsional random sampling dengan besar 25% 
sehingga diperoleh sampel 41 orang kepala sekolah. Hal 
tersebut sesuai pendapat Arikunto (2006: 134) bahwa ”Jika 
jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10–15% atau 
20–25%, bahkan lebih tergantung setidak-tidaknya: (a) 
kemampuan peneliti dari segi waktu, tenaga dan dana, (b) 
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sempit luasnya wilayah pengamatan dan (c) besar kecilnya 
risiko yang ditanggung peneliti. Hal itu bisa disimak pada 
Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kepala Sekolah Dasar Negeri di 
Kabupaten Sampang yang menjadi sampel

No Wilayah
Sampel 

Kecamatan
Jumlah 
SDN

Sampel Kepala 
Sekolah 

(pembulatan)

1 Pesisir (pantai) Camplong 46 46 √ 25% = 11

2 Perkotaan Sampang 70 70 √ 25% = 18

3 Pedesaan Kedungdung 47 47 √ 25% = 12

Jumlah sampel (kepala sekolah) 41

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sampang 2009, dan diolah

Adapun metode pengumpulan data digunakan 2 
(dua) metode yaitu: Metode angket (kuesioner) dan 
dokumentasi. Metode angket (kuesioner) digunakan 
untuk mengungkapkan aspek kecerdasan emosional dan 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan 
metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 
Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sampang yang 

Gambar 1. Model Desain Penelitian tentang Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Keefektifan Kepemimpinan Kepala Sekolah 
(desain awal penelitian).

dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan 
pada 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan 
Kecamatan.

Untuk validitas instrumen dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada setiap 
item dengan skor total dari keseluruhan item instrumen 
melalui rumus Product Moment dari Pearson yang 
dilakukan terhadap 30 orang kepala sekolah (responden) 
yang merupakan anggota populasi tetapi bukan sampel 
penelitian. Pengujian reliabilitas instrumen dengan 
menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Sebelum menganalisis data secara statistik deskriptif 
dan inferensial terlebih dahulu melakukan uji persyaratan 
analisis dengan: 1) uji normalitas, 2) uji linearitas,  
3) uji multikolinearitas, 4)vuji heteroskedastisitas, dan  
5) uji autokorelasi. Selanjutnya dilakukan analisis statistik 
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau 
mendeskripsikan data yang diperoleh dan menemukan nilai-
nilai yang diperlukan dalam analisis statistik inferensial. 
Sedangkan analisis statistik inferensial yang digunakan 
adalah analisis regresi linear sederhana (simple linear 
regression) dan regresi linear berganda (multiple linear 
regression). Semua analisis menggunakan program SPSS 
for windows versi 12.00. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tingkat Kecerdasan Emosional (X1,X2,X3,X4,X5) Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten 
Sampang

No Kelas Interval
X1 X2 X3 X4 X5 Kategori

F (%) F (%) F (%) F (%) F (%)

1 54–60  5  12,2  8  19,5  6  14,6  3  7,3  6  14,6 ST

2 39–53,99 32  78,1 25  60,9 28  68,2 33  80,5 27  65,8 T

3 33–38,99  4  9,7  7  17,2  7  17,2  5  12,2  7  17,2 S

4 24–32,99  0  0  1  2,4  0  0  0  0  1  2,4 R

5 0 –23,99  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 SR

Jumlah 41 100 41 100 41 100 41 100 41 100

Keterangan: X1: Kesadaran Diri, X2: Pengaturan Diri, X3: Motivasi, X4: Empati, X5: Keterampilan Sosial,
  F: Frekuensi, %: Persentase, ST: Sangat Tinggi, T: Tinggi, S: Sedang, Rendah, SR: Sangat Rendah.
Sumber: Data Primer Statistik Deskriftif diolah (2009)
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hasil penelitian

Berdasarkan data variabel kesadaran diri dapat 
disimpulkan bahwa tingkat kesadaran diri kepala sekolah 
dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebesar 78,1%, 
bahkan 12,2% termasuk dalam kategori sangat tinggi, 
dan 9,7% dalam kategori sedang. Sedangkan data tingkat 
pengaturan diri kepala sekolah cenderung tinggi dengan 
frekuensi sebesar 60,9%, selebihnya 19,5% termasuk 
dalam kategori sangat tinggi, 17,2% dalam kategori sedang 
dan hanya 2,4% dalam kategori rendah. Berdasarkan data 
tingkat motivasi kepala sekolah cenderung tinggi dengan 
frekuensi sebesar 68,2%, selebihnya 14,6% termasuk 
dalam kategori sangat tinggi dan hanya 17,2% dalam 
kategori sedang. Sementara data tingkat empati kepala 
sekolah cenderung tinggi dengan frekuensi sebesar 80,5%, 
selebihnya 7,3% termasuk dalam kategori sangat tinggi 
dan hanya 12,2% dalam kategori sedang. Berdasarkan 
data tingkat keterampilan sosial kepala sekolah cenderung 
tinggi dengan frekuensi sebesar 65,8%, selebihnya 14,6% 
termasuk dalam kategori sangat tinggi, 17,2% termasuk 
kategori sedang dan hanya 2,4% dalam kategori rendah. 
Hal tersebut disimak pada Tabel 2.

Sedangkan berdasarkan data variabel tingkat keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah cenderung tinggi dengan 
frekuensi sebesar 80,5%, selebihnya 9,8% termasuk dalam 
kategori sangat tinggi, 7,3% termasuk kategori sedang dan 
hanya 2,4% dalam kategori rendah. Hal tersebut dapat 
disimak pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Keefektifan 
Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri di 
Kabupaten Sampang

No
Kelas 

Interval
Frekuensi

Frekuensi 
(%)

Kategori

1
2
3
4
5

81–90
58,5–80,99
49,5–58,49
36–49,49
0–35,99

 4
33
 3
 1
 0

 9,8
 80,5
 7,3
 2,4
 0

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

Jumlah 41 100

Sumber: Data Primer Statistik Deskriftif diolah (2009)

Sedangkan uji hipotesis X1 terhadap Y diperoleh 
koefisien korelasi (rx1-y) sebesar 0,137 dengan nilai sig. atau 
taraf signifikan (P) = 0,197. Hal ini berarti nilai sig = 0,197 
lebih besar dari nilai a = 0,05 atau bisa ditulis sig = 0,197 
> a = 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga 
kesadaran diri tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan 
koefisien determinasi (R Square) atau sumbangan efektif 
X1 terhadap Y sebesar 1,9%. 

Uji hipotesis X2 terhadap Y diperoleh koefisien korelasi 
(rx2-y) sebesar 0,229 dengan nilai sig. atau taraf signifikan 
(P) = 0,075. Jadi, nilai sign = 0,075 lebih besar dari nilai a = 
0,05 atau bisa ditulis sig = 0,075 > a = 0,05 yang berarti Ho 
diterima dan Ha ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengaturan diri tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan 
koefisien determinasi X2 terhadap Y sebesar 5,2%.

Uji hipotesis X3 terhadap Y diperoleh koefisien korelasi 
(rx3-y) sebesar 0,490 dengan nilai sig. atau taraf signifikan 
(P) = 0,001. Jadi, nilai sign = 0,001 lebih kecil dari nilai  
a = 0,05 atau bisa ditulis sig = 0,001 < a = 0,05 yang berarti 
Ho ditolak dan Ha diterima. Maka, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan koefisien 
determinasi X3 terhadap Y sebesar 24,0%.

Uji hipotesis X4 terhadap Y diperoleh koefisien korelasi 
(rx4-y) sebesar 0,563 dengan nilai sig. atau taraf signifikan 
(P) = 0,000. Jadi, nilai sign = 0,000 lebih kecil dari nilai 
a = 0,05 atau bisa ditulis sig = 0,000 < a = 0,05 yang 
berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Maka, kesimpulannya 
bahwa empati berpengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan koefisien 
determinasi X4 terhadap Y sebesar 31,7%.

Uji hipotesis X5 terhadap Y diperoleh koefisien korelasi 
(rx5-y) sebesar 0,522 dengan nilai sig. atau taraf signifikan 
(P) = 0,026. Hal ini berarti nilai sign = 0,026 lebih kecil 
dari nilai a = 0,05 atau bisa ditulis sig = 0,026 < a = 0,05 
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya 
bahwa keterampilan sosial berpengaruh signifikan terhadap 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan 
koefisien determinasi X3 terhadap Y sebesar 27,3%. Hal 
tersebut tergambar pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Penelitian Tingkat Signifikansi Variabel X1,X2,X3,X4,X5 terhadap Y secara Parsial

Variabel
Bebas

Variabel
terikat

r R Square Sig. (P) Sig a
Keputusan Perbandingan

Sign. (P) dan Sign a = 0,05
Keterangan

X1 Y 0,137 0,019 0,197 0,05 Tidak signifikan (0,197 > 0,05) Ho diterima

X2 0,229 0,052 0,075 0,05 Tidak signifikan (0,075 > 0,05) Ho diterima

X3 0,490 0,240 0,001 0,05 Signifikan (0,001 < 0,05) Ho ditolak

X4 0,563 0,317 0,000 0,05 Signifikan (0,000 < 0,05) Ho ditolak

X5 0,522 0,273 0,026 0,05 Signifikan (0,026 < 0,05) Ho ditolak

Sumber: Data Primer Statistik Inferensial diolah (2009)
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Berikutnya menguji hipotesis Pengaruh Kecerdasan 
Emosional (X1,X2,X3,X4,X5) secara simultan terhadap 
keefektifan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Y) dengan 
menggunakan analisis regresi ganda. Dengan bantuan 
SPSS for windows versi 12.00 didapat nilai F = 7,950 dan 
taraf signifikansi (P) = 0,000. Hal ini berarti nilai sig = 
0,000 lebih kecil dari nilai a = 0,05 atau bisa ditulis sig 
= 0,000 < a = 0,05 yang artinya signifikan. Dengan kata 
lain Fhitung lebih besar dari FTabel (7,950 > 2,49) dengan 
probabilitas kesalahan F hitung, yaitu sebesar 0,000 atau 
lebih kecil dari taraf kesalahan kesalahan yang ditetapkan 
(a = 0,05). Sesuai dengan kriteria, yaitu probabilitas < 0,05, 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Kecerdasan Emosional (kesadaran 
diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan 
sosial) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di 
Kabupaten Sampang dengan koefisien korelasi bersama (R) 
sebesar 0,729 dan koefisien determinasi atau R Square (R2) 
sebesar 53,2%. Artinya kecerdasan emosional (kesadaran 
diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan keterampilan 
sosial) dapat menjelaskan korelasi sebesar 53,2% terhadap 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di 
Kabupaten Sampang. Sementara sisanya sebesar 46,8% 
menandakan masih ada variabel lain di luar pembahasan 
penelitian yang mampu berpengaruh atas keefektifan kepala 
sekolah. 

Jika dilihat dari hasil analisis regresi ganda yang 
menghasilkan persamaan garis regresi yaitu: Y = 2,019 + 
0,128 X1 + 0,018 X2 + 0,393 X3 + 0,591 X4 + 0,366 X5.

Persamaan tersebut menunjukkan koefisien regresi yang 
bertanda positif (+) pada semua variabel, menunjukkan 
bahwa semua variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki 
hubungan (pengaruh) terhadap keefektifan kepemimpinan 
kepala sekolah. Hanya saja ada yang kecil (lemah) sehingga 
tidak signifikan dan ada yang pengaruhnya besar sehingga 
signifikan. Konstanta sebesar 2,019 menyatakan bahwa jika 
tidak ada variabel kecerdasan emosional (Kesadaran Diri 
(X1), Pengaturan Diri (X2), Motivasi (X1), Empati (X4), dan 
Keterampilan Sosial (X5), maka keefektifan kepemimpinan 
kepala sekolah sebesar 2,019. Dengan demikian, berarti 
bahwa keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar 
negeri di Kabupaten Sampang cukup rendah jika tidak 
didukung oleh variabel kecerdasan emosional. 

pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kesadaran Diri 
tidak berpengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah. Temuan ini tidak sejalan 
dengan pendapat Goleman (1999: 318) bahwa dengan 
kesadaran diri (self-awareness) maka kita akan mengetahui 
apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya 
untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, 
memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 
kepercayaan diri yang kuat. Dengan kesadaran diri yang 

tinggi maka seorang pemimpin akan lebih optimis dalam 
menjalankan kepemimpinannya.

Namun hal ini bisa saja terjadi dan amat dimungkinkan 
karena perbedaan lokasi dan karakteristik populasi serta 
sampel penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan Diri 
tidak berpengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah. Hasil temuan ini juga 
tidak sejalan dengan pendapat Goleman (1999: 318) bahwa 
dengan pengaturan diri (self-regulation) maka seorang 
akan bisa menangani emosi sedemikian positif kepada 
pelaksanaan tugas, sanggup menunda kenikmatan sebelum 
tercapainya tugas sesuai sasaran. Seorang kepala sekolah 
yang memiliki pengaturan diri, akan berupaya mengelola 
lembaga yang dipimpinnya dan tidak mudah menyerah 
bahkan tidak cepat merasa puas dengan keberhasilan yang 
sedikit, tetapi akan selalu menginginkan dan berusaha 
mencapai keberhasilan yang maksimal.

Di Samping itu, hasil ini bahkan menguatkan hasil 
penelitian Yoenanto (2003: 30) yang menyatakan bahwa 
“tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara 
kemampuan mengelola diri (pengaturan diri, pen) dengan 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah”. 

Ditolaknya variabel-variabel kesadaran diri (X1) dan 
pengaturan diri (X2), di samping berbagai argumen di atas 
mungkin juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 
1) faktor sistem perekrutan dan seleksi kepala sekolah 
yang belum profesional dan terstandarisasi, atau 2) faktor 
perekrutan kepala sekolah yang mengabaikan jalur yang 
telah disepakati/diprogramkan, misalnya: sudah ada calon 
kepala sekolah yang telah melalui pendidikan dan pelatihan 
serta memiliki sertifikat calon kepala atau ”cakep”, 
tetapi tidak bisa diorbitkan karena masih berlaku budaya 
kolusi (persengkongkolan dengan cara kedekatan dengan 
pimpinan dan nepotisme (mengangkat saudara/kerabat 
tanpa mempertimbangkan prestasi dan kualitas kerjanya), 
3) faktor kepribadian kepala sekolah, dan 4) faktor-faktor 
lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Motivasi 
berpengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah. Hasil temuan ini sejalan 
dengan pendapat Goleman (1999: 318) bahwa dengan 
motivasi sebagai salah satu aspek kecerdasan emosional, 
akan bisa menggunakan hasrat kita yang paling dalam 
untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, 
membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat 
efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan 
frustasi. Dengan dorongan motivasi maka seorang kepala 
sekolah akan berupaya untuk selalu berhasil dalam 
pekerjaannya, yakni mengefektifkan kepemimpinannya 
sehingga tujuan sekolah dapat tercapai.

Seorang pemimpin, apabila ingin sukses dalam 
pekerjaannya, ingin berkinerja tinggi dan menonjol, 
haruslah memiliki motivasi yang tinggi untuk berhasil. 
Indikatornya bisa memiliki dorongan untuk berprestasi, 
komitmen terhadap tujuan organisasi, inisiatif, dan 
optimistik (Goleman, et al., 2005: 303).
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Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Maria (2005: 
98) yang menyatakan bahwa hubungan antara motivasi dan 
kompetensi kepemimpinan sangat signifikan. 

Kepala sekolah selaku pemimpin di lembaganya 
tentunya harus memiliki motivasi yang tinggi. Untuk 
menggerakkan orang yang dipimpinnya, terlebih dahulu 
harus mampu memotivasi dirinya sendiri. Sebelum 
menyemangati orang lain, seorang pemimpin harus mampu 
menyemangati dirinya. Sehingga keteladanannya dapat 
menimbulkan respek pada orang lain yang dipimpinnya. 
Dengan adanya motivasi yang tinggi akan membawa pada 
keefektifan kepemimpinannya.

Diperoleh pula bahwa Empati berpengaruh signifikan 
terhadap keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. 
Jadi hasil temuan ini membuktikan bahwa empati 
berpengaruh terhadap keefektifan kepemimpinan sesuai 
dengan pendapat Goleman, et al, (2005: 305–306) yang 
menyatakan bahwa:

Pemimpin yang memil ik i  empati  mampu 
mendengarkan berbagai tanda emosi, membiarkan 
diri merasakan emosi yang dirasakan. Pemimpin ini 
juga mampu untuk mendengarkan dengan cermat 
dan bisa menangkap sudut pandang orang lain. 
Empati membuat pemimpin bisa berrelasi baik 
dengan orang-orang dari berbagai latar belakang 
atau dari budaya lain.

Pemimpin yang berhasil tentunya karena bisa 
memengaruhi orang lain (bawahannya). Hal itulah 
kelebihan orang-orang ber-EQ (Emotional Quotient) tinggi 
di dalam dunia kerja. Pada posisi yang berhubungan dengan 
banyak orang mereka lebih sukses bekerja karena mereka 
lebih berempati dan komunikatif (Martin, 2003: 26). 

Jadi, kepala sekolah yang memiliki empati yang tinggi 
akan memudahkan dalam kepemimpinannya. Para guru 
(bawahan) akan merasa segan dan semakin yakin kepada 
pimpinannya yang akhirnya bahu-membahu bekerja secara 
optimal.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Keterampilan 
Sosial berpengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah. Temuan ini yang 
mengungkap keterampilan sosial berpengaruh signifikan 

terhadap keefektifan kepemimpinan kepala sekolah, 
tentunya sesuai dengan pendapat Goleman, et al., (2005: 
306) bahwa: “Keterampilan sosial atau pengelolaan 
relasi tentunya sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan, 
apalagi memimpin berhubungan dengan memengaruhi dan 
berinterakasi dengan banyak orang atau juga hubungan 
antarpribadi (interpersonal)”. 

Sedangkan Kecerdasan Emosional (kesadaran diri, 
pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan 
sosial) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Temuan ini 
telah membuktikan bahwa kecerdasan emosional (kesadaran 
diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan 
sosial) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. 

Hal ini tentunya benar pendapat Goleman, et al. (2005: 
295) yang mengemukakan bahwa:

Para pemimpin yang cerdas emosinya, tahu 
bagaimana mengelola emosinya sendiri yang sedang 
terganggu sehingga mereka bisa mempertahankan 
fokusnya, berpikir dengan jelas di bawah tekanan. 
Mereka tidak perlu menunggu sampai krisis 
memicu perlunya perubahan; mereka tetap lentur, 
menyesuaikan dengan realita baru, jauh sebelum 
orang lain melakukannya dan bukan sekadar 
bereaksi terhadap krisis di hari itu. Bahkan di 
tengah perubahan yang cepat, mereka bisa melihat 
jalan mereka ke masa depan yang lebih cerah, 
mengkomunikasikan visi itu dengan resonan, 
memimpin jalannya.

Di samping itu juga sejalan dengan pendapat Pidarta 
(2007: 214) bahwa: “..makin tinggi EQ seseorang makin 
mampu dia menyesuaikan diri pada lingkungannya dan 
makin berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian 
hati”. Dengan demikian akan semakin jelas bahwa kepala 
sekolah yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, 
akan semakin berhasil dan efektif dalam pekerjaannya 
sebagai pemimpin dan manajer di sekolah termasuk di 
komunitas seprofesinya. 

Adapun hasil akhir desain penelitian ini terlihat pada 
Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Model Akhir Desain Penelitian tentang Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Keefektifan Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 
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Dengan demikian nampak bahwa paradigma hubungan 
atau pengaruh variabel-variabel kecerdasan emosional 
dengan keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar 
negeri di Kabupaten Sampang masih relevan dan benar 
adanya. Meskipun terdapat 2 variabel (kesadaran diri dan 
pengaturan diri) yang hasilnya sangat lemah sehingga 
tidak signifikan memengaruhi keefektifan kepala sekolah. 
Akan tetapi terdapat 3 variabel (motivasi, empati, dan 
keterampilan sosial) dari 5 variabel kecerdasan emosional 
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini semakin dimantapkan 
dengan variabel-variabel kecerdasan emosional yang secara 
simultan berpengaruh secara signifikan terhadap keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah.

kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) 
Tingkat kecerdasan emosional (kesadaran diri, pengaturan 
diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial) kepala 
sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang rata-rata 
berkategori tinggi, yaitu: kesadaran diri (78,1%), pengaturan 
diri (60,9%), motivasi (68,2%,), empati (80,5%), dan 
keterampilan sosial (65,8%); sedangkan tingkat keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten 
Sampang rata-rata juga berkategori tinggi, yaitu 80,5%; 
(2) Kesadaran diri dan Pengaturan diri secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keefektifan kepemimpinan 
kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang dengan 
koefisien korelasi sebesar 0,137 dengan sumbangan efektif 
sebesar 1,9% dan koefisien korelasi sebesar 0,229 dengan 
sumbangan efektif sebesar 5,2%; (3) Motivasi, Empati, dan 
Keterampilan Sosial secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar 
negeri di Kabupaten Sampang dengan masing-masing: 
motivasi (koefisien korelasi sebesar 0,490 dan sumbangan 
efektif sebesar 24,0%); Empati (koefisien korelasi 
sebesar 0,563 dan sumbangan efektif sebesar 31,7%); dan 
keterampilam sosial (koefisien korelasi sebesar 0,522 dan 
sumbangan efektif sebesar 27,3%); dan (4) Kesadaran 
diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan 
sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di 
Kabupaten Sampang dengan koefisien korelasi bersama (R) 
sebesar 0,729, sedangkan koefisien diterminasi (R2 atau R 
Square) atau sumbangan efektif sebesar 53,2%.

Saran

Disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sampang, untuk mempertimbangkan rekrutmen dan 
seleksi calon kepala sekolah dasar negeri dari aspek 
kecerdasan emosional selain aspek lainnya yang sudah 
terstandarisasi sesuai peraturan yang berlaku. Di samping 
itu berupaya meningkatkan kualitas kompetensi kepala 

sekolah termasuk peningkatan kecerdasan emosionalnya 
dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, workshop, 
dan sebagainya. Sedangkan untuk Kepala Sekolah, 
mengingat tingkat kecerdasan emosional dan keefektifan 
kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten 
Sampang yang cenderung tinggi, perlu dipertahankan 
bahkan ditingkatkan. Hal ini merupakan modal yang baik 
bagi kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang 
untuk terus mengefektifkan kepemimpinannya termasuk 
dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.
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abstract

 The different background of culture and especially thought patterns affect students’ language especially their written works as 
Edward Sapir and Benjamin L. Wholf argued in their two popular theories, namely linguistic relativity and linguistic determinism. 
The general objectives of the study are to find out and describe to what extent the cultural reflection in rhetoric and linguistic features 
as found in the English and Indonesian essays written by the English undergraduate students of IKIP Budi Utomo Malang shows 
similarities and differences. The specific objectives of the study are to compare and contrast (1) the rhetorical features developed 
and organized, (2) the coherence reflected, and (3) the sentence complexity found in the English and Indonesian essays written by 
the English undergraduate students of IKIP Budi Utomo Malang. This study belongs to a qualitative research which refers to words, 
sentences, expressions, meanings and symbols of the English and Indonesian essays containing cultural reflection in rhetoric and 
linguistic features of the English and Indonesian essays which arouse similarities and differences as the data. There are eleven students 
who include the subject of the research chosen on the basis of the certain criteria and the key instrument of the study is the researcher 
himself. Based on the research findings, both of the essays have similarities and differences among the students in the following ways. 
First, in the development and organization of the rhetorical features it is found that both of the essays have introduction, body or 
content, and conclusion with similar and different ways of writing. Second, in terms of the reflection of coherence, it is found that the 
students’ essays are classified into ‘being coherent’ and ‘being coherent enough’. Third, in the sentence complexities, it is found that 
the essays contain four different types of sentences: simple sentences, compound sentences, complex sentences, and compound-complex 
sentences with similarities and differences among the students. As a whole many of the English undergraduate students of IKIP Budi 
Utomo Malang have not still achieved the good criteria of writing especially in English academically, and some of them have done it. 
Unlike their English essays, many of their Indonesian essays are rhetorically, grammatically, and coherently better than the English 
essays. The students express their ideas more easily and progressively than the English essays. None of the students write the English 
and Indonesian essays excellently.

Key word: cultural reflection, rhetoric and linguistic features, thought patterns, essay

abstrak

Latar belakang budaya yang berbeda dan khususnya pola piker dapat memengaruhi bahasa mahasiswa khususnya karya tulisnya 
sebagaimana dikemukakan oleh Edward Sapir dan Benjamin L. Wholf dalam dua teorinya yang terkenal, yakni relativitas bahasa dan 
determinisme bahasa. Penelitian ini secara umum bertujuan menemukan dan mendeskripsikan bagaimanakah refleksi budaya dalam 
fitur retorika dan bahasa yang terdapat dalam karangan esai bahasa Inggris dan Indonesia yang ditulis oleh mahasiswa bahasa 
Inggris IKIP Budi Utomo Malang itu menunjukkan perbedaan dan persamaannya. Secara khusus penelitian ini mencari perbedaan dan 
persamaan terkait dengan (1) fitur retorika yang disusun dan dikembangkan, (2) koherensi yang direfleksikan, dan (3) kompleksitas 
kalimat yang terdapat dalam karangan esai bahasa Inggris dan Indonesia yang ditulis mahasiswa bahasa Inggris IKIP Budi Utomo 
Malang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang merujuk pada kalimat, ungkapan, makna, dan simbol karangan esai bahasa 
Inggris dan Indonesia yang berisi refleksi budaya dalam fitur retorika dan bahasa pada karangan esai bahasa Inggris dan Indonesia yang 
menimbulkan persamaan dan perbedaan. Ada 11 (sebelas) mahasiswa yang termasuk subjek penelitian ini yang dipilih sesuai dengan 
criteria khusus dan instrument kunci dari penelitian ini adalah peneliti sendiri. Berdasarkan temuan penelitian ini, kedua karangan 
esai mempunyai persamaan dan perbedaan di antara mahasiswa sebagai berikut. Pertama, dalam pengembangan dan penyusunan 
fitur retorika, ditemukan bahwa kedua karangan esai memiliki pendahuluan, isi, dan simpulan dengan gaya tulisan yang sama dan 
berbeda. Kedua, terkait dengan refleksi keterpautan (refleksi), ditemukan bahwa karangan esai mahasiswa terbagi menjadi dua yaitu 
‘bertautan’ dan ‘cukup bertautan’. Ketiga, dalam kompleksitas kalimat, ditemukan bahwa karangan esai berisi kalimat tunggal, kalimat 
majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk setara-bertingkat dengan adanya persamaan dan perbedaan di 
antara mahasiswa. Secara keseluruhan, masih banyak mahasiswa bahasa Inggris belum dapat menulis sesuai dengan criteria yang 
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introduction

It is theoretically said that how people use language 
through either spoken or written codes is strongly 
influenced by how they think and act through various roles 
in their lives. In other words, language poses a reflection of 
both thought and action which are then referring altogether 
to culture. Since language is socially phenomenal, it is quite 
intertwined with culture which is by definition a series 
of thought, knowledge, and belief to operate in a manner 
acceptable to its members, and to manifest in any role that 
they accept for any one of themselves. This phenomenon 
certainly goes to what many anthropologists and linguists 
perceives, eventually yields and postulates theories in 
relation to the systematic nature of the relationship between 
language, thought, and culture.

The notion which claims that culture is reflected in 
language has been a great concern that many linguists, 
one of whom is Edward Sapir, argue that human cultural 
products are expressed in their language. This claim 
signifies that none of the language aspects such as form 
and meaning are not perceptible as symbolizing senses 
desired without viewing what other cultures employ. It 
is, therefore, undeniable that new cultural experiences are 
of great importance to enrich language reference sources 
without ignoring fundamental and original culture as a 
staggering motor. To support his view, Sapir (1974) further 
states that language is not only symbolism of expression but 
also in the real context symbolism of experience reflected 
through culture. Therefore, language, thought, and culture 
as interdependent and inseparable elements evolve to bear 
human perfect civilization. The views above then elicit two 
important theories, the theory of linguistic relativity and the 
theory of linguistic determinism known as the Sapir-Wholf 
hypotheses or Whorfian hypothesis.

Linguistic relativity theory says that different 
interpretation of the same world is caused by different 
cultural background of the language speakers and that 
language encodes these differences. These facts could 
be shown and found in languages of different groups 
of people which exemplify this concept. For examples, 
Indonesian people especially Javanese understand coconut 
tree differently from what English people do because of 
their different cultural backgrounds. Unlike the English 
terminologies in coconut tree, Javanese has various terms: 
pondoh, plapah, janur, sada, manggar, mandha, bluluk, 
cengkir, degan, kerambil, glugu, etc (Wahab, 1995). With 
respect to snow, English people recognize one word, snow, 
meanwhile Eskimo’s people have different base or root of 

snow falling- qana, snow on the ground –aput, drifting snow 
–pigsurpoq, and a snowdrift –qimuqsug (Boas, 1974).

The Linguistic determinism theory states that not 
only does the world view of speakers of certain language 
influence their language but also that the language they 
use profoundly affects how they think. To sum up, the 
background linguistic system of each language is not merely 
a reproducing instrument for voicing ideas but rather is the 
shaper of ideas, the program and guide for the individual’s 
mental activity, analysis of impression, and synthesis. 
Language can be said to provide a framework for speakers’ 
thought and according to this theory, it is very difficult for 
them to think outside the framework.

It is not quite illusion to claim that the relationship 
among language, thought, and culture is very close. This 
interrelation is not only reflected in terms of linguistic 
aspects but more than that in terms of suprasentential 
aspect of language, i.e. rhetoric or thought pattern (Kaplan, 
1980). Related to these aspects, according to Bander (in 
Ngadiman, 1998) ideas do not fit together in the same way 
from language to language from which can be deduced 
the probability that an Englishman, a Spaniard, and an 
Indonesian tend to arrange their ideas on the same subjects 
in quite different ways since their cultures have their 
own special pattern of thinking and preference or taste in 
organizing ideas. How a person thinks largely determines 
his mode of discourse, how he speaks or writes, and the 
arrangement of ideas according to Bander is called thought 
pattern (in Ngadiman, 1998). 

Rhetoric, according to Kaplan (1980: 399), is the use 
of symbols to influence thought and action. It is a mode of 
thinking or finding all available means for the achievement 
of a desired end. In other words, it basically deals with 
what goes in mind rather than what comes out of the 
mouth. Rhetoric, then, concerns with factors of analysis, 
data gathering, interpretation and synthesis (Wahab, 1986; 
1995).

Empirically, the studies of rhetoric, especially contrastive 
rhetoric, obtain their flourishing development since Kaplan 
(1980) conducted the research revealing that there are 
four different thought patterns behind different cultural 
backgrounds in the world, i.e. Anglo-Saxon, Semitic, 
Oriental, and Franco-Italian. The Anglo-Saxon model is 
used by western people who have typical characteristics of 
being linear, while Semitic model is used by the Persian and 
Arabic people who have the tendency to manifest excessive 
parallel constructions instead of coordination. The Oriental 
model is the model whose followers are Asian people who 

baik, dan beberapa di antara mereka sudah bias khususnya dalam menulis karangan esai bahasa Inggris. Berbeda dengan karangan 
esai bahasa Indonesia, banyak karangan esai bahasa Indonesia lebih baik dilihat dari segi retorika, tata bahasa, dan keterpautan 
daripada karangan esai bahasa Indonesia. Para mahasiswa mengungkapkan ide bahasa Indonesianya lebih muda dan berkembang 
daripada bahasa Inggris. Selain itu, tidak ditemukan mahasiswa menulis karangan esai bahasa Inggris dan Indonesia sangat baik.

Kata kunci: refleksi budaya, fitur ritorika dan bahasa, pola pikir, esai
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often use the style of indirection, and the Franco-Italian 
model including Spanish is the one whose followers are 
in favor of using excessive digression instead of a linear 
flow or thought.

In line with Kaplan’s study, Wahab (1995) conducted 
a preliminary study on the rhetoric of academic writing 
by Indonesian writers, examining argumentative and 
expository papers. He showed the findings that the 
Indonesian rhetoric thought patterns in the process of 
change, shifting from circular pattern into linear patterns. 
As reflected in the paragraph the Indonesian writers 
made, some types of paragraph show the straight linear 
approach, some exemplify circular or spiral structure, and 
some others are neither linear or circular. Writing essays 
is normally including the most important topic which the 
students frequently obtain from the consecutive writing 
courses especially in English language departments. In the 
classroom setting, it is shown that writing either English 
or Indonesian essays is considered the most complicated 
for the students to learn and to master (Latief, 1990). This 
research is geared to cultural reflection in rhetoric and 
linguistic features as found in the English and Indonesian 
essays written by the English undergraduate students of 
IKIP Budi Utomo Malang.

In line with the description above, the general research 
question to be answered in this study is “To what extent 
does the cultural reflection in rhetoric and linguistic features 
as found in the English and Indonesian essays written by 
the English undergraduate students of IKIP Budi Utomo 
Malang show similarities and differences?” This general 
question is specifically formulated to find out and describe 
(1) how the rhetorical features are developed and organized, 
(2) how the coherence is reflected, and (3) how the sentence 
complexities are found in the English and Indonesian essays 
written by the English undergraduate students of IKIP Budi 
Utomo Malang?

language, thought, and culture

The idea of the relationship between language, thought 
and culture has been widely accepted by scholars from 
different kinds of fields for a long time. Many philosophers, 
anthropologists, and linguists have contended that three 
of them have the systematic nature of the relationship. 
According to Chomsky (1972), the true relationship 
between language and thought is that language can fill 
its primary role as an instrument for the expression or 
communication of thought. The most popular view of this 
concern is the idea proposed by Edward Sapir and Benjamin 
L. Wholf with their two outstanding theories: linguistic 
relativity and determinism (Sapir, 1974; Wholf, 1974). The 
theory of linguistic relativity asserts that different ways of 
interpreting the same world is caused but different cultural 
backgrounds of the interpreters and that languages encode 
these differences. Indonesian people perceive a coconut tree 
differently from what English people do because of their 
different cultural backgrounds. The theory of linguistic 

determinism states that not only does the world view of 
speakers of certain language influences their language but 
also that the language they use profoundly affects how they 
think. In this context, language is symbolized as a tyrant 
both reflecting the speaker’s experiences and imposing his 
particular ideas about the world. 

Language and thought which show inseparable elements 
are the products of culture. In other words, they are produced 
by culture occurring in social context. Therefore, culture can 
be dynamic, productive, and progressive as long as language 
and thought work together to maintain and build better 
human culture. Wardhaugh (1998:215) defines culture as 
a series of thought, knowledge, and belief to operate in a 
manner acceptable to its members, and to manifest in any 
role that they accept for any one of themselves.

rhetoric, logic, and grammar

Defining rhetoric serves us to go along with the historical 
development of rhetoric from ancient time where rhetoric 
is studied in classic ways up to the modern era in which 
contemporary rhetoric theory has come up. Since rhetoric 
is culture-bound, studying ancient rhetoric requires us to 
understand the classical civilization, which cannot separated 
from examining Greek and Roman culture. 

Of the Greek scholars, Aristotle is the famous 
rhetorician who defines rhetoric as properly an art of 
persuasion because when a speaker persuades, it is possible 
to find out whey he succeed or fail in doing so. Therefore, 
the technical study of rhetoric, in Aristotle’s definition, is 
concerned with the modes of persuasion that go with the 
major components in the communication: the speaker, the 
audience, and the content of argument (Golden et al,1984). 
In this sense, rhetoric is, in fact, the proper branch of 
logic in which the idea may be presented in three steps: a 
major premise, a minor premise, and a conclusion which 
emphasizes the study of formal types of reasoning such as 
syllogism. Syllogism is a set of highly structured statements 
about common nouns and their characteristics leading to a 
conclusion. Aristotle describes a rhetoric form of syllogism 
to be used in speeches and public discourse.

In the era that follows, that is to say rhetoric according 
to contemporary theories, rhetoric is a human discipline 
grounded in choice and designed primarily to persuade. 
This means that the communicators’ function is to influence 
choice by developing meaningful possibilities in support of 
a proposition that is being contested (Golden et al, 1984). 
Theories of rhetoric in the contemporary period present four 
themes: rhetoric as meaning, rhetoric as value, rhetoric as 
motive, and rhetoric as a way of knowing.

It is precisely at this decision point that rhetoric in 
the contemporary period shades a little bit different light 
compared to the classical theories of rhetoric. However, 
basically they have the same concepts. It is obvious from the 
view above that rhetoric is the art of using language in such 
a way to produce a desired impression upon the hearer or 
reader. This is supported by Kaplan who defines rhetoric as 
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a mode of thinking or a mode of finding all available means 
for achieving a desired end. Accordingly, rhetoric basically 
concerns with what goes in mind rather than what comes 
out of the mouth. In other words, rhetoric is concerned 
with factors of analysis, data gathering, interpretation, and 
synthesis (Kaplan, 1980: 399).

Since rhetoric is concerned with the best use of 
language, it has connections with grammar. The use of 
language is controlled by three factors, i.e. grammar, 
rhetoric, and usage. Grammar is the science of what is 
permissible in the language, rhetoric is the art of what is 
effective. Grammar concerns itself with the possible ways 
of saying something, rhetoric with the best way. That is why 
a writer in choosing the best way must necessarily select 
from among the possible ways.

Based on the description above, rhetoric, logic and 
grammar are in inseparable unity and entity to support how 
language should be communicated in spoken and written 
codes. How rhetoric works which is based on the thought 
patterns can be reflected in written works especially in how 
ideas, thought, and feeling are expressed through good 
development and organization in terms of word choices, 
paragraphs, coherences, and grammatical features.

composition

For vivid explication of his thought, a writer needs to 
know the basic principles of compositional organization 
or some times called as rhetoric that covers two aspects: 
organization and style. Knowledge is necessary for the 
quality of the information or content of the composition.

Composing a written discourse is a separate linguistic 
function, differing from oral speech in both structure and 
mode of functioning. Consequently, even in its minimal 
development, composing the written discourse requires a 
high level of abstraction. In adherence to this complexity 
in writing process, Celce-Murcia and Olshtain (2000) 
presented a model of discourse processing in written text. 
In the processing framework, the starting point for the 
language user is prior knowledge and writing experience, 
then combining this with discourse knowledge of writing 
convention and with assessment of the purpose and intent. 
In the bottom-up processing, language knowledge plays 
an important role in either interpreting a written text or 
editing a written product. The role of meta-cognition is 
very crucial in this processing in that it is most significant 
in revision and editing of the written product (Celce-Muria 
and Olshtain, 2000: 143). 

Furthermore, Smalley et al (2001) asserted that though 
different writers approach the process of writing in different 
ways, all writers go through a general sequence of stages: 
prewriting, drafting, revising, and editing. Writing or 
composition is a group of paragraphs which has more than 
one paragraph, while paragraph according to Oshima and 
Hogue (1983) is defined as a basic unit of organization in 
composition containing a group of related sentences that 
develop one main idea. The length of paragraph is relative, 

ranging from one to about ten sentences. The important 
point is, however, that the number of sentences should be 
sufficient to develop the main idea clearly. There are five 
major components by which a paragraph is developed, that 
is to say topic sentence, supporting sentence, concluding 
sentence, coherence, and unity. Topic sentence is a sentence 
in the paragraph that contain the main idea of the paragraph. 
Specifically, it consists of two elements, namely topic and 
controlling idea. Topic is the point or thing that is being 
discussed while controlling idea is a specific comment 
which limits the topic to one or two areas that will be 
completely discussed in the whole paragraph. Meanwhile, 
supporting sentences are these sentences in the paragraph 
that develop the topic sentence. Such sentences clarify 
and explain the topic sentence. A good development of 
the topic sentence can be done by supporting the topic 
sentence with specific and factual supporting details so 
that the paragraph is completely convincing. Concluding 
paragraph is the final paragraph which belongs to the 
conclusion containing a very important part of the essay. 
Academically, this is achieved by either writing a summary 
of the main points discussed in the body of the essay or by 
rewriting the thesis statement in different words and final 
comment on the subject.

Another aspect of a good paragraph according to writing 
theory is unity. It means that each paragraph discusses only 
main idea. The discussion of a new idea is ideally discussed 
in a new paragraph. The last is coherence which defined 
as logical and smooth movement from one sentence to the 
next of paragraph and in longer essays from one paragraph 
to the next. In other words, there must be no sudden jumps 
meaning that each sentence should flow smoothly into the 
next one. Academically, there are two main ways to achieve 
coherence, namely using transitional signals to show how 
one idea is related to the next and arranging sentences in 
logical order.

essays

Oshima and Hogue (1983) define an essay as a piece 
of writing several paragraph long instead of just one or 
two paragraphs. Like a paragraph, an essay is written to 
discuss one topic but the topic is normally too complex and 
insufficient to discuss just in one paragraph.

The paragraph continuing an essay can be categorized 
into three major parts, namely: an introductory paragraph, 
body paragraph and a concluding paragraph. The introductory 
paragraph contains two parts, i.e.: a few general statements 
which are aimed at attracting the readers’ attention and a thesis 
statement which contain central idea, specific subdivisions of 
the ‘essay’ topic, or the ‘plan’ of the paper. A thesis statement 
of an essay is analogous to topic sentence in a paragraph. In 
short, thesis statement has the following characteristics: (i) 
stating the main topic, (ii) listing the subdivision of the topic, 
(iii) indicating the method of organization and, (iv) being 
commonly located in the last sentence of the last sentence 
of the introductory paragraph.
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The body paragraph are all paragraphs excluded 
introductory and concluding paragraphs, each of which 
develops a subdivision of the essay topic. The number 
of body paragraph varies according to the number of 
subdivisions. The paragraphs in the body of essay are 
analogous to the main supporting points in the paragraph. 
Thus, the principles of organization of ideas in the 
paragraphs are also applicable for organizing the ideas in 
the whole essay. In addition, the paragraphs in the body of 
an essay are linked logically by expressions or transition 
signals.

The last paragraph of an essay is a concluding paragraph, 
that is the one containing a summary or review of the main 
points discussed in the body of essay. In this paragraph, the 
writer tells the reader that he has completed the essay by 
summarizing the main points in the body paragraph or by 
paraphrasing the thesis statement in different way. 

methodology

From the point of view of the data sources, this study 
is categorized into a content analysis study in which the 
writer analyzes the content of the existing corpus of the 
cultural reflection in rhetoric and linguistic features of 
the English and Indonesian essays written by the English 
undergraduate students of IKIP Budi Utomo Malang. On 
the basis of the approach, this study belongs to a qualitative 
research. The qualitative research refers to the meaning, 
concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols, 
and description of things (Berg, 1989: 2).

Subjects

The data of this study are words, sentences, expressions, 
meanings and symbols of the English and Indonesian essays 
containing cultural reflection in rhetoric and linguistic 
features of the English and Indonesian essays written by 
the English undergraduate students of IKIP Budi Utomo 
Malang which arouse similarities and differences.

Besides, the subjects of this study are the English 
undergraduate students of IKIP Budi Utomo Malang who 
wrote the English and Indonesian essays which then belong 
to the source of data. The students come from different 
regions and ethnics of Indonesia which of course bring 
different native local languages and cultures in terms of 
their thought, behavior, knowledge, etc. There are eleven 
students who include the subject of the research chosen on 
the basis of the certain criteria. The key instrument of the 
study is the researcher himself since he spent a lot of time 
collecting, reading, understanding, and then identifying, 
analyzing, and interpreting the data.

Data Analysis

The data of this study are analyzed by using Mile’s 
and Huberman’s (1984) data analysis the components of 
which involve data reduction, data display, data analysis, 
and conclusion or verification. To make the data analysis 

easier, the data are codified by using such symbols as letters 
and numbers. For examples, the data (EE8) and (IE5) mean 
the eighth English essay and the fifth Indonesian essay 
respectively.

findings 

This section reports and discusses the findings towards 
the students’ English and Indonesian essays written by 
the English undergraduate students of IKIP Budi Utomo 
Malang. It consists of the development and organization of 
the rhetoric features, reflection of coherence, and sentence 
complexities one after the other.

The Development and Organization of the Rhetorical 
Features

In terms of the development and organization of 
the rhetorical features, the study starts to analyze from 
introduction, body, and conclusion. Look at the following 
representative extracts of introduction: 

(EE8) Media is important in the teaching learning. 
The media is the tool are used by the teacher and 
students to reach the learning goal. The media 
also help the teacher in learning process such as 
helping……

(IE8) Media dalam belajar mengajar sangatlah 
penting. Media sangat dibutuhkan dalam proses 
belajar mengajar. Media merupakan alat yang 
digunakan guru dan murid untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Media sangat membantu guru dalam 
proses belajar mengajar seperti membantu dalam 
menjelaskan sebuah pelajaran kepada siswa atau 
sebagai contoh. Dengan menggunakan media……

(EE1) As we both know, teenagers face many 
problems nowadays. Related with social problems, 
there are many aspects that can be found. One of 
them is teenager’s prostitution. In this internet era, 
people can……

(IE1) Seperti yang kita semua ketahui, bahwa 
remaja saat ini menghadapi masalah yang pelik. 
Hal ini tidak lepas dari berkembangnya ……

(EE3) National examination is the program of the 
government especially the education department 
that it held to control or to know the development 
and the weaknesses of the education……

(IE3) Ujian nasional adalah sebuah program yang 
dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan Keputusan 
menteri pendidikan (Pemerintah Pusat) untuk 
mengetahui tingkat kualitas pendidikan…

Based on the data (EE8, IE8, EE1, IE1, EE3, and IE3) 
above, it is found that there are three ways especially in 
length the students write the introduction in their English and 
Indonesian essays. First, the Indonesian essay introductions 



�� Humaniora, Vol. 8 No. 1 Juni 2011: 9–17

are longer than the English ones in the fact that the students 
can write more Indonesian sentences in the introduction 
than the English ones. Likewise, the Indonesian sentences 
are more grammatical and more easily comprehensible. 
Academically, introduction in the essay comprises general 
statement and thesis statement that the students can support 
their ideas in detail in the body paragraphs. In relation to 
these two components of introduction in the essay, the 
students’ introductions vary in the fact that some of them 
show the general statements explicitly and many of them 
do not attract the readers about the subject. Furthermore, 
some of them write the introductions by unifying the two 
components, namely general statement and thesis statement. 
In accordance with the thesis statement, all the students 
write the thesis statement in the introduction of their essays 
to be reflected in the body paragraphs.

In terms of the body paragraphs, the representative data 
can be seen as follows: 

(EE4) I will try to describe about the national 
situation nowadays. As we know that the popular 
fact that happened several days ago condemnation. 
This condemnation was happened in agricultural 
and also ……

(IE4) Untuk menjawab pertanyaan ini maka marilah 
kita menelusuri lebih jauh tentang situasi rakyat 
Indonesia sat ini. Tak terhitung jumlah surat kabar 
yang menulis tentang kemiskinan di…….

(EE6) The statement above indicates that Indonesian 
education system is still disorder. This may be caused 
by misunderstanding of education. Education, in 
narrow sense, …

(IE6) Pendididikan dalam arti sempit mungkin 
bisa kita definisikan sebagai usaha mendapat serta 
transformasi pengetahuan dalam sebuah lembaga 
formal masyarakat, …..

Based on the data above, the students’ writing the body 
or content varies among the students. Many students do 
not reflect the thesis statement or the specific division of 
subtopics in detail into the body or content. Theoretically 
and academically, thesis statement is a major topic 
containing one or more specific subtopics going to be 
reflected in the body in detail. Instead, their essays have 
different subtopics starting from the introduction to the 
conclusion. Besides, it is found that the specific subtopic 
reflection just occurs in the first paragraph of the body 
and does not go on with the next ones. Nevertheless, some 
of the English undergraduate students obey the rhetoric 
features organization and development in academic writing. 
It means that their essays have thesis statement in the 
introduction which is supported into several paragraphs with 
the topic sentences and a lot of various ideas by providing 
explanation, examples, facts, etc. in the body.

The findings of the conclusion in their essays can be 
seen in the following representative data:

(EE12) Base on information from TV, last week 
especially at Friday 30 April 2010 the vice of 
president and ministry of money get check from KPK 
members. As a citizen, we must have awareness, 
don’t give punishment …

(IE12) Hak Angket ini diadakan untuk menyelidiki 
apakah alasan dalam penyelamatan Bank century 
sudah benar, apakah ada landasan hokum bahkan 
apakah ada indikasi korupsi. Dalam proses……

(EE4) From the explanation above, we can get the 
point that the bittersweet problem in Indonesia are 
happened because the lack of political wisdom. So 
as a new generation……

(IE4) Dengan demikian maka poin penting yang 
harus kita pahami adalah sebagai generasi muda 
hendaknya kita lebih punya nurani atau lebih peduli 
terhadap dunia politik, karena kesejahteraan kaum 
kecil…

Based on the data above, the students’ conclusions 
in their essays can be classified into two ways. Many of 
their conclusions do not summarize the important points 
or restate the thesis statement with final comments, and 
some of them do. On the basis of the data analysis, all the 
students’ essays contain conclusions although they write 
them in different ways.

Reflection of the Coherence

In the reflection of coherence as shown by the 
representative data above, it is found that the students’ 
writing the essays are classified into ‘being coherent’ 
and ‘being coherent enough’. The essays classified into 
being coherent are the ones which satisfy two ways in 
their English and Indonesian essays to achieve coherence, 
namely by using transitional signals and arranging the 
sentences and paragraphs in logical order. The data which 
show being coherent can be represented by the following 
data:

(EE4) Indonesia is a big country. It has many nature 
resources such as gold, silver, petroleum, coals, and 
so on. We can say that Indonesia is a rich country 
but it is …. (introduction)

I will try to describe about the national situation 
nowadays. As we know that the popular fact that 
happened several days ago condemnation. This 
condemnation was happened in agricultural and 
also at market which the small seller struggle 
to defend their life. This phenomenon so slash 
into…….. (body)

From the explanation above, we can get the 
point that the bittersweet problem in Indonesia 
are happened because the lack of political’s…… 
(conclusion)
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(IE4) Indonesia adalah negara yang sangat 
menjunjung tinggi nilai politik. Di mana-mana 
orang berlomba-lomba untuk memahami isi politik, 
sekaligus berkonsentrasi penuh untuk berkecimpung 
dalam dunia…… (introduction)

Untuk menjawab pertanyaan ini maka marilah 
kita menelusuri lebih jauh tentang situasi rakyat 
Indonesia sat ini. Tak terhitung jumlah surat kabar 
yang menulis tentang kemiskinan di Indonesia. 
Tak terhitung pula berapa banyak berita tentang 
penderitaan........ (body)

Dari paparan di atas, maka jelaslah jawaban 
atas pertanyaan reflektif itu; sesungguhnya yang 
memberi andil terbesar terhadap penderitaan rakyat 
Indonesia adalah KEBIJAKAN POLITIK yang 
lebih............(body)

Dengan demikian maka poin penting yang harus kita 
pahami adalah sebagai generasi muda hendaknya 
kita lebih punya nurani atau lebih peduli terhadap 
......... (conclusion)

Based on the data analysis, it is found that all the 
students’ essays contain enough transitional signals and 
are arranged in logical order to relate one sentence to other 
sentences or one paragraph to other paragraphs. These two 
criteria certainly make either English or Indonesian essays 
flow smoothly and easy to read and to understand. In 
accordance with the coherence to achieve logical order, it 
is found that the students write their essays only at the level 
of order of importance without the chronological order . 

Besides, the essays being coherent enough can be 
represented below:

(EE9) Nowadays, there are so many effects that 
influenced by economics. Economics development 
influences all government structural, sociality…… 
(introduction)

Indonesia is one of the country which is the 
economics development was fluctutive. The 
economics in Indonesia influenced by many factors. 
The policies that made by the one institutional 
have to aware with the situation around them such 
as the increasing price of the household needs 
should……… (body)

Face on the condition that I explain above, the 
government should to take consideration of the 
economics. It was really sensitive problems that 
faced by the citizen. The government should ……… 
(body)

The economics in Indonesia was not always 
influenced by internal factors in Indonesia but 
also the external factors. The external factors that 
influenced is the global economics. Last year, the 
global………. (body)

Considering all economics situation, the government 
should take a consideration intaking a decision, 
especially economics decision. The decisions should 
have aware with……… (conclusion)

(IE9) Pada saat ini keadaan perekonomian 
Indonesia sedang mengalami masa penurunan. 
Kondisi tersebut memengaruhi perekonomian 
masyarakat menengah hingga masyarakat .............. 
(introduction)

Kondisi perekonomian pada saat menjelang 
Hari Raya Lebaran atau Natal adalah kondisi 
yang sangat mengkhawatirkan. Para masyarakat 
Indonesia sangat mempersiapkan kebutuhan bahan-
bahan pokok rumah tangga yang diperlukan pada 
jauh hari sebelum..... (body)

Pemerintah Indonesia seharusnya mengantisipasi 
hal-hal yang memengaruhi kondisi perekonomian 
tersebut .  Seharusnya pemerin tah  dapat 
mengembalikan kondisi-kondisi........(conclusion)

Based on the data analysis, it is found that some 
students’ writing their English and Indonesian essays 
do not provide transitional signals to make it coherent. 
Consequently, both of the essays tend to be a little prolix and 
wordy to understand easily especially in the English essay. 
However, both of the essays still are comprehensible and 
categorized into ‘being coherent enough’. Furthermore, if 
they are compared, they show some differences in the fact 
that the Indonesian essay shows better and more complex 
linguistic features, choice of words or dictions, and rhetoric 
features than the English essays.

Sentence Complexity

In terms of the students’ sentence complexity, the 
extracts of the data can be shown in the following ways: 

(5E) Polygamy is basically allowed

He can meet all of the wives’ need, either the 
material or even biological needs

(5I) Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering 
mendengar istilah poligami. Sebetulnya apa sih yang 
dimaksud dengan poligami (Simple sentence)

(5E) Nowadays, there are many problems that are 
being discussed by people. One of the problem 
that creates pro and contradiction among people 
is polygamy.

(5I) Ada beberapa hal yang menyebabkan tindakan 
poligami diperbolehkan. (Complex sentence)

(5E) Polygamy can be done by a husband if he 
can behave fairly to the wives, but if he cannot do 
it, polygamy is forbidden to be done by a husband 
because it just will hurt the wife.
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(5I) Poligami pada dasarnya diperbolehkan dengan 
catatan tindakan poligami tersebut dapat membawa 
kebaikan baik bagi si suami maupun bagi sang istri 
dan sang suami bisa berlaku adil pada istri-istrinya. 
(Compound-complex sentence)

(8E) The teacher needs instructional media to 
transfer the knowledge to the student but there are 
no media can substitute the students’ role.

(8I) Media bukan pengganti guru dalam proses 
belajar mengajar, melainkan hanya alat untuk 
membantu menjelaskan pelajaran atau alat dukung 
dalam proses belajar mengajar untuk sampai pada 
tujuan pelajaran. (Compound sentence)

Of the extracts above, it is also found that the students 
write their essays with four different types of sentences: 
simple sentences, compound sentences, complex sentences, 
and compound-complex sentences. All the students’ 
essays can be classified into three categories. First, some 
students write three types of sentences: simple sentence, 
complex sentence, and compound-complex sentence, and 
no compound sentence is found. Both of the English and 
Indonesian essays indicate that they share similarities in 
terms of the number of types of sentences and differ in 
the fact that, of the three types of sentences, the complex 
and compound-complex sentences are more productive 
than the simple one. Second, the English and Indonesian 
essays consist of simple sentence, compound sentence, 
and complex sentence, and there is no compound-complex 
sentence at all. Also, the English and Indonesian essays 
share similarities in terms of the number of types of 
sentences and differ in the fact that, of the three types of 
sentences, the simple sentences are more productive than 
the complex and compound sentences. Third, the English 
and Indonesian essays just consist of two types of essays: 
simple and complex sentences. In this case, it is found 
that the English essay shows much more simple sentences 
than the complex ones, but the Indonesian essay has more 
productive complex sentences, dictions, and supporting 
ideas than the English one.

discussion

This section discusses the development and organization 
of the rhetoric features, the reflection of coherence and 
sentence complexities found in the English and Indonesian 
essays written by the English undergraduate students of 
IKIP Budi Utomo Malang respectively.

In the development and organization of the rhetoric 
features, the problems of the students’ English and 
Indonesian essays occur in introduction, body, and 
conclusion as exposed in the findings above. If both of 
the essays are compared, it is obvious that writing the 
Indonesian essay is easier since Indonesian is their mother 
tongue. This findings are compatible with many researches 
in SLA stating that the students’ foreign language skills 

including writing are interfered by their native language 
because the language is acquired or perhaps learned before 
English language. This is principally one of the factors 
which really influences the students write the Indonesian 
essays more easily, grammatically, and comprehensibly 
than their English. In addition, they sometimes tend to write 
their essays freely without caring the rhetorical features 
which consequently make their essays prolix, confusing, 
and not straightforward because of their limited skill and 
practice. In the classroom setting, it is shown that writing 
essays is considered the most complicated for the students 
to learn and to master (Latief, 1990).

In relation to the reflection of the coherence as shown 
in the findings above, the students’ essays are both ‘being 
coherent’ and ‘being coherent enough’. At the same time, 
the students have more troubles in writing English than 
in Indonesian. However, it is not surprising that their 
Indonesian as their native language has very important 
roles when they study how to write in English. With respect 
to the coherence, the students should involve rhetoric and 
linguistic competences and a lot of exercises to make them 
have enough experience while writing both of the English 
and Indonesian Essays so that their essays are easily 
comprehensible, concise, simple, and straightforward.

Also, the students’ sentence complexities shown in 
the findings above signify that the English essays show 
more simple sentences than the complex ones, but the 
Indonesian essay has more productive complex sentences, 
dictions, and supporting ideas than the English essays. 
It can be concluded that as a whole many of the English 
undergraduate students of IKIP Budi Utomo Malang have 
not still achieved the good criteria of writing especially 
in English academically, and some of them have done 
it. Unlike their English essays, many of their Indonesian 
essays are rhetorically, grammatically, and coherently better 
than the English essays. Furthermore, there are similarities 
and differences in both of the essays. Principally, most of 
the students’ Indonesian essays excel their English essays 
in terms of the idea supporting, diction, coherences, and 
sentence complexities as exposed in the finding section. 
Many of their English especially and Indonesian essays are 
a little prolix to come to what idea they want to express. 
Nevertheless, both of them are still comprehensible. 
Therefore, their essays can be categorized into ‘good 
essays’ not ‘excellent ones academically and theoretically in 
accordance with introduction, body, conclusion, coherence, 
and sentence complexities found in their English and 
Indonesian essays.

closing remarks

Based on the findings and discussion above, it 
can be concluded that as a whole many of the English 
undergraduate students of IKIP Budi Utomo Malang have 
not still achieved the good criteria of writing especially 
in English academically, and some of them have done it. 
Unlike their English essays, many of their Indonesian essays 
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are rhetorically, grammatically, and coherently better than 
the English essays. The students express their ideas more 
easily and progressively than the English essays. None 
of the students write the English and Indonesian essays 
excellently.

Therefore, it is very important to give suggestions 
towards lecturers or teachers of writing, syllabus or 
curriculum designers of writing, students, and next 
researchers. First, towards lecturers or teachers of writing, 
it is suggested to make their students aware that writing or 
essays can be influenced by the writers’ different thought 
patterns or background of cultures in terms of rhetoric 
and linguistic features. Therefore, the lecturers or teachers 
should strengthen their students’ competence and skills 
during the teaching and learning process about rhetoric 
features besides linguistic features to their students. Second, 
towards syllabus or curriculum designers, it is suggested to 
develop writing material in terms of rhetoric features besides 
linguistic features. It should be accommodated that different 
thought patterns or background of culture affect how the 
people express their ideas in written forms. Third, towards 
students, it is suggested that writing essays academically 
is a fundamental step and drill to make a progress in their 
writing. They have to learn how to express their ideas by 
developing and organizing their ideas rhetorically well and 
coherently besides having good competence in linguistic 
aspects. Last, it is also suggested to the next researchers to 
conduct the research more globally by involving the cross-
cultural students of the different countries. In this case, they 
should include more data by having more instruments to 
get similarities and differences of the cultural reflection 
in rhetoric and linguistic features in the students’ written 
works since the present research just focuses the source of 
data on the students’ essays and observation as a lecturer 
in the classroom.
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abstrak

Tujuan penelitian adalah mengevaluasi Kapasitas kebijakan Pengarusutamaan Gender dengan cara menilai penyertaan laki-
laki dan perempuan dalam organisi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi 
Kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan gender dalam proses Pilkades di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Data skunder diperoleh dari Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Jember, Kantor camat Jelbuk, Kantor 
Desa Jelbuk, Kantor Camat Ambulu dan Kantor Desa Sabrang. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam, sedangkan 
banyaknya informan ditentukan dengan teknik snowball. Analisis data berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa, dari 166 Pemilihan Kepala Desa telah melibatkan 7.228 orang dengan proporsi, perempuan 640 
orang (9%), laki-laki mencapai 6.588 (91%). Dalam hal pengurus inti, dari jumlah 1.251 orang, 1.184 (95%) di antaranya adalah 
laki-laki, sedangkan 67 (5%) adalah perempuan. Dengan proporsi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan gender yang amat 
lebar (keterlibatan perempuan kurang dari 10%), dapat disimpulkan bahwa kapasitas kebijakan pengarusutamaan Gender dalam 
konteks Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember terbilang buruk. Faktor-faktor yang diduga sebagai penyebabnya adalah: 
rendahnya pemahaman para penyelenggara Pilkades terhadap kesetaraan gender yang dipicu oleh tidak adanya pasal yang secara 
khusus dan jelas mengatur tentang kesetaraan gender; persepsi para penyelenggara Pilkades yang cenderung bias gender, patriarkis; 
dan mekanisme rekruitmen penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang melalui penunjukan sehingga menutup akses bagi masyarakat 
luas (termasuk perempuan) untuk terlibat di dalamnya.

Kata kunci: kebijakan pengarusutamaan gender, kesetaraan gender

abstract

The aim of this research is to evaluate Capacity of Gender Mainstreaming Policy by assessing involvement of men and ‘woman 
in organization Election of Head Countryside organizer, and also depict factors affecting Capacity of Gender Mainstreaming Policy 
in Pilkades (Election of Head Countryside) process in Sub-Province of Jember. This research use qualitative approaches. Secondary 
data obtained from Division (of Governance of Countryside Sub-Province of Jember Secretariat, Office sub-regency chief of Jelbuk, 
Office Countryside of Jelbuk, Office Sub-Regency chief of Ambulu and Office Countryside of Sabrang. Primary data obtained with 
circumstantial interview, while the number of informan determined with snowball technique. Data analyze proceed by induction-
interpretation-conceptualization. Result of this research indicate that, from 166 Election of Head Countryside have involving 7.228 
people with the following proportion, amount of 640 of woman (9%), amount of men to 6.588 (91%). In the case of prior official 
member, of amount 1.251 people, 1.184 (95%) among others is men, while 67 (5%) is woman. The proportion depict the existence of 
difference gender very widely (involvement of woman less than 10%), can be concluded that Capacity of Gender Mainstreaming Policy 
in context Election of Head Countryside in Sub-Province of Jember so worse. Estimated factors as its cause is: Less of understanding 
of all organizer of Election of Head Countryside to equivalence of gender triggered by section inexistence which specifically and clear 
arrange about equivalence of gender; perception of all organizer of Election of Head Countryside which tend to diffraction of gender, 
patriarkis; and mechanism of requirement organizer of Election of Head Countryside which selecting so that close the wide of society 
access (including woman) to involve in it.

Key words: gender mainstreaming policy, equivalence of gender.
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pendahuluan

Meneliti dan memahami suatu kebijakan dalam 
perspektif gender adalah penting untuk dilakukan, karena 
dengan perspektif ini dapat diidentifikasi permasalahan 
kesenjangan gender dan faktor-faktor penyebab terjadinya 
kesenjangan gender dalam suatu situasi sosial tertentu. 
Dengan teridentifikasinya kesenjangan gender dan 
faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesenjangan 
gender pada gilirannya dapat dijadikan dasar pembuatan 
kebijakan publik yang tepat sehingga tujuan kebijakan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu terciptanya 
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat terwujud.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia 
ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden 
(INPRES) no. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional. INPRES tersebut 
ditujukan kepada Menteri, Lembaga Pemerintah non 
Departemen; Pemimpin Kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional; 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung 
Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 
Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Kebijakan PUG mensyaratkan penyertaan laki-laki 
dan perempuan dalam setiap kebijakan dan program 
pembangunan baik dalam lingkungan pemerintahan pusat 
maupun pemerintahan daerah.

Di sisi yang lain terdapat fenomena semakin banyaknya 
perempuan yang berkecimpung di sektor publik. Bidang 
yang digelutinya sangat beragam, dari yang mengutamakan 
intelijensia hingga otot (Swasembada, No. 08/XXI/14–27 
April 2008). Demikian juga yang terjadi di Kabupaten 
Jember, yaitu terdapatnya fenomena semakin banyaknya 
perempuan desa yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala 
Desa. Fenomena tersebut Menurut Drs. Roekan (mantan 
Kepala Bangdes Kabupaten Jember periode 1965–1985) 
baru-baru ini saja terjadi, sebab selama dia menjabat tidak 
ada satu pun perempuan yang duduk menjadi Kepala 
Desa di Kabupaten Jember. Menurut Nurul Hafid Yasid 
(Staf Kantor Pemdes Kab. Jember), di Kabupaten Jember 
yang memiliki 225 Desa, sebelum tahun 2008 terdapat 
5 (lima) kepala Desa Perempuan. Selanjutnya terhitung 
sejak 21 November 2008 sampai dengan 10 September 
2009 telah dilakukan tidak kurang dari 166 PILKADES 
(Pemilihan Kepala Desa) secara langsung. Di antara kaum 
laki-laki yang mencalonkan diri sebagai kandidat KADES 
(Kepala Desa) terdapat sekitar 58 kandidat perempuan, 
dari jumlah tersebut 19 di antaranya dimenangkan oleh 
kaum perempuan.

Menjadi menarik, karena jumlah perempuan di 
Kabupaten Jember semakin banyak yang mencalonkan 
diri dan berhasil menjadi Kepala desa, sedangkan di sisi 
lain, kapasitas penyelenggara Pemilihan Kepala Desa 
yang semestinya lebih memahami isi dari Kebijakan 
Pengarusutamaan Gender justru kurang, atau bahkan tidak 
menampilkan perempuan dalam susunan kepengurusannya. 

Dalam rangka untuk memahami permasalahan itulah, maka 
penelitian ini dilakukan.

rumusan masalah

Setelah menelaah latar belakang permasalahan 
yang terpapar dalam bab pendahuluan di atas, peneliti 
tertarik untuk memahami lebih mendalam mengenai 
berbagai persoalan yang dirumuskan dalam permasalahan 
sebagai berikut: “Bagaimanakah Kapasitas Kebijakan 
Pengarusutamaan Gender dalam proses Pemilihan Kepala 
Desa di Kabupaten Jember?”

tujuan penelitian dan manfaat penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran / 
deskripsi mengenai kapasitas kebijakan pengarusutamaan 
gender dalam konteks pemilihan kepala desa di Kabupaten 
Jember (Deskripsi mengenai penyertaan laki-laki dan 
perempuan dalam proses pemilihan kepala desa).

Manfaat Penelitian

Dengan didapatkannya gambaran mengenai kapasitas 
kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas 
Kebijakan Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat 
bermanfaat;
- Sebagai bahan pertimbangan bagi dibuatkannya 

kebijakan yang akan datang mengenai kesetaraan 
gender khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa 
agar tujuan utama kebijakan Pengarusutamaan gender 
yaitu kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud;

- Sebagai bahan rujukan bagi para pegiat non-pemerintah 
(LSM) di bidang kesetaraan gender dalam memberikan 
advokasinya;

- Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan khususnya tentang gender yang relatif 
masih teramat muda.

kerangka landasan teoritik

Gender dan Diskriminasi Gender

Menurut Hafidz (1997: 5) jender adalah suatu konstruksi 
sosial, atau konsep sosial tentang peran laki-laki dan 
perempuan seperti dituntut oleh masyarakat dan diperankan 
oleh masing-masing laki-laki maupun perempuan. Dengan 
kata lain, gender merupakan cerminan cara pandang 
dan tututan masyarakat tentang bagaimana laki-laki 
dan perempuan harus berfikir dan berperilaku, yang 
kesemuanya ditentukan oleh struktur sosial masyarakatnya, 
dengan didasarkan pada perbedaan-perbedaan biologis 
laki-laki maupun perempuan. Senada dengan pendapat 
di atas, Karim (2009: 9) mendefinisikan jender sebagai 
suatu kontruksi sosial yang mengatur hubungan antara 
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pria dan wanita, yang terbentuk melalui proses sosialisasi 
dan diberi sanksi oleh masyarakat. Sementara itu Kantor 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (buku 1, 2001) 
mendefinisikan gender sebagai berikut:

“Jender adalah peran-peran sosial yang 
dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung 
jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan 
yang diharapkan masyarakat agar peran-peran 
sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya 
(laki-laki dan perempuan). Jender bukanlah kodrat 
atau pun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu jender 
berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana 
seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan 
bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, 
ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka 
berada.“

Dengan memahami beberapa definisi gender seperti 
yang terpapar di atas, jelas bahwa dalam perspektif gender 
perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukanlah 
kodrat yang dibawa sejak lahir. Gender merupakan 
kontruksi sosial yang sangat dipengaruhi oleh waktu, 
budaya, dan tempat. Dengan kata lain jender adalah 
pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, 
fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial 
dan budaya setempat.

Adanya pembedaan peran gender sesungguhnya 
tidak akan dipermasalahkan apabila tidak menimbulkan 
diskriminasi dan ketidakadilan gender pada jenis kelamin 
tertentu, yang pada umumnya adalah kaum perempuan. 
Kenyataannya, kaum perempuan tidak saja diperlakukan 
secara berbeda, akan tetapi juga dikuasai. Peran gender 
yang memandang wanita sebagai kaum yang lemah telah 
menciptakan budaya penguasaan laki-laki atas perempuan. 
Budaya, dalam mana laki-laki menguasai perempuan dalam 
segala bidang disebut budaya patriarki (Budiman, 1973: 17). 
Budaya patriarki telah mengubah wanita hanya menjadi 
mahluk pengabdi saja, menjadi budak dari keserakahan 
laki-laki dan menjadi mesin pembuat anak (Engels, 
dalam Budiman, 1973: 121). Konsep peran gender selain 
melahirkan budaya patriarki, juga (tentu saja) melahirkan 
diskriminasi atas perempuan. Menurut UU No. 7 tahun 
1987 pasal 1 (satu) dinyatakan bahwa:

“Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap 
pembedaan, pengecualian atau pembatasan 
yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang 
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi 
atau penghapusan pengakuan, penikmatan atau 
penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, 
sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh 
kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan 
mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan 
perempuan “

Menurut Fakih (1997: 24), ada 3 (tiga) bentuk 
diskriminasi. pertama, diskriminasi secara langsung yaitu 

perlakuan tidak adil terhadap seseorang yang dilakukan 
secara langsung karena adanya sikap atau perlakuan. Kedua, 
diskriminasi secara tidak langsung, yaitu perlakuan tidak 
adil terhadap salah satu kelompok melalui aturan, melalui 
peraturan atau kebijakan yang berlaku sama pada semua 
kelompok tetapi prakteknya hanya menguntungkan satu 
kelompok jenis kelamin tertentu saja. Ketiga, diskriminasi 
sistemik, yaitu perlakuan tidak adil yang telah berakar 
dalam sejarah, adat, norma atau struktur masyarakat yang 
mewariskan keadaan diskriminatif. Hal ini, diskriminasi 
yang terjadi mungkin tidak sengaja dan tanpa disadari oleh 
pelakunya, tetapi berakibat buruk pada korbannya.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Dalam Inpres 9/2000 dijelaskan, bahwa Pengarusutamaan 
gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan 
program pembangunan nasional yang berperspektif gender 
dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Ruang lingkup pengarusutamaan gender 
meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program 
pembangunan nasional.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi 
laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan 
dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan 
dan berprestasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan 
dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan 
keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil 
terhadap laki-laki dan perempuan.

Kebijakan Pemilihan Kepala Desa

Menurut PP 72/2005 Pasal 46 ayat (3) pemilihan 
Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap Pencalonan 
dan tahap Pemilihan. Jadi jelas bahwa pemilihan kepala 
desa dilaksanakan dengan melalui 2 (dua) tahap (untuk 
berikutnya disebut dengan proses) yaitu:
a. tahap Pencalonan
b. tahap Pemilihan

Oleh Peraturan Bupati Jember No. 78/2006 proses ini 
dijabarkan menjadi 4 (empat) tahapan, yang meliputi:
a. Tahapan Persiapan
b. Tahapan Pelaksanaan
c. Tahapan Pemungutan Suara
d. Tahapan pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan 

Kepala Desa.

Rapat Pembahasan dan penetapan program kerja, 
pembahasan tata tertib, dan rapat pembahasan dan 
pengesahan anggaran pada hakikatnya merupakan kegiatan 
yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam rangka 
mendapatkan hasil berupa program kerja, rancangan 
tata tertib, dan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam 
pemilihan kepala desa.
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metode penelitian

Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember, 
dan secara khusus di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk, serta 
Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. 
Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar pemilihan 
lokasi tersebut adalah: pertama, di Kabupaten Jember 
terdapat fenomena tentang semakin banyak perempuan 
yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa, terbukti 
antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 terdapat 54 
perempuan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, 
dan dari jumlah tersebut 19 orang di antaranya mampu 
memenangkan Pemilihan yang dilaksanakan secara 
langsung tertip dan aman.

Pendekatan dan Perspektif

Dalam penelitian ini yang dicari adalah data perbandingan 
laki-laki dan perempuan yang dilibatkan dalam proses 
pemilihan kepala desa, selain itu juga tentang pengetahuan, 
pengalaman, dan persepsi informan mengenai peran gender. 
Informasi yang dibutuhkan selain deskripsi mengenai peran 
gender, tapi juga makna yang berada di balik deskripsi data, 
karena itu penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan 
pendekatan kualitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Informasi mengenai kapasitas dan persepsi informan 
tentang peran gender akan digali dengan teknik wawancara 
mendalam (in depth interview). Teknik wawancara 
mendalam menuntut kemampuan peneliti untuk membuat 
informan lebih terbuka dan leluasa dalam memberi 
informasi. Informasi itu bisa dicapai bila peneliti bisa 
“diterima” kehadirannya oleh informan, dengan demikian 
wawancara dapat dilakukan secara santai dan sepontanitas 
penuh persahabatan, dan tanpa sekat.

Unit Analisis

Selain unit analisis, pada bagian ini akan dijelaskan pula 
tentang kriteria dan cara menetapkan jumlah informan. Unit 
analisis adalah satuan yang akan diteliti yang bisa berupa 
individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial 
(Hamidi, 2005: 74). Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
individu. Adapun kriterianya:
a. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, terdiri atas: 

anggota Tim Pemantau Pelaksanaan Pilkades Kabupaten 
Jember, Camat Jelbuk dan Ambulu, Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa Jelbuk dan Desa Sabrang, 
anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Jelbuk dan 
Desa Sabrang.

b. Peserta Pemilihan Kepala Desa: perempuan pemenang 
Pilkades Desa Jelbuk dan Desa Sabrang, anggota Tim 
Sukses, dan anggota masyarakat Desa Jelbuk dan Desa 
Sabrang.

Banyaknya responden ditetapkan dengan menggunakan 
teknik snow-ball, yakni penggalian data melalui wawancara 

mendalam dari satu informan ke informan lainnya dan 
seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru 
lagi/Jenuh karena informan “ceritanya” sama saja dengan 
informan-informan sebelumnya.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses secara 
induksi-interpretasi-konseptualisasi. Data akan dikumpulkan 
dan dianalisis setiap meningalkan lapangan. Secara umum 
sebenarnya proses analisis telah dimulai sejak peneliti 
menetapkan fokus, permasalahan dan lokasi perelitian, 
kemudian menjadi intensif ketika turun ke lapangan.

hasil dan bahasan

Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana telah ditetapkan dalam bagian terdahulu, 
bahwa Tujuan Penelitian ini adalah:
- Mendapatkan gambaran/deskripsi mengenai kapasitas 

kebijakan pengarusutamaan gender dalam konteks 
pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember (Deskripsi 
mengenai penyertaan laki-laki dan perempuan dalam 
proses pemilihan kepala desa)

- Mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai 
faktor-faktor yang memengaruhi Kapasitas Kebijakan 
Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pemilihan 
Kepala Desa di Kabupaten Jember.

 Guna mencapai tujuan-tujuan di atas maka pada bagian 
ini semua fakta yang diperoleh di lapangan, sebagimana 
telah dipaparkan dalam bagian hasil Penelitian, akan 
dibahas/dianalisis baik dengan menggunakan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan, maupun mendiskusikan 
fakta-fakta di lapangan dengan teori yang ada.

Kapasitas Kebijakan PUG Penyelenggara Pilkades

Stake holder atau Pemangku Kepentingan dalam 
proses Pemilihan Kepala Desa dapat dipilahkan menjadi 
dua kelompok. Kelompok Pertama adalah kelompok yang 
termasuk dalam organisasi Penyelenggara Pemilihan 
Kepala Desa, unsur-unsurnya adalah Tim Pemantau 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Muspika, UPTD 
pendidikan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 
panitia Pemilihan Kepala Desa. Kelompok Kedua, adalah 
Kelompok Peserta Pemilihan Kepala Desa yang terdiri 
atas Calon Kepala Desa, Saksi-Saksi, Tim Sukses, Bagian 
Konsumsi, dan masyarakat Pemilih.

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 
Jumlah angota BPD adalah 2189 orang, yang terdiri dari 
laki-laki 2139 orang, dan perempuan 50. Sedangkan dalam 
Susunan Kepanitiaan Pilkades didapatkan angka sebagai 
berikut. Pengurus laki-laki 4311, Pengurus Perempuan 
587 orang, jumlah keseluruhan 4898 orang. Sedangkan 
jumlah Tim pemantau, UPTD pendidikan, dan Muspika 
sebanyak 141 orang, yang tediri dari 138 orang perempuan, 



�� Humaniora, Vol. 8 No. 1 Juni 2011: 18–26

dan 3 orang laki-laki. Bila jumlah pengurus BPD, Pan 
Pilades, Tim pemantau, Muspika dan UPTD Pendidikan 
diakumulasikan berdasarkan Jenis kelaminnya maka akan 
nampak seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah laki-laki dan perempuan dalam Organisasi 
Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

No
Organisasi 

Penyelenggara 
Pilkades

Jenis Kelamin
Jumlah

Laki-laki Perempuan

1 BPD 2139  50 2189

2 Pan. Pilkades 4311 587 4898

3 Tim Pemantau, 
Muspika, UPTD

 138  3  141

Jumlah 6588 640 7228

Sumber: Data diolah 

Gambar 1. Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Pilkades 
di Kabupaten Jember

Dalam tabel di atas nampak bahwa proporsi perempuan 
dalam Organisasi Penyelenggara Pemilihan kepala Desa 
minim sekali. Data dalam tabel tersebut akan mudah di”baca” 
bila ditransformasikan dalam bagan “Pie” berikut ini.

Gambar 2. Perbandingan Laki-laki dan Perempuan dalam 
Organisasi Penyelenggaraan Pilkades Jember Tahun 
2008–2009

Sumber: Tabel 1 data diolah

Dari Tabel 1 dan Gambar 2 di atas dapat diketahui 
dengan mudah bahwa jumlah keseluruhan yang terlibat 
di dalam Organisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 
Desa di Kabupaten Jember adalah 7.228. Laki-laki 6.588 
orang (91%), dan perempuan 640 orang (9%). Angka 
9%, atau kurang dari 10% Dengan berpedoman pada 
cara yang pertama Kriteria Penilaian, berarti Kapasitas 
Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jember: 
“rendah”.

Cara yang kedua, didahului dengan mengidentifikasi 
jabatan-jabatan inti dalam struktur organisasi Pemilihan 
Kepala Desa (dibatasi hanya BPD dan Pan. Pilkades), 
selanjutnya dihitung seberapa banyak perempuan yang 
terlibat dalam jabatan inti. Jabatan Inti dalam BPD meliputi, 
Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Sedangkan dalam 
Pan.Pilkades, Panitia Inti terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara. Dengan 
komposisi pengurus inti dalam BPD, dan Pan. Pilkades 
adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah laki-laki dan Perempuan yang duduk 
dalam Jabatan Inti dalam Organisasi BPD dan 
Pan. Pilkades

No Jabatan inti dalam
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-laki Perempuan

1
2

BPD
Pan. Pilkades

480
704

18
49

498
753

Jumlah 1.184 67 1.251

Sumber: data diolah 

Dari keseluruhan orang yang duduk dalam jabatan inti, 
1.251 orang, hanya sedikit sekali perempuan yang terlibat 
di dalamnya. Hanya 5% perempuan yang duduk dalam 
jabatan inti Organisasi Pemilihan Kepala Desa (BPD, dan 
Pan. Pilkades), atau hanya sekitar 67 orang dari jumlah 
keseluruhan yang mencapai angka 1.251 orang. Dengan 
demikian berdasarkan Kriteria Penilaian cara Kedua, maka 

Gambar 3. Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan 
yang menduduki Jabatan inti dalam BPD dan Pan. 
Pilkades Kabupaten Jember, Tahun 2008–2009

Sumber: Tabel 2, data diolah
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Kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) 
“rendah”.

Hasil analisis Kapasitas baik menggunakan cara pertama, 
maupun cara kedua sama-sama menunjukkan penyertaan 
perempuan dalam Organisasi Pemilihan Kepala Desa adalah 
rendah, yaitu di bawah 30%. Ini berarti Kapasitas Kebijakan 
Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Pemilihan Kepala 
Desa di Kabupaten Jember “rendah”.

Dengan demikian tujuan yang pertama dalam penelitian 
ini yaitu: Mendapatkan gambaran/deskripsi mengenai 
kapasitas kebijakan pengarusutamaan gender dalam 
konteks pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember telah 
terjawab.

Pada Gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa unsur-
unsur Organisasi Penyelenggara Pilkades terdiri atas BPD, 
Pan Pilkades, UPTD Pendidikan, MUSPIKA, dan Tim 
Pemantau. Unsur BPD terbagi dalam tingkatan struktur, 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pada unsur 
Panitian Pilkades terdapat tingkatan jabatan: Ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi yang meliputi 
Seksi Pantarlih, Seksi Perlengkapan, Seksi Konsumsi, 
Seksi Keamanan, Seksi Kesehatan, Humas, Transportasi, 
Dokumentasi.

Unsur Tim Pemantah terdiri atas unsur pimpinan dan 
anggota. Selebihnya unsur UPTD, dan Muspika.

Gambar 4. Jumlah pengurus laki-laki dan Perempuan di 
setiap Tingkatan dalam Unsur-unsur Organisasi 
Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Jember

Keterangan:

L = Laki-laki
P = Perempuan
1. Pantarlih 
2. Seksi Perlengkapan 

3. Seksi Konsumsi
4. Seksi Keamanan
5. Seksi Kesehatan,
6. Humas, Transportasi, Dokumentasi

Bila diamati, hampir dalam semua unsur Organisasi 
Pennyelenggara Pilkades terjadi kesenjangan gender yang 
lebar. Artinya terdapat perbedaan peran gender yang besar, 

yaitu laki-laki sangat dominan dalam menduduki posisi di 
tiap tingkatan strukturorganisasi. Namun demikian ternyata 
masih ada kesetaraan gender bahkan perempuan lebih 
dominan peranannya dibandingkan dengan laki-laki, hal 
ini ditandai dengan lebih banyaknya perempuan dibanding 
laki-laki yang menduduki tingkat jabatan tertentu.

Pada tingkatan apa terdapat kesenjangan gender dan 
pada tingkatan apa pula terdapat kesetaraan gender dalam 
Struktur Organisasi Pilkades? pada gambar berikut akan 
ditampilkan secara berjenjang mulai jabatan yang paling 
tinggi tingkat kesenjangangan gendernya sampai dengan 
tingkat yang paling rendah.

Kesenjangan gender adalah suatu kondisi di mana laki-
laki dan perempuan tidak memperoleh akses, kesempatan, 
manfaat yang setara dalam memasuki atau menduduki suatu 
jabatan tertentu organisasi Penyelenggara Pemilihan Kepala 
Desa. Kesenjangan gender ditandai dengan perbedaan 
jumlah laki-laki dan jumlah perempuan yang terdapat pada 
tingkatan organisi Penyelenggara Pilkades.

Tabel 3. Tingkat Kesenjangan Gender dalam Struktur 
Organisasi Pilkades Kabupaten Jember, tahun 
2008–2009

No Tingkatan Jabatan
Peran Gender Tingkat

Kesenjangan
(%)L P

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13

Ketua BPD
Ketua Pan. Pilkades
Wakil Ketua BPD
Wakil Ketu Pan.Pilkades
Sie Perlengkapan Pan.Pil.
Humas,Transport, Dok.
Anggota BPD
Sekretaris Pan. Pilkades
Pantarlih
Sekretaris BPD
Bendahara 
Seksi Kesehatan
Seksi Konsumsi

166
166
166
166
719
601

1659
158

1162
149
133
63

225

0
0
0
0
4

11
32
8

77
17
33
81

365

100
100
100
100
99
98
98
95
94
90
80
44
38

: 0
: 0
: 0
: 0
: 1
: 2
: 2
: 5
: 6
: 10
: 20
: 56
: 62

Sumber: tampilan data dianalisis berdasarkan data pada  
Gambar 4

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu 
pun perempuan yang menduduki tingkatan/posisi Ketua, 
Wakil Ketua. Untuk tingkat sekretaris Pan. Pilkades 5% 
dijabat perempuan. Kesetaraan gender mulai nampak untuk 
posisi sekretaris BPD, yaitu sebanyak 10%, dan berturut-
turut nampak semakin meningkat bahkan melampaui 
keberadaan laki-laki, yaitu pada posisi-posisi Bendahara 
20%, Seksi Kesehatan 56%, dan Seksi Konsumsi yang 
mencapai 62%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenjangan 
Gender terjadi pada hampir semua tingkatan dalam 
kepengurusan organisasi Penyelenggara Pemilihan 
Kepala Desa di Kabupaten Jember. Dengan kata lain 
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Kpasitas Kebijakan PUG buruk. Kesetaraan Gender mulai 
nampak pada tingkat/jabatan Sekretaris, Bendahara, Seksi 
Kesehatan, dan Seksi Konsumsi.

Pendapat Mac.Donald dan komentar para informan 
yang mengesankan bahwa perempuan lebih lemah, lambat 
dan tidak bebas adalah daripada laki-laki adalah stigma 
para laki-laki yang menjadi ketua dan anggota BPD. 
Kemudian dengan persepsi tersebut mereka membentuk 
Panitia Pilkades, hasilnya adalah susunan pengurusnya 
didominasi oleh laki-laki untuk jabatan Ketua, wakil 
Ketua, Sekretaris. Sedangkan perempuan ke bagian seksi 
konsumsi, seksi kesehatan, bendahara, dan tertinggi 
adalah jabatan sekretaris. Persis sama dengan komposisi 
gender dalam struktur panitia Pilkades di seluruh Desa 
se-Kabupaten Jember.

BPD (sangat didominasi laki-laki) berwenang 
membentuk Pan. Pilkades, dan memilih laki-laki untuk 
menduduki jabatan inti, sedangkan perempuan didudukkan 
dalam jabatan “anggota”. Pembagian pekerjaan berdasarkan 
jenis kelamin ini terjadi dipengaruhi oleh persepsi tentang 
peran gender pengurus BPD.

Persepsi adalah proses yang digunakan individu 
mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam 
rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka 
(Robbins, 2006: 169). Selanjutnya dikatakan bahwa apa 
yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan 
objektif, hal ini dimungkinkan karena berbagai faktor yang 
menyertai ketika yang bersangkutan sedang memberikan 
makna terhadap lingkungannya. Persepsi seseorang 
menentukan perilaku yang ditunjukkannya. Perilaku 
manusia didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa 
realita sesuai anggapan dipahaminya, bukan mengenai 
realitas itu sendiri (Robbins, 2006: 170). 

Kembali ke persepsi Para anggota BPD yang menganggap 
perempuan itu “lemah”, boleh jadi penilaian tersebut tidak 
sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Bagaimana menurut perempuan tentang jabatan 
pengurus inti dalam organisasi, di bawah ini pendapat dua 
informan perempuan.

Ibu Siti Muryani seorang perempuan mantan Kepala 
Desa Jelbuk yang pernah menjabat pada periode 1993–2001 
berpendapat bahwa perempuan adalah paling sesuai untuk 
menjabat sebagai pemimpin. Menurut beliau perempuan 
lebih teliti, hati-hati dan tidak sembrono. Setiap ada surat 
penting cepat dicatat, berkas-berkas dokumen tertata 
dengan rapi sehingga mudah ditemukan bila dibutuhkan dan 
memudahkan kelancaran pekerjaan. Laki-laki cenderung 
ceroboh, tidak disiplin makanya sering melakukan 
kesalahan. 

Ditanya mengenai bagaimana kalau ada pekerjaan yang 
harus diselesaikan sampai larut malam? Beliau menjawab 
bahwa sebagai seorang Kepala Desa sudah biasa melakukan 
pekerjaan hingga larut malam, bahkan kalau ada laporan 
pencurian di salah satu Dusun tertentu, pada malam itu 
juga dengan diantar oleh suami atau perangkat Desanya 
ia “turba” langsung pada malam hari itu juga, bahkan di 
musim penghujan dan suasana Desa yang masih rimbun 

pepohonan tanpa penerangan listrik. Jadi tidak ada masalah 
bekerja malam hari, karena memang kewajibannya. 

Untuk mengamankan Desanya Ibu Siti tidak segan-
segan bertandang ke rumah “pentolan” pencuri sapi untuk 
menitipkan Desanya agar aman dari kasus pencurian. 
Demikian juga bila ada keramaian/tontonan yang biasanya 
disertai dengan digelarnya perjudian, dia tidak segan-segan 
menghampiri dan menitipkan Desanya agar tidak membuat 
keributan. Untuk semua itu perlu “pengorbanan”, yaitu 
memberikan baju dan sarung setiap menjelang hari Raya 
Idul Fitri, atau sekadar memberi rokok kepada para penjudi 
yang biasanya sering membuat onar.

Ibu Siti pun tidak seperti yang dipersepsikan laki-laki, 
bahwa perempuan itu lambat, lemah, mudah shock. Terbukti 
ada beberapa kali peristiwa kecelakaan yang merenggut 
jiwa warganya, dan keluarga tidak mau mayat korban 
dibawa ke rumah sakit untuk di visum karena menurut 
isu yang beredar di tengah warga kalau ada mayat korban 
dibawa ke rumah sakit maka organ dalam korban akan 
diambil untuk dijadikan praktek. Menanggapi kenyataan 
ini Ibu Siti mengajak keluarga korban ke rumah sakit untuk 
memastikan bahwa isu tentang diambilnya organ dalam 
korban itu tidak benar. Setelah proses administrasi Ibu 
Siti mengajak keluarga korban untuk memandikan mayat 
sekaligus untuk lebih memastikan tidak terjadi pengambilan 
organ tubuh korban. Kenyataan ini bukti bahwa perempuan 
tidak lemah, tidak mudah shock dan lain-lain stigma seperti 
yang dipersepsikan oleh laki-laki.

Suciati (Kades Jelbuk) juga mengatakan tidak jadi 
masalah bekerja malam hari. Sama dengan Ibu Siti bila 
secara mendadak harus keluar rumah tengah malam biasanya 
ditemani oleh suaminya, atau kadang-kadang oleh salah satu 
perengkat desanya. Walaupun diatar, tapi suaminya tidak 
pernah ikut campur dalam urusan pekerjaan.

Disinggung mengenai siapa yang pantas untuk 
diangkat menjadi pemimpin, laki-laki atau perempuan? 
Dia menjawab bukan atas pertimbangan laki-laki atau 
perempuan, akan tetapi lebih mengutamakan kemampuan. 
Tidak peduli laki-laki atau perempuan yang penting 
kemauan dankemampuannya. Jawaban ini sungguh 
menarik, dia tidak mempermasalahkan gender akan tetapi 
lebih kepada skill yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan 
Kebijakan Pengarusutamaan gender adalah terwujudnya 
kesetaraan gender dalam segala bidang kehidupan. Jawaban 
Ibu Suciati adalah cermin terciptanya kesetaraan gender. 

Ketika ditanya tentang seksi konsumsi, ternyata 
jawabannya sama dengan informan pada umumnya yaitu, 
perempuan. Maksudnya dia berpendapat bahwa untuk seksi 
konsumsi yang paling cocok ditangani oleh perempuan. 
Dari pemaparan di atas terdapat tiga pendapat mengenai 
keputusan seseorang memilih calon yang tepat untuk 
didudukkan dalam suatu jabatan tertentu.

Pertama, pekerjaan pimpinan/panitia Pilkades berat, 
membutuhkan kecepatan dalam bertindak. laki-laki adalah 
orang yang kuat, bebas, dan lincah. Maka laki-laki lah yang 
paling tepat untuk menduduki jabatan pimpinan dalam 
Panitia Pilkades.
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Kedua, pekerjaan pimpinan itu membutuhkan ketelitian, 
ketertiban dan disiplin. Laki-laki itu ceroboh, tidak tertib. 
Maka perempuanlah yang paling sesuai untuk menduduki 
jabatan pimpinan itu, karena perempuan pada umumnya 
tertib, disiplin dan rapi.

Ketiga, tidak menjadikan jenis kelamin tertentu sebagai 
pedoman dalam menempatkan seseorang pada jabatan 
tertentu, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan 
Kemampuan.

Kapasitas Kebijakan PUG Peserta Pilkades
Dari sudut peserta Pilkades, kapasitas Kebijakan 

PUG ditentukan dari banyaknya partisipasi laki-laki dan 
perempuan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. 
Selain itu ditentukan pula dari banyaknya laki-laki dan 
perempuan yang mampu memenangkan Pilkades. Bila 
kandidat kades perempuan lebih 30% dari jumlah kandidat 
secara keseluruhan berarti Kapasitas dinilai baik. Kapasitas 
sedang bila kandidat perempuan berjumlah antara 10–30% 
dari keseluruhan kandidat yang ada, dan dinilai buruk 
bila kandidat perempuan kurang dari 10%. Selain itu juga 
dipertimbangkan persentase perempuan yang berhasil 
memenangkan Pilkades. Bila prosentasi perempuan yang 
memenangkan Pilkades lebih 30% berarti baik. Bila berkisar 
antara 10–30% berarti kapasitas sedang, dan bila di bawah 
10% berarti kapasitas buruk. Kapasitas ini dihitung dari 
berapa jumlah Kandidat perempuan dan berapa persentase 
perempuan yang berhasil memenangkan pilkades.

Dari sudut peserta Pilkades, jumlah laki-laki yang 
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa (Kandidat Kades) 
sebanyak 563 orang, sedangkan kandidat perempuan 
sebanyak 59 orang, atau 9,5%. Partisipasi perempuan 
dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa masih 
rendah atau Kapasitas buruk. Bila dihitung dari persentase 
perempuan yang mampu memenangkan diri dibandingkan 
dengan jumlah kandidat perempuan, didapatkan angka 
33%. Artinya dari 59 kandidat perempuan, yang muncul 
sebagai pemenang sebanyak 19 orang. Jumlah ini lebih 
banyak dibandingkan dengan persentase kemenangan laki-
laki, yaitu hanya sekitar 29% dari kandidat laki-laki yang 
berjumlah 504 orang.

Bisa dikatakan bahwa dari sudut keberhasilan perempuan 
memenangkan Pilkades, kapasitas PUG dinilai baik.

kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada prinsipnya 
adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Kesetaraan dan keadilan 
gender ditandai dengan adanya akses, kesempatan dan 
penikmatan yang sama antara laki-laki dan perempuan 
dalam pembangunan. 

Kapasitas Kebijakan PUG dalam konteks pemilihan 
Kepala Desa adalah konsep yang digunakan untuk 

mendeskripsikan sampai sejauh mana laki-laki dan 
perempuan diikutsertakan dalam proses pemilihan Kepala 
Desa. Kapasitas baik bila secara relatif terdapat kesetaraan 
antara laki-laki dan perempuan dalam keikutsertaannya 
sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta. Kapasitas 
buruk bila terdapat kesenjangan antara laki-laki dan 
perempuan dalam keikutsertaannya dalam proses Pilkades. 
Kapasitas juga diukur dari banyaknya perempuan yang 
duduk dalam posisi inti dalam organisasi penyelenggara 
Pemilihan Kepala Desa, semakin proporsional jumlah 
laki-laki dan perempuan yang duduk dalam posisi inti 
maka semakin baik kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan 
Gender, dan sebaliknya. 

Dari sudut peserta Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 
Jember, jumlah keseluruhan calon Kepala Desa 563 orang. 
Kandidat laki-laki sebanyak 504 orang, sedangkan kandidat 
perempuan sebanyak 59 orang, atau 9,5%. dengan demikian 
partisipasi perempuan dalam mencalonkan diri sebagai 
Kepala Desa masih rendah, berarti Kapasitas buruk. 

Dari 59 kandidat Kepala Desa perempuan yang berhasil 
memenangkan Pilkades sebanyak 19 orang, atau 32%, 
sedangkan kandidat laki-laki berjumlah 504 orang dan 
yang keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala 
Desa sebanyak 147 orang, atau sekitar 29%. Dengan 
demikian perempuan memiliki peluang yang lebih besar 
dibandingkan dengan laki-laki dalam memenangkan 
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember. Berarti bila 
jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai Kepala 
Desa sebanyak laki-laki, bisa diduga sebagian besar desa-
desa di Kabupaten Jember akan dipimpin oleh Kepala Desa 
Perempuan.

Saran

Agar Kesetaraan Gender dapat terwujud dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, kususnya dalam 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka diperlukan 
hal-hal sebagai berikut.

Para implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan 
biasanya bepedoman pada Peraturan Daerah dan/atau 
Peraturan Bupati yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa untuk itu diperlukan adanya 
Bab, atau setidaknya Pasal Khusus dan jelas (tidak 
menimbulkan penafsiran yang ambigius) yang mengatur 
adanya kesempatan, dan akses yang sama bagi laki-laki dan 
perempuan dalam kepengurusan organisasi penyelenggara 
Pemilihan Kepala Desa.

Dalam lingkungan kebijakan di mana masyarakatnya 
memiliki sistem budaya patriarki akan membutuhkan 
waktu yang terlampau panjang untuk berharap terjadinya 
perubahan budaya yang netral gender. Agar kesetaraan 
gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara (khususnya dalam Organisasi Penyelenggara 
Pemilihan Kepala Desa) dapat segera terwujud maka Perlu 
dirumuskan kebijakan instan. Kebijakan instan tersebut 
dapat berupa “kuota” minimal 30 persen perempuan dalam 
Kepengurusan Organisasi Penyelenggara Pemilihan Kepala 
Desa, baik sebagai anggota, maupun sebagai orang yang 
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menduduki jabatan inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 
dan Bendahara).

Agar laki-laki maupun perempuan mendapatkan 
kesempatan yang sama, maka diperlukan kebijakan tentang 
mekanisme rekruitmen kepengurusan BPD dan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa yang bersifat terbuka (model 
sosialisasi dan rekruitmen dalam Pilkades). Selama ini 
prinsip musyawarah mufakat yang dijadikan pedoman 
dalam rekruitmen BPD dan Pan.Pilkades telah dipelintir 
menjadi asal telah disepakati bersama oleh orang-orang 
yang dekat dengan Kepala Desa (bersifat tertutup), sehingga 
mempersempit akses bagi warga desa lain (baik laki-laki 
maupun perempuan) untuk ambil bagian di dalamnya.

Masih adanya anggapan di dalam masyarakat bahwa 
seorang pemimpin haruslah sosok laki-laki, telah 
berpengaruh terhadap minimnya minat perempuan 
yang mendaftarkan diri sebagai kandidat Kepala Desa. 
Untuk itu perlu dilakukannya sosialisasi yang intesif dan 
berkelanjutan tentang dimilikinya hak yang sama antara 
laki-laki dan perempuan untuk menjadi Kepala Desa, agar 
minat perempuan mencalonkan diri sebagai kepala Desa 
semakin proporsional.
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abstrak

Perubahan-perubahan di dalam lingkungan industri sejak tahun 1997 telah memberi pengaruh yang besar pada perkembangan 
perguruan tinggi swasta (PTS) di kota Malang – Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kekuatan persaingan industri 
pendidikan tinggi yang meliputi ancaman pendatang baru, ancaman program SI Non Manajemen, kekuatan tawar-menawar mahasiswa, 
kekuatan tawar-menawar pemasok, dan persaingan di antara penyelenggara yang telah ada, berpengaruh terhadap strategi bersaing 
program S1 Manajemen pada PTS di Kota Malang. (2) Ancaman masuknya penyelenggara baru harus dicermati secara tajam agar 
tidak mengganggu strategi bersaing yang ada.

Kata kunci: kekuatan persaingan, strategi bersaing

abstract

The changes of industry environment since 1997 had great effect on the running of the Private Higher Education at Malang – East 
Java. Results of study indicate that (1) the competitive capabilities of higher education industry including the new entrant, the presence of 
S1 Program in Non-Management, students bargaining power, material supplier bargaining power, and competition between providers, 
all have simultaneous and partial effect on the competing strategy of S1 Program in Management on Private Higher Educations at 
Malang. (2) Private Higher Educations organizing S1 Program in Management at Malang emphasize (the greatest) on the emergence 
of new entrant because it seems worried whether it disturbs the existed competing strategy. 

Key words: competitive capability, competing strategy

pendahuluan 

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa industrialisasi 
telah merambah berbagai perguruan tinggi di Indonesia, 
termasuk di Kota Malang – Jawa Timur. Seperti halnya 
industri manufaktur, banyak pendidikan tinggi di 
Kota Malang – Jawa Timur yang telah dijual dengan 
menggunakan berbagai strategi bisnis dan pemasaran, 
terutama di kalangan perguruan tinggi swasta (PTS). 
Hampir semua perguruan tinggi di Kota Malang – Jawa 
Timur telah menggunakan media promosi iklan cetak, 
radio, web di internet, pameran, spanduk, brosur, surat 
dan sebagainya. Penyelenggaraannya pun dikemas dengan 
mengikuti pola proses pabrik, serta dihitungkan neraca dan 
laporan laba ruginya dengan mempertimbangkan semua 
sumber daya produksi yang telah digunakan. 

Industri pendidikan tinggi menjadi menarik dan penting 
untuk dicermati karena berkaitan dengan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan 
produktivitas dan efesiensi dalam berproduksi agar 
industri di Indonesia berdaya saing tinggi. Selain itu, 
karena Pemerintah RI sedang melaksanakan pembaharuan 
manajemen yang menyeluruh yang menyangkut pendekatan, 
budaya, perilaku, pranata dan piranti dalam sistem 
pendidikan tinggi.

Long (2000) dalam Spillane (2000) menyebutkan 
bahwa ada 52 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 1.284 
perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia pada tahun 
1997. Sementara di Kota Malang sendiri, menurut data 
Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, terdapat 39 perguruan 
tinggi swasta pada tahun 2002. Jika dirinci, maka terdapat 
9 universitas, 4 institut, 23 sekolah tinggi, 2 akademi dan 
1 politeknik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di 
Kota Malang.

Program S1 Manajemen merupakan salah satu program 
studi yang paling banyak ditawarkan kepada calon 
mahasiswa baru karena banyak PTS yang beranggapan 
bahwa sarjana manajemen banyak dibutuhkan pemikiran 
dan karya nyatanya dalam rangka mengejar ketertinggalan 
bangsa Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Menurut 
data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur tahun 2002, 
jumlah PTS di Kota Malang yang membuka Program 
S1 Manajemen paling banyak dibandingkan Program S1 
bidang lainnya yaitu: 19 PTS. Persaingan yang sangat tajam 
ini mengakibatkan banyak PTS yang mengelola Program 
S1 Manajemen menghadapi masalah eksternal dan internal 
yang mengancam kelangsungan hidupnya. 

Pengetahuan mengenai sumber-sumber desakan 
persaingan indistri pendidikan tinggi sangat berguna dalam 
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memberikan informasi dan landasan untuk merancang 
tindakan strategik bagi sebuah PTS di era industrialisasi 
yang penuh kontradiksi dan kompetisi. Dengan kata lain, 
pernyataan tentang kekuatan-kekuatan persaingan dapat 
membantu dalam memberi saran bagaimana menyesuaikan 
diri dengan kekuatan-kekuatan tersebut, serta, bila 
mungkin, memanfaatkan kekuatan-kekuatan itu untuk 
menjaga kelangsungan hidup sebuah organisasi (Pearce 
dan Robinson, 1997).

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran yang 
dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan 
dibahas sebagai berikut: Apakah kekuatan persaingan 
industri pendidikan tinggi yang meliputi: ancaman 
masuknya penyelenggara baru, ancaman Program S1 Non 
Manajemen, kekuatan tawar-menawar mahasiswa, kekuatan 
tawar-menawar pemasok bahan ajar dan persaingan antar 
penyelenggara yang ada berpengaruh secara signifikan baik 
secara simultan maupun parsial, terhadap strategi bersaing 
Program S1 Manajemen pada PTS di Kota Malang? serta 
paling dominan.

Perguruan Tinggi sebagai Perusahaan Jasa

Perguruan tinggi - khususnya Pergurua Tinggi Swasta 
(PTS) - adalah sebuah lembaga pelayanan jasa pendidikan 
yang di dalam melaksanakan kegiatannya harus selalu 
berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan (Soehendro, 
1996). Kartono (1996) menyebut perguruan tinggi sebagai 
perusahaan ilmu pengetahuan atau perusahaan pencetak 
tenaga intelektual. Dengan kata lain, perguruan tinggi 

adalah perusahaan yang menghasilkan produk berupa jasa 
pendidikan tinggi dan harus dipasarkan kepada pelanggan. 
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, maka produk 
perguruan tinggi terdiri atas tiga pelayanan jasa, yaitu: 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Sebagai perusahaan jasa yang harus mampu bertahan 
di era globalisasi dan industrialisasi yang penuh dengan 
kompetisi, kontradiksi dan konflik kepentingan, maka 
sebuah perguruan tinggi – khususnya sebuah PTS - sudah 
sewajarnya jika dikelola dengan mempertimbangkan 
semangat komersial dan tujuan profit-making. Dalam 
versi yang paling tradisional, tujuan suatu perusahaan jasa 
adalah maksimasi laba di mana manajer/pengelola dari 
suatu perusahaan jasa dianggap selalu berupaya untuk 
memaksimumkan laba jangka pendeknya. Kemudian, jika 
penekanan tujuan terhadap laba tersebut mulai bergeser 
atau diperluas sehingga mencakup dimensi ketidakpastian 
(uncertainty) dan waktu, maka tujuan utama perusahaan 
jasa berubah menjadi maksimisasi kekayaan, dan bukan 
sekadar maksimisasi laba jangka pendek. Sekarang ini 
tujuan maksimisasi kekayaan atau maksimisasi nilai 
tersebut dianggap sebagai tujuan utama dari suatu unit 
usaha (Arsyad, 1999).

Kekuatan-kekuatan Persaingan

Thomson dan Strickland III (1998) menggambarkan 
model lingkungan industri untuk memahami lima kekuatan 
persaingan seperti tampak pada Gambar 1.

Gambar 1. The Five Forces Model of Competition as Key Analytical Tool

Sumber: Thomson dan Strickland III (1998, hal. 75)
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Keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung 
pada lima kekuatan persaingan pokok, yaitu: ancaman 
pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan 
tawar-menawar pembeli, bergaining power (kekuatan 
tawar-menawar) pemasok, dan persaingan di antara 
perusahaan yang telah ada (Porter, 1994; Thomson dan 
Strickland III, 1998).

Kekuatan persaingan pertama yang harus dicermati 
dalam suatu industri adalah ancaman masuknya pendatang 
baru yang potensial (potential new entrants). Di industri 
pendidkan tinggi, masuknya penyelenggara Program S1 
Manajemen yang baru berarti ada kapasitas baru, yang ingin 
ikut menikmati pasar dan yang ingin meraih posisi semakin 
bertambah, serta ada kemungkinan ditemukan pendekatan 
baru untuk melayani kebutuhan dan keinginan para 
mahasiswa. Pemain baru dapat berarti juga harga (biaya 
perkuliahan) harus semakin ditekan serendah mungkin dan 
keuntungan dibuat semakin kecil, akibatnya profitabilitas 
industri harus diturunkan (Porter, 1991).

Produk-produk pengganti (substitute products) adalah 
kekuatan persaingan yang kedua yang harus selalu diamati. 
Semua Program S1 Non Manajemen dianggap sebagai 
produk-produk pengganti yang pada dasarnya menunjukkan 
fungsi dan memberi kepuasan yang sama dengan Program 
S1 Manajemen. Produk-produk pengganti terletak di 
puncak kemampulabaan industri karena dapat membatasi 
harga yang dapat dibebankan, terutama ketika penawaran 
melebihi permintaan (Porter, 1991).

Kekuatan tawar-menawar pembeli (buyers) juga 
memengaruhi intensitas persaingan. Dalam industri 
pendidikan tinggi, para calon mahasiswa (dan mahasiswa) 
selalu menginginkan biaya pendidikan yang murah, 
mutu yang lebih baik, dan berbagai pelayanan tambahan. 
Mereka memilih suatu PTS biasanya karena alasan-alasan 
ini sehingga penyelenggara Program S1 Manajemen 
harus mempertimbangkan juga harapan dan keinginan 
mereka.

Kekuatan persaingan yang keempat adalah kekuatan 
tawar-menawar pemasok (suppliers). Hal ini berkaitan 
dengan pasokan buku-buku diktat untuk memperlancar 
perkuliahan Program S1 Manajemen. Dampak kekuatan 
tawar-menawar pemasok besar bila jumlah pemasok 
terbatas, biaya peralihan tinggi, dan produk mereka 
merupakan bagian terbesar dari nilai tambah pembeli 
(Porter, 1991; Hunger dan Wheelen, 2001).

Tingkat rivalitas di antara perusahaan yang ada (rivalry 
among competing sellers) adalah kekuatan persaingan 
kelima dan biasanya dianggap persaingan yang sebenarnya. 
Rivalitas di antara penyelenggara Program S1 Manajemen 
mengacu pada semua tindakan yang diambil oleh mereka 
untuk memperbaiki posisinya masing-masing dan untuk 
memperoleh keunggulan di atas para pesaingnya. Di 
sini termasuk hal-hal seperti persaingan harga (biaya 
perkuliahan), pertempuran iklan, penetapan posisi produk 
dan sebagainya (Porter, 1991; Hunger dan Wheelen, 
2001). 

Strategi Bersaing

Pada dasarnya, mengembangkan strategi bersaing adalah 
mengembangkan formula umum mengenai bagaimana 
bisnis akan bersaing, apa seharusnya yang menjadi 
tujuannya, dan kebijakan apa yang akan diperlukan untuk 
mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lebih lanjut Porter (1991) 
menegaskan bahwa strategi bersaing sebagai mengambil 
tindakan ofensif atau defensif untuk menciptakan posisi 
yang aman (defendable) dalam industri, untuk mengatasi 
dengan sukses kekuatan-kekuatan persaingan dan oleh 
karenanya, mendapatkan hasil laba atas investasi yang 
tinggi bagi perusahaan. 

Guna menanggulangi kekuatan-kekuatan persaingan 
yang ada, Porter (1991) menawarkan tiga pendekatan 
strategi generik yang secara potensial akan berhasil 
untuk mengungguli perusahaan lain dalam suatu industri:  
1) Keunggulan Biaya Menyeluruh. Keunggulan biaya 
menyeluruh adalah strategi bersaing biaya rendah yang 
ditujukan untuk pasar luas dan mengharuskan “membangun 
secara agresif fasilitas skala efisien, pengurangan harga 
yang gencar, pengendalian biaya dan ongkos yang 
ketat, penghindaran pelanggan-pelanggan marginal, dan 
minimisasi biaya seperti R & D, pelayanan, tenaga penjual, 
iklan dan sebagainya. Biaya yang rendah relatif terhadap 
pesaing menjadi tema yang menjiwai keseluruhan strategi, 
meskipun mutu, pelayanan dan bidang-bidang lainnya tidak 
dapat diabaikan. 2) Diferensiasi. Diferensiasi diarahkan 
pada pasar luas dan melibatkan penciptaan sebuah produk 
atau jasa unik, yang membuat perusahaan harus menetapkan 
harga premium. Kekhususan ini dapat dihubungkan dengan 
citra rancangan atau merek, teknologi, keistimewaan/ciri, 
jaringan kerja penyalur, atau layanan konsumen. 3) Fokus. 
Strategi generik terakhir adalah memusatkan (fokus) pada 
kelompok pembeli, segmen lini produk, atau pasar geografis 
tertentu. Jika strategi biaya rendah dan diferensiasi 
ditujukan untuk mencapai sasaran mereka di keseluruhan 
industri, maka strategi fokus dibangun untuk melayani 
target tertentu secara baik, dan semua kebijakan fungsional 
dikembangkan atas dasar pemikiran ini (Porter, 1991). 

metode penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Subjek 
penelitiannya adalah PTS yang menyelenggarakan Program 
S1 Manajemen. Karena populasinya kurang dari 100 PTS, 
maka semua anggota populasi diambil sebagai sampel, yaitu 
19 PTS. Respondennya meliputi semua pimpinan PTS yang 
terlibat langsung dalam menyelenggarakan Program S1 
Manajemen di wilayah kota Malang provinsi Jawa Timur 
yang berjumlah 95 responden. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
datanya meliputi kuesioner, observasi, interview, dan 
pencatatan dokumen. Peneliti menggunakan skala likert 
untuk pengukuran datanya. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
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hasil penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda dengan SPSS versi 
12.00 disajikan pada Tabel 1.

Persamaan regresi berganda yang bisa diformulasikan 
berdasarkan Tabel 1 adalah:

Y = 31.424 + 2.745X1 + 0.892X2 + 0.766X3 + 1.026X4 + 
0.676X5 + e

Dari perhitungan regresi berganda di atas dapat 
diketahui bahwa besarnya koefisien diterminasi Adjusted 
R Square menunjukkan nilai sebesar 0,627 atau 62,7%. 
Artinya bahwa 62,7% perubahan variabel Strategi Bersaing 
Program S1 Manajemen (Y) disebabkan oleh perubahan 
variabel-variabel Ancaman Masuknya Penyelenggara 
Baru (X1), Ancaman Program S1 Non Manajemen (X2), 
Kekuatan tawar-menawar Mahasiswa (X3), Kekuatan 
tawar-menawar Pemasok Bahan Ajar (X4), dan Persaingan 
antar-Penyelenggara yang ada (X5). Sedangkan sisanya 
37,3% disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk 
dalam model penelitian.

Hasil pengujian atas koefisien regresi berganda, seperti 
tampak pada Tabel 1, diperoleh nilai Fhitung sebesar 26,531 
(signifikansi F = 0,000). Jadi Fhitung > Ftabel (26,531 > 2,330) 
atau Sig F < 5% (0,000<0,05). Karena Fhitung > Ftabel maka 
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 
ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel X1, X2, X3, 
X4

, dan X5 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
Uji t digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi 

hubungan antara variabel bebas secara parsial terhadap 
variabel terikat. Dengan membandingkan t hitung dan 
nilai signifikansi yang diperoleh dengan t tabel = 1,990 
dan a = 0,05, maka dapat diketahui bahwa t hitung dan 
nilai signifikansi masing-masing variabel bebas tersebut 
(seperti yang tersaji dalam tabel 1) lebih besar dari t tabel 
= 1,77 dan nilai a = 0,05. Sehingga dapat diketahui bahwa 
kelima variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap 
Strategi Bersaing Program S1 Manajemen (Y).

Dari tabel hasil analisis regresi di atas dapat diketahui 
pula bahwa variabel yang memiliki nilai beta tertinggi 
adalah variabel Ancaman Masuknya Penyelenggara Baru 
(X1) yaitu sebesar 2,745. Hal ini berarti variabel Ancaman 
Masuknya Penyelenggara Baru (X1) berpengaruh dominan 
terhadap Strategi Bersaing Program S1 Manajemen (Y) 
pada PTS di Kota Malang karena memiliki nilai beta 
tertinggi. 

hasil dan pembahasan

Dari analisis dan interpretasi data di atas terlihat 
bahwa Ancaman Masuknya Penyelenggara Baru (X1), 
Ancaman Program S1 Non Manajemen (X2), Kekuatan 
tawar-menawar Mahasiswa (X3), Kekuatan tawar-
menawar Pemasok Bahan Ajar (X4) dan Persaingan 
antar-Penyelenggara yang Ada (X5) mempunyai pengaruh 
terhadap Strategi Bersaing Program S1 Manajemen (Y) 
pada PTS di Kota Malang. Kelima variabel bebas tersebut 
secara bersama-sama mempunyai sumbangan pengaruh 
terhadap Strategi Bersaing Program S1 Manajemen (Y) 
sebesar 62,7% pada taraf nyata 5%. Angka ini menunjukkan 
bahwa pengaruh kelima variabel bebas tersebut secara 
bersama-sama adalah besar. 

Besarnya pengaruh kelima variabel bebas di atas 
mendukung pendapat Porter (1991, 1994), Pearce dan 
Robinson (1996), Hunger dan Wheelen (2001) dan Rahayu 
(2002) bahwa pokok dalam merumuskan strategi bersaing 
adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungan 
industrinya di mana kekuatan-kekuatan persaingan industri 
berada. Dalam hal ini, tujuan strategi bersaing PTS yang 
menyelenggarakan Program S1 Manajemen dipahami 
sebagai tindakan untuk menemukan posisi yang aman dalam 
industri pendidikan tinggi sehingga PTS tersebut dapat 
melindungi diri dengan sebaik-baiknya terhadap kekuatan 
tekanan persaingan atau menggunakan kekuatan tersebut 
untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel B Beta t Sig t Keterangan

Konstanta 31.424 112.78 0,000

X5 0.676 0.166 2.410 0,018 Signifikan

X3 0.766 0.188 2.731 0,008 Signifikan

X1 2.745 0.673 9.792 0,000 Signifikan

X2 0.892 0.219 3.181 0,002 Signifikan

X4 1.026 0.252 3.659 0,000 Signifikan

ttabel = 1.990 Fhitung = 26.531

R = 0.792 Sig F = 0.000

R Square = 0.627 Ftabel = 2.330

Adjusted T Square = 0.603

Sumber data: Hasil penelitian yang diolah
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Kekuatan kolektif dari lima variabel bebas di atas 
memang dapat menyiutkan hati. Semakin kuat setiap 
kekuatan persaingan industri tersebut, semakin terbatas 
kemampuan PTS untuk meningkatkan pendapatan murninya 
(terutama dari sumbangan penyelenggaraan pendidikan 
(SPP) dan dana pengembangan pendidikan (DPP)). 
Pendapatan dan keuntungan yang besar sangat penting 
bagi suatu PTS agar dapat membiayai aktivitas operasional 
rutinnya dan kalau bisa untuk tumbuh (berkembang).

Ancaman Masuknya Penyelenggara Baru (X1) adalah 
kekuatan persaingan industri pendidikan tinggi yang paling 
dominan dalam memengaruhi strategi bersaing Program 
S1 Manajemen. Berdasarkan hasil interview terhadap 
beberapa responden, kewaspadaan yang tinggi akan 
munculnya penyelenggara baru disebabkan kekhawatiran 
kepada penyelenggara baru yang akan merebut bagian pasar 
(market share) PTS yang sudah ada secara agresif melalui 
penggunaan sumber daya yang lebih besar dan kapasitas 
penerimaan mahasiswa baru yang lebih besar pula sehingga 
meningkatkan intensitas persaingan.

Para pimpinan PTS umumnya memiliki komitmen 
untuk tidak segera menutup Program S1 Manajemen yang 
dikelolanya jika dilanda krisis internal dan/eksternal yang 
hebat. PTS-PTS yang sudah ada juga memberikan reaksi 
jika ada penyelenggara baru, dengan berusaha meningkatkan 
skala ekonomisnya, meningkatkan investasi modalnya, 
investasi di bidang research and development, serta berusaha 
memengaruhi kebijakan pemerintah agar membatasi 
pembukaan program S1 Manajemen yang baru.

Dari hasil uji statistik dapat diketahui pula bahwa strategi 
bersaing Program S1 Manajemen yang dikembangkan 
cenderung kepada tindakan defensif dalam mengatasi 
kekuatan-kekuatan persaingan industri pendidikan 
tinggi. Strategi ini ditandai dengan biaya pendidikan 
yang mahal karena tidak diimbangi dengan fasilitas dan 
sistem perkuliahan yang modern, kurang membangun 
citra lembaga yang positif, serta tidak mengembangkan 
keunikan tersendiri pada lembaga, layanan mahasiswa 
dan spesialisasi yang ditawarkan. Meskipun demikian, 
ada beberapa PTS besar yang sudah menggunakan strategi 
bersaing yang mengarah kepada tindakan ofensif seperti: 
STIE Malangkucecwara, Unisma, Universitas Gajayana, 
dan Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Akibat penggunaan strategi bersaing yang cenderung 
kepada tindakan defensif yang terlalu lama, beberapa PTS 
mengalami masalah internal dan eksternal. Masalah internal 
yang cukup banyak ditemui adalah tidak terakreditasinya 
Program S1 Manajemen yang dikelolanya. Masalah 
eksternalnya adalah PTS tersebut kurang favorit (tidak 
diminati) di kalangan calon mahasiswa sehingga PTS 
tersebut kurang mendapat mahasiswa ketika tahun ajaran 
baru tiba, seperti yang dialami oleh STIE Cakrawala, STIE 
Koperasi (STIEKOP), Universitas Kristen Cipta Wacana 
dan beberapa yang lain.

Penelitian ini juga menemukan satu PTS yang 
menyelenggarakan Program S1 Manajemen yang sudah 

tidak beroperasi lagi, yaitu STIE Budi Utomo. Ada tiga 
PTS yang menyelenggarakan Program S1 Manajemen 
juga menunjukkan kekuatan bersaing yang paling lemah, 
yaitu: STIE Cakrawala, STIE Koperasi (STIEKOP), 
dan Universitas Kristen Cipta Wacana. Ketiga PTS ini 
menunjukkan tanda-tanda kurang adanya aktivitas tri 
dharma – terutama aktivitas pendidikan dan kemahasiswaan 
di dalam kampus pada pagi sampai sore harinya dan 
sedikit aktivitas perkuliahan di malam hari. Kalau melihat 
intensitas persaingan yang tidak terlalu kuat dan masih 
terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembang bagi 
PTS-PTS di kota Malang, maka dapat diperkirakan bahwa 
gejala bangkrutnya beberapa PTS ini disebabkan PTS-PTS 
tersebut tidak mampu merumuskan strategi bersaing yang 
tepat. Dengan kata lain, tidak mampu mengatasi dengan 
sukses kekuatan-kekuatan persaingan industri pendidikan 
tinggi yang ada di Kota Malang.

PTS-PTS yang bermasalah tersebut perlu merumuskan 
strategi bersaing yang mengarah kepada tindakan ofensif 
untuk mencegah kebangkrutan, bukan lagi defensif. 
Strategi yang mengarah kepada tindakan ofensif ditandai 
dengan biaya pendidikan yang murah (bersaing), fasilitas 
perkuliahan yang lengkap, sistem perkuliahan yang modern, 
citra PTS yang positif, keunikan dalam kelembagaan PTS, 
keunikan dalam layanan mahasiswa serta target pasar yang 
jelas dalam mencari mahasiswa baru.

kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1) Kekuatan persaingan industri pendidikan tinggi yang 
meliputi: ancaman masuknya penyelenggara baru, ancaman 
Program S1 Non Manajemen, kekuatan tawar-menawar 
mahasiswa, kekuatan tawar-menawar pemasok bahan ajar, 
dan persaingan antar-penyelenggara yang ada berpengaruh 
terhadap strategi bersaing Program S1 Manajemen pada 
PTS di Kota Malang, baik secara simultan maupun parsial. 
2) PTS yang menyelenggarakan Program S1 Manajemen 
di Kota Malang memberikan perhatian utama (perhatian 
yang paling besar) pada masuknya penyelenggara baru 
karena dikhawatirkan akan menggoyahkan strategi bersaing 
yang ada.

Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas serta hasil 
pembahasan hasil penelitian, maka dikemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 1) Ancaman masuknya penyelenggara baru 
harus dicermati secara tajam agar tidak mengganggu strategi 
bersaing yang ada. 2) Persaingan antar-penyelenggara yang 
ada harus dijaga untuk tidak meningkat intensitasnya agar 
PTS-PTS yang menyelenggarakan Program S1 Manajemen 
di Kota Malang bisa selalu bersama-sama.



�� Humaniora, Vol. 8 No. 1 Juni 2011: 27–32

daftar pustaka

1. Porter ME. Strategi Bersaing Teknik Menanalisis Industri dan 
Pesaing. Alih Bahasa: Agus Maulana, Cetakan Keempat, Penerbit 
Erlangga. Jakarta. 1991.

2. Jauch RL dan Glueck WF. Manajemen Strategis dan Kebijakan 
Bisnis. Alih Bahasa: Murad dan A.R.H. Sitangga. Edisi Kedua, 
Cetakan Kelima. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1992.

3. Porter  ME. Keunggulan Bersaing Menciptakan dan 
Mempertahankan Kinerja Unggul. Alih Bahasa: Tim Penerjemah 
Binarupa Aksara. Cetakan Pertama. Binarupa Aksara. Jakarta. 
1994.

4. Kartono K. Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan 
Nasional. Beberapa Kritik dan Sugesti. Cetakan Pertama. PT Pradnya 
Paramita. Jakarta. 1997.

5. Thompson Jr. AA. Strickland III, A.J. Strategic Management: 
Concepts and Cases. Tenth Edition, Irwin/McGraw-Hill Co. Inc. 
USA. 1998.

6. Naresh K. Maholtra. Marketing Research, an Applied Orientation, 
Third Edition, Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey. 
1999.

7. Arsyad, Lincolin. Ekonomi Manajerial. Edisi Ketika. Cetakan 
Kelima. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.

8. Spillane JJ. Pendidikan bagi Manajer Indonesia dalam Sindhunata 
(editor), Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Demokratisasi, 
Otonomi, Civil Society, Globalisasi, Penerbit Kanisius. Jakarta. 2000. 
Hal. 123–141.

9. Hunger JD dan Wheelen TL. Manajemen Strategis. Diterjemahkan 
oleh Julianto Agung S. Edisi I, Penerbit Andi. Yogyakarta. 2001

10. Bagian Administrasi, Akreditasi dan Kelembagaan Kopertis Wilayah 
VII Jawa Timur. Direktori Perguruan Tinggi Swasta Kopertis 
Wilayah VII Jawa timur. Surabaya. 2002.

11. Rahayu T. Analisis Struktural Industri terhadap Daya Saing 
Industri Kerajinan Kuningan Juwana–Pati (Jateng). Tesis, 
Program Pasca Sarjana Unibraw. Malang. 2002.

12. Rahayu S. SPSS Versi 12.00 dalam Riset Pemasaran, Cetakan 
Pertama, CV Alfabeta, Bandung. 2005

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Http:/www.dikti.
orga/Uuno20th2003-Sisdiknas.html. Diakses tanggal 20 Mei 2005.



��

Alumni Pesantren dan Isu Terorisme

(Terorism Issue and Alumny of Islamic Boarding School)

M. Agus Syukron1, dan Muh. Bahruddin2

1 Dosen PNS/dpk STISOSPOL Waskita Dharma Malang
2 Dosen Universitas Yudharta Pasuruan

abstrak

Maraknya aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan alumni pesantren adalah sebuah fonomena menarik untuk dikaji. 
Dengan menggunakan kategori pesantren tradisional modern, peneliti memilih pendekatan interaksionisme simbolik untuk mengkaji 
pengalaman hidup para informan (responden). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode quota sampling yakni 
dengan menelaah orang-orang yang merepresentasikan kategori-kategori partisipasi yang berbeda. Dengan menggunakan metode 
penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti melakukan observasi dan wawancara secara mendalam kepada 15 (lima belas) informan 
yang tersebar di wilayah Jawa Timur dengan kategori pendidikan lulusan SMA, mahasiswa, dan sarjana. Penelitian ini menghasilkan 
dua kategori pemikiran dan perilaku alumni pesantren yaitu pola Moderat Religius dan Moderat Nasionalis. Kedua pemikiran tersebut 
mengedepankan sikap toleransi setiap menghadapi persoalan apa pun di masyarakat. Mereka menentang aksi kekerasan dalam bentuk 
apa pun dan dengan alasan apa pun, termasuk aksi bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad. Bedanya, pola Moderat Religius 
menggunakan dasar agama yang kokoh, sedangkan Moderat Nasionalis menggunakan dasar budaya bangsa yang mengedepankan 
norma dan adat setempat.

Kata kunci: alumni pesantren, interaksionisme simbolik, terorisme

abstract

The glow of terrorism in Indonesia that involves graduations of Islamic boarding school is interesting phenomenon to investigate. By 
using term of Islamic boarding school, the observer choose symbolic interaction approach to observe life experience of informen. This 
research use quota sampling technique of sample removal wich analyze people who present the different of participation categories. 
By using qualitative method, the observer deeply observe and interview to 15 informen that spread in East Java with graduated 
categories, graduation of Senior High School, Student of College, and Scholars. This research produces two thought categories 
and Islamic Boarding School alumny’ behavior. Such as religion moderat and nasionlist moderat patterns. In facing every problem 
in society, they against any kinds of violence action with any kind of reason include suicide bomber action and using jihad as their 
prominen reason. The different of religion moderat pattern strong religion basic, beside that nasionalist moderat pattern state culture 
basic facing of norma and habitually.

Key word: alumny of islamic boarding school, simbolic interactionism, and terorism

pendahuluan

Banyaknya aksi peledakan bom bunuh diri yang 
menelan banyak korban jiwa di berbagai wilayah Indonesia 
membuat pemerintah melakukan tindakan preventif 
untuk mencegah kemungkinan terjadinya kembali aksi 
yang dianggap sebagai terorisme tersebut. Persoalannya, 
sebagian besar pelaku peledakan bom bunuh diri itu 
mengaku sebagai alumni pesantren. Tak pelak, kenyataan 
ini membuat lembaga pesantren menjadi sorotan publik, 
termasuk dari pemerintah. Dampak luaran yang muncul 
selanjutnya adalah bahwa masyarakat awam telah 
membangun asumsinya sendiri tentang pola pemikiran dan 
perilaku alumni pesantren, terutama jika dikaitkan dengan 
isu terorisme.

Aksi kekerasan yang dilakukan para teroris di berbagai 
wilayah di Indonesia, meskipun atas nama atau dalih 
agama, dinilai sangat meresahkan dan merusak stabilitas 
bangsa. Peristiwa pengeboman seperti yang terjadi di Bali 

(I dan II), Kedubes Australia, JW. Marriot, hotel Hyatt, 
hingga peristiwa terbunuhnya Dr. Azahari di Batu, Malang, 
Jawa Timur yang diduga sebagai dalang semua peristiwa 
pengeboman di Indonesia berikut para pengikutnya, yang 
faktanya sebagian besar adalah alumni pesantren, semakin 
mengukuhkan pemerintah untuk melakukan tindakan-
tindakan serius dalam memberantas terorisme (Sirry, A. 
2003: 10).

Alhasil, pondok pesantren adalah lembaga pertama 
yang menjadi sasaran pemerintah untuk memberantas aksi 
kejahatan kemanusiaan itu. Mengingat sebagian besar dari 
mereka mengaku sebagai alumni pesantren.

Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri 
(Depdagri) bekerja sama dengan berbagai Ormas Islam 
untuk melaksanakan programnya. Di Jawa Timur 
pemerintah menunjuk PP Rabithah Ma’ahid Islamiyah 
(RMI) untuk menggelar Halaqah Kebangsaan di tiga pondok 
pesantren (ponpes) dengan sasaran 350 ponpes di Jatim 



�� Humaniora, Vol. 8 No. 1 Juni 2011: 33–41

dan Jateng. Pada 16–17 Desember 2005 kegiatan tersebut 
diselenggarakan di Ponpes Al-Hamidiyah Bangkalan dan 
pada 27–28 Desember 2005 diselenggarakan di Sidogiri 
Pasuruan (Santri, 2006).

Peneliti mengambil 15 informan di wilayah Jawa 
Timur. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan 
bahwa wilayah ini merupakan salah satu wilayah terbesar 
yang memiliki ponpes di Indonesia. Menurut Departemen 
Agama Jawa Timur, data sementara hingga 2006, jumlah 
ponpes Jatim telah mencapai 5.220 buah. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan kategori pesantren tradisional 
modern dalam meneliti alumninya. Informan didasarkan 
pada alumni pesantren yang memenuhi unsur-unsur pokok 
seperti kyai, masjid, santri, pondok, dan kitab Islam klasik/
kitab kuning (Hasyim, dalam Walsh, 2002). Artinya, jika 
terdapat informan yang mengaku alumni pesantren namun 
lembaga yang pernah menaungi tersebut tidak memiliki 
unsur-unsur yang dimaksud peneliti, maka peneliti tidak 
akan memasukkan dalam kategori informan.

rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas selanjutnya diajukan rumusan 
masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pola pemikiran dan 
perilaku alumni pesantren dalam interaksi sosial mereka? 
2) Bagaimana pengaruh pendidikan pesantren terhadap 
pola pemikiran dan perilaku mereka? 3) Apakah terdapat 
hubungan pola pemikiran dan perilaku mereka dengan 
kegiatan-kegiatan yang mengarah pada terorisme?

kerangka teori

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual 
’interaksionisme simbolik’ dalam rangka mengkaji 
pengalaman hidup responden (informan).

Dalam konsep interaksionisme simbolik, ruang 
pemikiran mensyaratkan pentingnya eksistensi masyarakat, 
dengan kata lain, masyarakat harus ada terlebih dahulu, 
sebelum adanya masyarakat. Pemikiran adalah bagian 
yang integral dari proses sosial, bukan malah sebaliknya. 
Pemikiran mengisyaratkan kapasitas dan sejauh mana 
manusia sadar akan diri mereka sendiri, siapa dan apa 
mereka, objek di sekitar mereka dan makna objek tersebut 
bagi mereka (Mulyana, 2004: 84–85).

Dalam konteks tradisi pemikiran pesantren, sebagian 
pesantren sekarang ini dapat dikatakan mulai meninggalkan 
metode edukasi yang memasung daya kritis seseorang. 
Para santri tidak lagi merasa canggung atau segan 
mendebat pendapat kyainya dalam suatu kesepatan diskusi. 
Kebanyakan dari mereka sadar bahwa penghormatan tidak 

boleh dimasukkan dalam konteks pemikiran melainkan 
bagian dari etika murni, yang itu pun dilakukan dengan 
catatan tidak boleh berlebihan atau melampaui proporsi 
yang wajar (Muzadi, 1999: 9).

Kaitannya dengan perilaku individu, Becker dkk., 
melihat bahwa perspektif interaksionisne simbolik berusaha 
memahami perilaku manusia dilihat sebagai suatu proses 
yang melibatkan individu-individu untuk membentuk 
perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi 
orang-orang yang berinteraksi dengan mereka (Mulyana, 
2004: 230).

Lebih jauh Blumer menegaskan, proses sosial dalam 
kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan 
aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan 
menegakkan kehidupan kelompok (Mulyana, 2004: 70).

Blumer juga menyatakan bahwa interaksionisme 
simbolik bertumpu pada 3 (tiga) premis: (1) manusia 
bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna 
yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) makna tersebut 
berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; 
dan (3) makna-makna tersebut disempurnakan di saat 
proses interaksi sosial berlangsung (Suprayogi dan Tobroni, 
2001: 105).

metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 
kualitatif. Pendekatan ini berasumsi bahwa pengalaman 
manusia ditengahi oleh penafsiran. Objek, orang, situasi, 
dan peristiwa tidak memiliki pengertiannya sendiri, 
sebaliknya pengertian itu diberikan untuk mereka 
(Moleong; 2006: 19).

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
metode quota sampling dengan cara menelaah orang-orang 
yang merepresentasikan kategori-kategori partisipasi 
yang berbeda. Peneliti mengkategorikan alumni pesantren 
menjadi tiga kategori: 5 (lima) alumni pesantren yang tidak 
melanjutkan kuliah (lulus SMA), 5 (lima) alumni pesantren 
yang berstatus mahasiswa, dan 5 (lima) alumni pesantren 
yang berstatus sarjana.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui pengalaman 
hidup baik ketika berada di pesantren maupun setelahnya, 
kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, kemiripan-
kemiripan yang terjadi antara sumber satu dan lainnya, 
perspektif mereka tentang isu-isu sosial, pola-pola 
pemikiran dan perilaku dan motifnya. Selanjutnya, model-
model tersebut akan dibandingkan antara satu dengan yang 
lainnya.
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pembahasan

Dari pengamatan dan deskripsi yang telah dijelaskan di 
muka, maka peneliti telah mengkategorikan pemikiran dan 
perilaku alumni pesantren sebagai berikut: pola-pola tersebut 
tidak saling meniadakan (mutually exclusive), melainkan 
sekadar menunjukkan kecenderungan-kecenderungan 
sikap yang berlainan. Pola-pola pemikiran dan perilaku 
ini juga tidak menyeluruh (exhaustive), melainkan bersifat 
representatif.

Moderat Religius

Ada enam informan yang termasuk dalam pola Moderat 
Religius. Usia mereka bervariasi dari usia 25 tahun hingga 
37 tahun. Sedangkan lamanya waktu di pesantren mulai dari 
3 tahun hingga 9 tahun.

Pola moderat religius adalah pola pemikiran dan 
perilaku yang selalu berusaha menghindarkan perilaku 
atau pengungkapan yang ekstrem. Namun, apa saja yang 
dipikirkan dan dilakukan lebih cenderung didasarkan pada 
agama (Islam).

Pola ini memberikan komitmen tertingginya pada 
agama. Mereka merencanakan hidup sekarang dan akan 
datang berdasarkan motif-motif religius. Asumsi-asumsi 
mereka dan kepercayaan-kepercayaan mereka berfungsi 
sebagai kerangka rujukan yang utama untuk menafsirkan 
hidup mereka (Wuthnow, 1976: 1 dalam Mulyana, 2004: 
234).

Menurut mereka Islam adalah agama damai, yang 
memberi kenyamanan tidak saja pada Islam sendiri tetapi 
juga pada agama lain (rahmatan lil alamin), sehingga setiap 
melakukan segala perbuatan harus didasarkan pada sikap 
lemah lembut. Karena sikap inilah yang diyakini sebagai 
sikap Islam.

Karena itu, mereka yakin bahwa dengan mendasarkan 
pada ajaran Islam, maka tidak akan ada kekerasan, apalagi 
aksi bom bunuh diri yang jelas-jelas merugikan orang 
banyak. Bahkan perbuatan keji tersebut justru tidak 
menjiwai ajaran Islam itu sendiri.

Kategori pendidikan di kelompok ini relatif merata. 
Hanya saja informan berstatus sarjana lebih mendominasi. 
Pengaruh di masyarakat ikut memengaruhi pola pemikiran 
dan perilaku. Para informan yang masuk pola ini bukan 
berarti tidak nasionalis, tetapi cenderung menggunakan 
dasar agama dalam pola pikir maupun perilakunya.

Tiga informan dalam kategori ini adalah pengajar 
di sebuah lembaga pendidikan Islam seperti informan 
berinisial AM, KH, K. Sejak kelulusannya dari pesantren, 
AM, KH, dan K aktif di Remaja Masjid. Ketiganya praktis 
tidak pernah lepas dari organisasi-organisasi yang bersifat 
keagamaan. Sedangkan informan berinisial MS, meski 
bukan pengajar, dia berkecimpung dalam kelompok 
pengembangan religius. Selain aktif di Karang Taruna dan 
Badan Perwakilan Desa (BPD), MS juga aktif di kelompok 
Tahlilan. Dalam kehidupan sehari-hari, MS juga mengurusi 
Mushollah di desanya di sela-sela usahanya membuka kios 
koran. 

Lain halnya dengan MH, dia adalah seorang karyawan 
sebuah pabrik. Keikutsertaannya dalam organisasi-
organisasi seperti IPNU (Ikatan Putra Nahdlatul Ulama), 
Remaja Masjid pasca-pesantren, semakin menambah 
religiositasnya. Dalam kesehariannya, MH juga sering 
mengisi ceramah-ceramah agama di desanya.

Sementara MR adalah satu-satunya informan berstatus 
mahasiswa. Pola berpikir dan perilakunya begitu kental 
dengan religiositas. MR adalah mahasiswa yang sekaligus 
bekerja sebagai staf di perguruan tinggi, tempat dia kuliah. 
Perlu diketahui bahwa perguruan tinggi tempat dia belajar 
saat ini adalah bagian dari yayasan pesantren yang pernah 
membesarkannya selama delapan tahun. Aktivitas MR 
selain kuliah dan bekerja adalah sebagai ketua remaja 
masjid di kampungnya. Segala aktivitasnya yang tidak 
pernah lepas dari lingkungan agama inilah yang membuat 
pola pikir dan perilakunya selalu didasarkan pada agama. 
Pengalamannya sebagai ketua remaja masjid misalnya, 
melahirkan sikap tentang modernisasi dan globalisasi. 

Pola moderat religius cenderung memperbaiki diri 
sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Karena menurut 
mereka ibadah yang bersifat individu akan berimplikasi 
sosial. Hal ini tampak dari beberapa informan dalam 
menafsirkan penerapan amar ma’ruf nahi munkar.

Hal ini membuat informan yang termasuk kategori ini 
tampak defensif atau bahkan pasif. Sebagaimana dalam 
menyikapi modernisasi atau globalisasi.

Namun hal ini bukan berarti mereka tidak peduli dengan 
lingkungan sekitar atau masyarakat, justru bagi mereka 
dengan membenahi diri sendiri dampaknya akan bermanfaat 
bagi orang banyak. Artinya bahwa kesalihan individu yang 
mereka lakukan akan berdampak pada kesalihan sosial yang 
mereka harapkan.

Oleh karena itu, pola moderat religius lebih suka 
menyelesaikan persoalan-persoalan secara Islami. Aksi 
kekerasan menurutnya justru tidak mencerminkan ajaran 
Islam.

Karenanya, untuk mencapai hal itu maka dalam 
melakukan segala sesuatu harus dimaksudkan untuk tujuan 
ibadah sesuai dengan norma-norma Islam.

Ciri khusus dari informan yang masuk kategori ini 
adalah mereka secara praktis telah bekerja. Sehingga 
wajar saja jika mereka memilih “aman” dalam melakukan 
segala perbuatan. Penafsiran-penafsiran tentang agama, 
selalu dikontekskan dengan pekerjaan mereka, seperti 
mengajar.

Moderat Nasionalis

Ada sembilan informan yang termasuk dalam pola 
Moderat Nasionalis. Usia mereka relatif masih muda, dari 
usia 19 tahun hingga 33 tahun. Sedangkan lamanya waktu 
di pesantren mulai dari 3 tahun hingga 15 tahun.

Pola Moderat Nasionalis adalah mereka yang 
mendasarkan pemikiran pada akar budaya bangsa sebelum 
melakukan dan menyikapi tindakan. Mereka sangat 
khawatir dengan tergerusnya budaya bangsa ketika budaya-
budaya luar masuk ke negaranya.
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Sama halnya dengan pola Moderat Religius, pola 
Moderat Nasionalis juga menghindari sikap-sikap ekstrem 
dalam menyelesaikan persoalan. Pola ini juga tidak berarti 
golongan yang tidak religius, apalagi meninggalkan ibadah, 
hanya saja mereka menganggap bahwa mengedepankan 
adat, norma, dan budaya bangsa adalah sesuatu yang sangat 
penting dalam memfilter segala persoalan selain tetap 
berpegang teguh pada agama. Menurut mereka, budaya 
bangsa dinilai cukup mampu membendung segala hal yang 
bertentangan dengan pola kehidupan.

Pada dasarnya pola Moderat Nasionalis ini mendasarkan 
persoalan pada agama, sebagaimana pola moderat religius, 
hanya saja mereka lebih cenderung mengedepankan adat, 
norma, atau budaya bangsa untuk menghadapi setiap 
persoalan di masyarakat. Karena bagi mereka norma-
norma atau adat dianggap lebih dekat dengan kehidupan 
masyarakat selama ini. 

Hal ini terutama informan berstatus mahasiswa yang dari 
sisi pemikiran dan konsep lebih idealis. Lingkungan kampus 
tampaknya mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Ilmu 
yang mereka dapat di perguruan tinggi, organisasi kampus, 
serta lingkungan yang pluralistik menjadi salah satu dasar 
pemahaman mereka. Karenanya bagi mereka budaya 
bangsa sangat tepat untuk membendung arus modernisme 
dan globalisasi yang datang dengan sangat cepat.

Secara keseluruhan, para informan yang masuk dalam 
kategori Moderat Nasionalis ini adalah informan berinisial 
B, LU QA, MN, NL, DB, RM, LS, dan LB. Sama halnya 
dengan pola Moderat Religius, informan dalam pola ini 
relatif merata dari sisi latar belakang pendidikannya. 
Khusus informan berstatus mahasiswa lebih dominan. 
Bahkan empat dari lima informan mahasiswa ada dalam 
kategori ini.

Informan berinisial B, QA, dan LU, kendati hanya 
lulusan SMA, hingga saat ini masih aktif di kegiatan 
sosial. B misalnya, di sela-sela usahanya di rumah, aktif 
di kelompok tahlilan. Yang menjadi kebanggaan B saat 
ini adalah keberhasilannya dalam membantu masyarakat di 
bidang ekonomi dan pendidikan yang ia namakan sebagai 
Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM). 
Sedangkan QA dan LU, selain mengajar agama di kampung, 
masing-masing juga aktif di kegiatan remaja masjid dan 
IPPNU. Keduanya juga aktif dalam membantu mengajar 
di sebuah pondok pesantren.

Sementara MN, DB, NL, dan RM adalah mahasiswa 
aktif di perguruan tinggi Jawa Timur. Khusus DB, NL, 
dan RM, selain kuliah, mereka juga aktif di organisasi 
yang bersifat sosial. DB menjadi ketua pengajian Reboan 
di desanya. Sedangkan NL dan RM, keduanya aktif di 
organisasi kampus. NL menjadi fungsionaris Himpunan 
Mahasiswa (HIMA) Akutansi dan aktif pada kegiatan 
Remaja Masjid di kotanya. Sedangkan RM, selain masih 
aktif sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, dia juga aktif 
di Lembaga Penalaran serta menjabat sebagai Pemimpin 
Redaksi di sebuah Lembaga Pers Mahasiswa.

LB dan LS adalah informan berstatus sarjana. Keduanya 
adalah pengajar di sebuah lembaga pendidikan Islam di 
Surabaya. Sejak lulus dari pesantren keduanya aktif di 
beberapa organisasi pemuda. LB tercatat sebagai anggota 
Karang Taruna, Remaja Masjid, dan Remaja Mushollah. 
Sedangkan LS aktif di IPPNU (Ikatan Putri-Putri Nahdlatul 
Ulama) dan Fatayat.

Sebagian besar yang masuk dalam pola ini cenderung 
idealis, terutama informan berstatus mahasiswa. Mereka 
menginginkan perubahan riil di masyarakat. Karenanya, 
aparatur negara dinilai paling bertanggung jawab dalam 
menyikapi problematika di masyarakat. Artinya, mencintai 
dan membela bangsa bukan berarti menjadi “corong” 
pemerintah. Justru bagi mereka, untuk menyelamatkan 
bangsa yang mereka cintai, struktur dan sistem pemerintah 
harus dibenahi. Hal ini tampak jelas dalam perspektif MN 
dan DB tentang amar ma’ruf nahi munkar.

Sementara budaya bangsa yang menurut mereka menjadi 
dasar dalam memperbaiki moral bangsa, justru seolah tak 
tersentuh sama sekali di masyarakat. Pada gilirannya, moral 
masyarakat tidak saja mengalami degradasi tetapi juga 
seringkali melahirkan kekacauan-kekacauan. Pemerintah 
dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi, 
keamanan, dan lain sebagainya, akibat kurang sigapnya 
dalam mempertahankan budaya bangsa. 

Sama halnya dengan pola moderat religius, pola 
moderat nasionalis lebih memilih menggunakan pendekatan 
lemah lembut dalam menyelesaikan setiap persoalan di 
masyarakat. Mereka lebih memilih melakukan perbuatan-
perbuatan yang dinilai memiliki manfaat di masyarakat, 
selain juga menyuarakan kepada aparatur negara. Cara-cara 
kekerasan justru semakin menambah persoalan bangsa dan 
dinilai sebagai perbuatan yang keji dan amoral. 

Multikulturalisme di Indonesia juga menjadi bahan 
pemikiran mereka dalam menyikapi persoalan-persoalan di 
Indonesia. Hal ini tampak dalam pandangan LB, RM, dan 
NL tentang jihad. Sementara itu sikap nasionalisme tampak 
pada sikap mereka tentang arus modernisasi atau globalisasi 
ditunjukkan oleh MN, LS, dan QA, dan LU, terutama dalam 
menerjemahkan amar ma’ruf nahi munkar.

Sedangkan B lebih memilih melakukan tindakan nyata 
dalam masyarakat untuk menunjukkan nasionalismenya. 
Dengan kemampuan di bidang ekonomi yang dia dapat dari 
pesantren, B membentuk Program Nasional Pengembangan 
Masyarakat (PNPM). Program ini bergerak di sektor 
ekonomi, pendidikan, dan masalah-masalah yang bersifat 
material). B juga selalu menekankan untuk bersikap lemah 
lembut dan sesuai dengan keadaan di Indonesia dalam 
mengerjakan apa pun. Termasuk ketika mengerjakan 
sesuatu yang berkaitan dengan agama. “Perbuatan baik 
harus diimplementasikan sejalan dengan keadaan atau 
konteks, demikian juga dengan pencegahan kemungkaran,” 
katanya.
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kesimpulan

Akhirnya peneliti memberikan kesimpulan bahwa 
pola pemikiran dan perilaku alumni pesantren menjadi 2 
(dua) pola yakni pola Moderat Religius dan pola Moderat 
Nasionalis.

Pola Moderat Religius adalah mereka yang mendasarkan 
pemikiran dan perbuatannya pada agama (Islam) secara 
kokoh. Sedangkan pola Moderat Nasionalis adalah mereka 
yang mendasarkan pola pemikiran dan perilaku mereka 
pada budaya bangsa yang mengedepankan norma dan 
adat setempat. Kendati demikian, bukan berarti kedua 
pola ini saling meniadakan. Artinya, para informan yang 
masuk dalam kategori Moderat Religius bukan berarti tidak 
nasionalis dan sebaliknya mereka yang masuk kategori 
Moderat Nasionalis bukan berarti mereka tidak religius. 
Pola ini hanyalah sebagai kecenderungan-kecenderungan 
saja yang mendominasi pemikiran mereka.

Tabel 4. Pola Pemikiran dan Perilaku

Pola pemikiran dan perilaku Interaksi Sosial Kesetiaan Dasar Orientasi Perubahan

Moderat Religius Toleran Agama Pribadi

Moderat Nasionalis Toleran Budaya/ Bangsa Menyeluruh

Sumber: Muzadi (1999)

Tabel 5. Informan dengan Pola Moderat Religius

No Informan Usia Jenis Kelamin Alumni
Lama di 

Pesantren
Pendidikan

1 MH 31 tahun Laki-laki Bahrul Ulum Jombang 9 tahun SMA

2 MS 25 tahun Laki-laki Mambaul Ulum Mojokerto 5 tahun SMA

3 MR 26 tahun Laki-laki Ngalah Pasuruan 8 tahun Mahasiswa

4 AM 26 tahun Laki-laki Darussalam Gontor 4 tahun Sarjana

5 KH 29 tahun Laki-laki Darussalam Gontor 5 tahun Sarjana

6 K 37 tahun Perempuan Langitan Tuban 3 tahun Sarjana

Sumber: data primer diolah

Tabel 6. Informan dengan Pola Moderat Nasionalis

No Informan Usia Jenis Kelamin Alumni
Lama di 

Pesantren
Pendidikan

1 B 33 tahun Laki-laki Annuqoyyah Sumenep  5 tahun SMA

2 LU 21 tahun Perempuan Al-Amanah Sidoarjo  3 tahun SMA

3 QA 19 tahun Perempuan Al-Amanah Sidoarjo  4 tahun SMA

4 MN 21 tahun Laki-laki Mambaul Ulum Mojokerto  7 tahun Mahasiswa

5 NL 20 tahun Perempuan Mambaushshalihin Gresik  6 tahun Mahasiswa

6 DB 22 tahun Laki-laki Lirboyo Kediri dan Sidogiri Pasuruan 15 tahun Mahasiswa

7 RM 23 tahun Perempuan Sunan Ampel Jombang  3 tahun Mahasiswa

8 LS 27 tahun Perempuan Annajiyah Surabaya  6 tahun Sarjana

9 LB 31 tahun Perempuan Langitan Tuban  3 tahun Sarjana

Sumber: data primer diolah

Pemikiran dan perilaku para informan yang berlatar 
belakang pesantren masih sangat kental, terutama dalam 
hal toleransi dan moderasi. Hal ini menjadi ciri khas semua 
informan, terutama dalam menyikapi persoalan-persoalan 
di masyarakat. 

Pendidikan pesantren selalu menjadi dasar dalam 
pemikiran, sikap, atau pun perilaku informan, baik mereka 
yang masuk kategori Moderat Religius maupun Moderat 
Nasionalis. Hanya saja yang kemudian membedakan pola 
pemikiran dan perilaku mereka adalah ketika mereka terjun 
di masyarakat, pendidikan yang melatarbelakanginya, serta 
komunitas-komunitas pasca-pesantren

Artinya, jika pemerintah “menuduh” pesantren sebagai 
“terdakwa utama” dalam kasus terorisme di Indonesia maka 
perlu dikaji ulang. Sementara bila ada pelaku terorisme yang 
mengaku sebagai alumnus pesantren, maka perlu diselidiki 
pula lembaga pesantren tempat dia belajar, apakah lembaga 
tersebut benar-benar termasuk kategori pesantren atau 
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tidak. Karena bukan mustahil bila pesantren yang disebut 
sebenarnya bukan pesantren.
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Metakognisi dan Multi Reprensentasi dalam Pembelajaran Matematika
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abstrak

Pemahaman matematika adalah representasi mental dan merupakan bagian dari jaringan representasi. Pemahaman, selalu terkait 
dengan kesiapan siswa, yaitu kesiapan untuk mampu mencerna pelajaran yang sangat bergantung pada perkembangan kognisinya 
yang dapat ditingkatkan mencapai batas optimal dengan pengayaan melalui pengalaman. Selain faktor kesiapan, tingkat pemahaman 
dapat ditentukan oleh sejumlah pengaitan. Suatu ide-ide matematika, prosedur atau fakta dapat dipahami sepenuhnya jika hubungan 
yang ada dalam jaringan representasi, lebih kuat atau lebih banyak keterkaitannya. Iiini menunjukkan bahwa dalam pemahaman 
matematika tidak semata-mata terbatas pada keterkaitan objek-objek matematika, tetapi juga pemahaman penggunaan matematika 
dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: metakognisi dalam pembelajaran matematika

abstract

An understanding of mathematics is a mental representation and a part of the network representation an understanding is always 
associated with the readiness of students, namely the readiness of being able to digest the lessons which is a lot dependent on the 
development of cognition and can be improved optimally through experiences in addition to readiness factors, the level of understranding. 
Can be determined by a number of associations. Some mathematical ideas procedures or fact can befully understroad if the relationships 
in the network representation are stoger or much more association. This shows that the understanding of mathematics is not morely 
limited to the kingkage of object of mathmematics. But also the understanding to the use of mathematics in everyday life.

Key words: Metacognition in Mathematic Learning

Sasaran utama pembelajaran matematika, adalah siswa 
memahami apa yang telah dipelajari. Meskipun demikian 
penekanan pemahaman yang hanya mendasarkan pada 
aspek pendekatan perkembangan kognitif, tidaklah cukup. 
Siswa perlu dilibatkan dalam pengetahuan situasional yang 
melibatkan kognisi social. Melalui pendekatan ini siswa 
dapat memperoleh pemahaman nyata yang terkait dengan 
permasalahan sehari-hari yang merupakan kekurangan 
pada setiap pemahaman yang diperoleh dari hasil belajar 
formal di kelas.

Dalam pembelajaran, terkadang siswa berusaha 
selalu mengingat informasi dengan tujuan agar dapat 
dengan mudah dimunculkan kembali dalam penyelesaian 
soal atau tes tanpa memahami makna sebenarnya. 
Pengajaran matematika di kelas juga menunjukkan adanya 
kecenderungan pemberian penekanan pada perolehan 
pengetahuan faktual, keterampilan prosedural, dan disertai 
sikap pasif melalui komunikasi satu arah, meniru dari drill 
(Niss, 1996: 35). Selain itu dalam pembelajaran tersebut 
kemampuan representasi yang dikembangkan memiliki 
kecenderungan dalam bentuk translasi dari deskripsi 
verbal yang biasanya berbentuk soal ceritera diubah ke 
dalam salah satu bentuk representasi lain seperti: simbol, 
grafik atau table, dan jarang terjadi sebaliknya. Sedangkan 
proses translasi dari satu bentuk representasi ke berbagai 
bentuk representasi yang lain, tidak pernah atau jarang 

dilakukan oleh guru secara sengaja yang bertujuan untuk 
mengoptimalkan kemampuan representasi matematika 
siswa. Hal lain yang sering diabaikan dalam pembelajaran, 
tidak terlihat upaya sadar dari guru untuk mengembangkan 
metakognisi siswa. Perkembangan yang terjadi, berlangsung 
secara alami bagi sebagian kecil siswa.

Pemahaman matematika merujuk pada perolehan 
terintegrasi tentang ide-ide matematika. Siswa yang 
memahami konsep matematika, lebih dari sekadar 
mengetahui fakta, konsep, dan prosedur sebagai bagian 
yang terpisah-pisah. Siswa memahami mengapa ide-ide 
matematika itu penting dan dalam konteks yang mana dapat 
dimanfaatkan. Siswa dapat mengorganisir pengetahuan 
dalam suatu keterkaitan yang utuh, yang dapat digunakan 
untuk mempelajari ide baru dengan mengkaitkan ide-ide 
yang telah diketahui sebelumnya.

Belajar dengan pemahaman dapat meningkatkan retensi, 
sebab mempelajari fakta, konsep, dan prosedur yang paling 
berkaitan, mempermudah mengingat dan menggunakannya, 
dan dapat dibangun kembali ketika terlupakan. Siswa yag 
memahami metode, dapat memonitor apa yang mereka 
ingin dan mencoba untuk memikirkan apakah sesuatu 
tersebut masuk akal. Siswa dapat berusaha memperluas 
metode dan sekaligus mengklarifikasi hal tersebut jika 
diperlukan.
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Belajar melalui pemahaman, juga dapat dilihat melalui 
kemampuan siswa dalam menggunakan berbagai model 
representasi. Siswa dapat menyajikan permasalahan 
matematika dengan berbagai representasi dan mengetahui 
bagaimana representasi berbeda dapat digunakan untuk 
tujuan yang sama atau pun berbeda. Dalam kemampuan ini, 
tingkat pemahaman siswa dapat dilihat dari kesempurnaan 
dan kelulusan dari keterkaitan antar representasi yang 
dibuatnya. Sebagai contoh, andaikan siswa dapat 
menyelesaikan melalui gambar atau pun menggunakan 
benda konkret. Siswa juga dapat menggunakan garis 
bilangan atau pun menggunakan pecahan-pecahan 
akivalen dengan penyebut sama. Dengan mengoperasikan 
berbagai representasi, memberi kesempatan kepada siswa 
untuk melihat kelebihan dan kekurangan berbagai model 
representasi, dan bernalar untuk menentukan model yang 
efektif dalam memecahkan masalah matematika tertentu. 
Sajikan berbagai model representasi ini perannya meningkat 
tidak hanya sebagai sajian ide tetap juga sebagai multi 
strategi solusi masalah matematika.

Selanjutnya pengetahuan yang telah dipelajari dengan 
pemahaman memberikan dasar untuk membangun 
pengetahuan baru dan untuk solusi masalah baru dan 
mungkin yang belum dikenalnya. Ketika siswa memiliki 
pemahaman konseptual, siswa melihat keterkaitan antar-
konsep dan prosedur dan dapat memberikan argumen 
untuk menjelaskan mengapa beberapa fakta memberikan 
konsekuensi terhadap yang lainya. Siswa memperoleh 
keyakinan, yang kemudian memberikan dasar kemampuan 
untuk berubah ke level pemahaman yang lebih tinggi. 
Sebagai contoh, ketika siswa memahami konsep dan 
prosedur nilai tempat operasi dengan bilangan digit 
tunggal, mereka dapat memperluas ke konsep dan prosedur 
yang baru. Siswa dapat mempelajari dan memahami 
nilai tempat dan multi digit dengan konsep serupa. Jadi 
belajar menjumlah dan mengurangi bilangan multi digit 
tidak harus memasukkan sepenuhnya ide-ide baru yang 
tidak berkaitan. Hal yang sama dapat dilakukan untuk 
perkalian dan pembagian. Belajar melalui pemahaman juga 
membantu siswa menghindari berbagai kesalahan kritis 
dalam pemecahan masalah. Sebagai contoh, jika siswa 
mengalihkan 9,93 dan 7,65 dan memperoleh 7519,95 untuk 
jawabannya, siswa dapat dengan segera memutuskan bahwa 
jawaban tersebut tidak benar. Siswa dapat mengetahui 
bahwa 8 √ 10 hanya 80, jadi perkalian dua bilangan tersebut 
kurang dari 80, kemudian dapat memperkirakan bahwa 
penempatan tanda decimal adalah tidak benar, dan dapat 
melakukan pembenaran.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa untuk sampai 
pada tingkat pemahaman yang sebenarnya, siswa tidak 
cukup hanya memiliki kemampuan menghitung (proses 
kognitif), tetapi juga harus memiliki kemampuan lain, 
seperti: memonitor dan mengontrol (akitvitas metakognitif) 
pada setiap tahapan yang dilakukan. Untuk itu muncul 
pertanyaan: bagaimanakah bentuk pemahaman yang 
memungkinkan pengembangan metakognitif siswa ? untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, dalam uraian berikut akan 

dicoba menguraikan berbagai unsure yan memungkinkan 
dapat memberikan gambaran bentuk pembelajaran yang 
diharapkan. Unsure-unsur tersebut di antaranya: pengertian 
metakognisi, pemecahan masalah dalam matematika, dan 
peran representasi dalam pengembangan metakognisi.

Pengetian Metakognisi

Dalam pembelajaran matematika, bukanlah hal aneh jika 
terdengar ungkapan bahwa masih banyak siswa yang tidak 
atau kurang menyayangi matematika. Banyak faktor yang 
menyebabkan hal tersebut, namun salah satu di antaranya 
dapat disebabkan karena mereka dapat pembelajaran yang 
kurang menarik. Pengajaran matematika dianggap sebagai 
pengajaran yang berisi penyampaian rumus-rumus atau pun 
objek-objek matematika yang harus dikuasai yang terkadang 
bahkan sebagian besar tidak bermakna bagi siswa.

Schoenfield (1987) menyatakan, bahwa metakognisi 
mempunyai potensi untuk meningkatkan kebermaknaan 
dalam belajar siswa, dan menciptakan “budaya matematika” 
di kelas membantu perkembangan metakognisi yang bak. 
Schoenfieldpercaya bahwa “dunia budaya matematika” 
akan mendorong siswa untuk berpikir tentang matematika 
sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, 
meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat atau 
melakukan keterkaitan antar-konsep matematika dalam 
konteks berbeda, dan membangun pengertian di lingkungan 
siswa melalui pemecahan masalah metematika baik secara 
sendiri atau pun bersama-sama. Selain Schoenfield, 
Yushinori (2000) menyatakan bahwa metakognisi berperan 
sebagai “driving force” dalam pemecahan masalah 
matematika dan merupakan kunci yang memengaruhi 
keberhasilan matematika siswa. Sedangkan Killpatrick, 
Swafford, dan Findell (2001), mengungkapkan bahwa 
metakognisi memberikan kontribusi yang tidak kecil 
trhadap kompetensi strategik dan penalaran.

Ketiga ahli sependapat bahwa metakognisi adalah 
merupakan kesadaran tentang apa yang sudah dan tidak 
diketahui. Metakognisi menyoroti pada dua bagian yang 
berbeda, namun keduanya meruapkan dua aspek yan 
berkaitan, yaitu: (1) Pengetahuan metakognisi; pengetahuan 
dan pandangan tentang proses berfikir yang dimiliki 
seseorang, dan (2) aktivitas metakognisi; memantau 
(monitoring) dan mengatur (regulation) aktivitas kognisi 
seseorang. Sedangkan strategi metakognisi mengacu kepada 
cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses 
berfikir. Artinya, jika seseorang memiliki strategi kognisi, 
maka orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengawal 
fikirannya melalui aktivitas memantau kemajuan pada 
setiap tahapan dan mengatur atau mengendalikan setiap 
apa yang dilakukan. Dari pengertian metakognisi seperti 
terungkap di atas, Lesh, Lester, dan Hjalmarson (2003), 
menyetarakan cara berfikir yang melibatkan metakognisi 
sebagai cara berfikir tingkat tinggi.

Dikaitkan dengan pembelajaran, metakognisi tidak perlu 
diajarkan sebagai bagian terpisah dengan mata pelajaran. 
Metakognisi perlu disampaikan secara terintegrasi yaitu 
dengan menerapkan metakognisi dalam prinsip-prinsip 
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pembelajaran. Dengan penerapan ini, kemampuan 
menerapkan Metakognisi dalam setiap tahapan pembelajaran 
akan terjadi secara spontan dan tanpa disadari dapat 
dikembangkan.

Pemecahan Masalah dalam Matematika

Dalam pembelajaran, pandangan siswa tentang 
hakikat matematika sangat dipengaruhi oleh pandangan 
guru. Schoenfield (1992) menyatakan, dari hasil survei 
kebanyakan siswa berfikir bahwa dalam matematika harus 
ada metode yang telah siap untuk memecahkan masalah 
dan metode tersebut harus dengan cepat mengarah pada 
sebuah jawaban. Selain itu dinyatakan juga, bahwa siswa 
yang sebagai responden, setengahnya berpendapat bahwa 
belajar matematika kebanyakan hanya mengingat fakta. 
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pandangan siswa 
tidak mungkin berusaha menyelesaikan suatu masalah 
yang di dalamnya melibatkan terlalu banyak kompleksitas 
atau tidak mungkin menawarkan pendekatan permasalahan 
dengan algoritma yang tidak pasti.

Pendekatan guru dalam mengajar matematika 
menggambarkan pandangannya tentang matematika 
sebagai disiplin ilmu. Penggunaan pendekatan pemecahan 
masalah menggeser pendekatan lama, yang menekankan 
pada sajian konsep matematika, prosedur atau fakta dan 
teorema dengan focus pada latihan dan memori siswa, 
menjadikan matematika sebagai aktivitas, melakukan 
berbagai upaya kreatif termasuk inkuiri dan diskoveri, 
mencakup, menyimpulkan dan memberi makna dan 
membuat koneksi.

Pandangan tersebut sesuai dengan Ernest (1988) 
yang menyatakan bahwa “matematika bersifat dinamis, 
berkembang terus-menerus pada kreasi dan penemuan 
manusia, di mana pola dibangun dan disaring ke dalam 
pengetahuan. Jadi matematika adalah proses inkuiri dan 
bertambah menjadi sejumlah pengetahuan”. Konsekuensi 
dari pandangan ini, guru tidak memandang matematika 
sebagai sekumpulan alat (pandangan instrumentalis) atau 
hanya keterkaitan konsep mendasar (pandangan Platonic), 
melainkan guru lebih cenderung berfokus pada belajar 
siswa dan gaya mengajar yang konstruktivis, secara aktif 
melibatkan siswa dalam menggali konsep matematika, 
menciptakan strategi solusi, dan membangun makna pribadi 
dalam lingkungan yang kaya masalah.

Dilihat berdasarkan karakteristiknya, pendekatan 
pemecahan masalah berisi keterkaitan antara masalah dan 
metode. Pendekatan ini menggunakan masalah yang tidak 
biasa atau non-rutin, seperti: masalah dari situasi tertentu, 
masalah dengan proses penyelesaian yang beragam, atau 
masalah dengan penyelesaian atau pun hasil akhir terbuka 
(Christiansen dan Walter, 1986). Sedangkan metode yang 
digunakan, sangat bergantung pada masalah yang dihadapi 
termasuk kondisi kelas dan tujuan pembelajaran.

Selanjutnya, Schoenfield (1985) mengungkap kriteria 
pemecah masalah yang baik dibandingkan dengan yang 
lemah, yaitu bahwa pada pemecah masalah yang baik: 
mengetahui lebih banyak pengetahuan yang beragam; lebih 

menyadari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki; lebih baik 
dalam memonitor dan mengatur usaha pemecahan masalah; 
dan cenderung memperoleh pemecahan masalah yang 
masuk akal dan dapat dipahami. Dari pernyataan tersebut 
menjelaskan bahwa pemecahan masalah tidak hanya 
sekadar penyederhana penetapan strategi penyelesaian 
tugas yang efektif. Ketika berhadapan dengan hambatan 
dan ketidakpastian, pemecahan masalah yang baik perlu 
menampilkan keterampilan dalam memilih dan menguji 
strategi alternative dan mengkaitkannya dengan masalah 
(Good, Mulryan dan McCaslin, 1992). Berfikir efektif 
secara matematik dalam pemecahan masalah tidak 
hanya aktivitas kognitif, seperti menyajikan tugas dan 
mengimplementasikan strategi agar menemukan solusi, 
tetapi juga memonitoring Metakognisi yang mengatur 
setiap aktivitas.

Peran Representasi dalam Pengembangan Metakognisi

Salah satu isu yang ditekankan oleh Lester adalah 
peran metakognisi dalam pemecahan masalah, di mana 
metakognisi merujuk pada apa yang siswa ketahui tentang 
proses berfikir yang dimiliki mereka, dan bagaimana mereka 
memonitor dan mengatur pemikiran mereka ketika bekerja 
menyelesaikan tugas-tugas matematika (Goos Galbraith 
dan Renshaw, 1999). Lester dan Kehle (2003) menyatakan 
bahwa dalam aktivitas matematika yang ideal, melibatkan 
beberapa tahapan, yang diawali dari suatu konteks riil atau 
matematika dilakukan penyederhanaan sehingga terbentuk 
suatu masalah. Selanjutnya melakukan abstraksi masalah 
dalam bentuk berbagai representasi matematika yang 
mungkin, dilanjutkan dengan melakukan perhitungan atau 
eksekusi hingga diperoleh suatu solusi.

Dari tahapan tersbeut, kemampuan seseorang dalam 
berbagai representasi memiliki peran yang tidak kecil. 
Dalam pembelajaran matematika, penggunaan simbul 
dalam matematika sangat kental dan tidak dapat diabaikan. 
Janvier (1987), mengungkapkan bahwa penggunaan 
simbol-simbol yang melibatkan proses tanslasi merupakan 
proses yang melibatkan berfikir matematika tingkat tinggi 
termasuk melakukan proses dari satu model representasi ke 
model lain. Lesh, Post dan Behr (1987), mendeskripsikan 
peran dan translasi pada sistem representasi dalam lima 
type, yaitu: real script, manipulative models, static picture, 
written symbols, dan spoken language yang semuanya saling 
berinteraksi. Sedangkan McCoy, Baker dan Little (1996) 
mengungkapkan bahwa untuk mengoptimalkan potensi 
kecerdasan yang dimiliki siswa, perlu dilakukan perubahan 
pendekatan belajar, yaitu dari cara yang bisa dilakukan 
secara konvensional dengan meminta siswa melakukan 
proses translasi dari soal kriteria ke penyelesaian tunggal, 
diubah menjadi mendemonstrasikan pemahamannya tidak 
hanya proses translasi dari deskripsi verbal ke translasi 
yang lainnya tetapi juga sebaliknya, yaitu melakukan proses 
translasi dari berbagai model representasi menjadi deskripsi 
verval. Sedangkan menurut Rivera (1996) perlunya 
menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengaktifkan 
siswa, dan terjadi discourse dengan melibatkan kemampuan 
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melakukan translasi multi representasi yang meliputi 
deksipri verbal, tabel, grafik dan formula, agar pemahaman 
konsep siswa optimal. 

Dari aspek teori belajar, pengembangan daya 
representasi didasarkan pada pandangan Vygotsky, 
bahwa perkembangan kognitif siswa sangat dipengaruhi 
antar-aktivitas individu dengan lingkungan luar atau 
interaksi (Confrey dalam Luitel, 2001). Ini mengakibatkan 
bahwa internalisasi adalah merupakan suatu proses sosial, 
sedangkan sistem representasi adalah merupakan bagian 
di mana pembentukannya diawali dengan faktor eksternal 
yang dilanjutkan dengan internalisasi (Luitel, 2001)

Dari teori Vgygotsky, Tchoshnov (2001) membedakan 
kemampuan berfikir berdasarkan pertimbangan peran 
representasi siswa dalam bentuk representasi kognisi tingkat 
tinggi dan tingkat rendah. Pada tingkat tinggi, representasi 
memiliki peran yang esensial dalam pemecahan masalah, 
memberikan gambaran menyeluruh, mempermudah proses 
pengkodean informasi, menjawab pertanyaan “bagaimana” 
dan “mengapa”, lebih dinamis, dan menekankan keterkaitan 
berbagai representasi. Sedangkan pada tingkat rendah, 
representasi hanya sebagai penyerta, menekankan pada 
bagian tertentu, memerlukan kemampuan memori, 
menjawab pertanyaan “apa”, lebih statis” dan menekankan 
pada satu model representasi.

Harus diingat, bahwa dalam membangun konsep, tidak 
cukup jika siswa hanya melakukan berbagai aktivitas 
translasi. Mereka harus dapaty membangun dengan cara 
mengaitkan ide-ide yang dimilikinya secara bermakna 
(artikulasi). Hiebert dan Lefevre (dalam Hitt, 2001) 
menyatakan, kecenderungan berkaitan dengan pendekatan 
siswa dalam bentuk pengetahuan yang terbagi-bagi karena 
kurangnya batasan konteks. Artinya, permasalahan 
dengan konteks yang jelas dapat mengurangi kesulitan 
dalam membangun hubungan di antara bagian-bagian 
pengetahuan. Jadi, pengetahuan siswa tentang suatu konsep, 
akan menjadi stabil jika mereka dapat mengartikulasi 
perbedaan representasi dari konsep-konsep yang dipelajari. 
Menurut Hitt (2001), bahwa dalam pemecahan masalah, 
representasi adalah inti dari aktivitas bermatematika. Dalam 
aktivitas tersebut tidak hanya melibatkan proses berfikir 
namun melibatkan aktivitas monitoring dan regulator 
metakognisi yang ditandai dengan penguasaan multi 
representasi sebagai strategi solusi alternatif yang siap 
digunakan dalam setiap pemecahan masalah.

Kesimpulan

Pengembangan strategi metakognisi siswa yang 
merujuk kepada cara meningkatkan kesadaran tentang 
proses berfikir, tidak harus diajarkan secara terpisah, 
melainkan terintegrasi dalam tahapan-tahapan pembelajaran 
mata pelajaran. Bentuk pembelajaran semacam ini 
memungkinkan berkembangnya aktivitas metakognisi 
secara spontan dan tanpa disadari.

Pembelajaran matematika dewasa ini lebih berorientasi 
pada pemecahan masalah. Untuk membentuk siswa 
sebagai pemecah masalah yang baik, pengembangan 

metakognisi siswa tidak mungkin dapat dihindari. 
Melalui penguasaan strategi metakognisi, siswa memiliki 
peluang untuk melakukan penilaian pada setiap tahapan 
pemecahan masalah, mengubah strategi jika diperlukan, 
dan mengoreksi kekeliruan solusi jika memiliki keganjilan 
atau tidak dapat dipahami.

Salah satu bentuk pembelajaran yang memungkinkan 
pengembangan metakognisi siswa dapat dilakukan dengan 
memberikan masalah non-rutin yang memungkinkan 
memunculkan berbagai solusi dengan melibatkan berbagai 
representasi matematika. Penguasaan siswa dalam berbagai 
representasi, sekaligus kemampuan memilih representasi 
yang paling tepat sebagai solusi pemecahan masalah akan 
mengarahkan siswa pada kemampuan berfikir tingkat tinggi 
melalui aktivitas memonitor dan mengatur setiap tahapan 
proses berfikir yang dilakukan.
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abstrak 

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian tersendiri, karena banyaknya 
kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada 
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan 
pandangan patriakhi dan kurangnya sosialisasi KDRT merupakan penyebab utama tingginya tindak kekerasan dalam rumah 
tangga.

Kata kunci: perempuan, kekerasan, rumah tangga, perlindungan

abstract 

Protection of the state law must be given to every citizen, including protection from crime and violence. Legal protection of women 
victims of domestic violence a concern in itself, because the number of domestic violence with female victims. This study examined the 
legal protection provided to women victims of domestic violence in Lumajang. The results of this study indicate that the issue patriakhi 
view domestic violence and lack of socialization is the main cause of the high action domestic violence.

Key words: women, violence, household, protection

pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah 
tangga sangatlah penting diberikan dengan tujuan untuk 
mencegah segala bentuk kekerasan terhadap korban di 
antaranya intimidasi dan kekerasan berlanjut. Secara 
prinsip, manifestasi dari perlindungan hukum adalah 
sebuah kepastian aturan dalam suatu pranata hukum. Secara 
filofofis perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk 
kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah.1

Kejahatan berupa kekerasan dalam rumah tangga 
selanjutnya disingkat KDRT terhadap perempuan 
merupakan masalah sosial yang serius, namun seringkali 
tidak mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun 
aparat penegak hukum. Salah satu penyebabnya adalah 
kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga 
sedangkan campur tangan dari pihak lain dianggap sebagai 
intervensi yang tidak diharapkan oleh yang bersangkutan. 
Kenyataan tersebut memerlukan adanya perubahan sikap 
yang mendasar bahwa persoalan KDRT menjadi tanggung 
jawab bersama untuk mengatasinya karena merupakan 
pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia.

Berdasar latar belakang tersebut di atas ada empat 
permasalahan dalam penulisan ini: pertama mengenai 
penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 
terjadi di Kabupaten Lumajang. Kedua, faktor-faktor 
yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga terhadap perempuan di Kabupaten Lumajang. 

Ketiga, upaya perlindungan hukum yang dilakukan di 
Kabupaten Lumajang terhadap terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga. Keempat, solusi kedepan sebagai upaya 
optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari 
kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kabupaten 
Lumajang

Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum 
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan 
pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang 
bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala 
hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali 
itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 
fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan sesuatu 
pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala 
yang bersangkutan (Aroma, 2003).

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut 
suatu rencana tertentu (Widanti, 2005). Untuk memperoleh 
bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini tipe 
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris/sosiologis 
yaitu pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat 

(Ibrahim).

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunaan dalam penelitian 
ini adalah: a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum 
yang bersifat autoritatif diperoleh dengan cara mengkaji 
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perundang-undangan, peraturan-peraturan untuk melakukan 
penelaahan materi muatan yang ada di dalamnya yang 
terkait dengan penelitian ini (Marzuki, PM, 2005). b) Bahan 
hukum Sekunder berupa kajian kepustakaan (studi literatur) 
yaitu berupa buku hukum jurnal, serta kamus-kamus hukum 
yang terkait dengan penelitian ini (Sukanto S, 1981).  
c) Bahan Hukum Tersier, dilakukan dengan melakukan 
wawancara dengan instansi terkait yang berkaitan dengan 
penelitian.

Metode Pengumpulan dan Pengelohan Bahan Hukum

Langkah awal prosedur penelitian ini adalah mengangkat 
suatu tema atau topik pembahasan yang didapatkan dari 
suatu kajian peraturan perundang-undangan yang terkait 
sehingga ditemukan pokok-pokok masalah yang harus 
dipecahkan. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah 
selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan 
hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, dengan 
mempreskripsikan hukum positif dan mengkaitkannya 
dengan bahan hukum sekunder. Hasil dari analisis tersebut, 
ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang merupakan jawaban 
atas permasalahan dalam penelitian ini. Saran diharapkan 
dapat dijadikan dasar acuan dan pertimbangan hukum yang 
berguna untuk menyempurnakan perundang-undangan 
ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap perempuan dari Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga khususnya yang terjadi di Kabupaten 
Lumajang.

tinjauan pustaka

Konsepsi Perlindungan Hukum

Masyarakat dunia telah menyepakati konsepsi dasar 
dalam perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 
7 Universal Declaration of Human Right bahwa: semua 
orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum yang sama tanpa diskriminasi. Menurut Phipipus M. 
Hadjon, hukum merupakan bagian integral dari kehidupan 
manusia, hukum mengatur dan menguasai manusia dalam 
kehidupan bersama. Sebagai konsekwensinya, maka tata 
hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan 
hukum bagi manusia yang berujung pada kepastian hukum. 
Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia 
ini tidak lain merupakan pencerminan dari pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Hadjon P, 
2002).

Perlindungan hukum juga diatur di dalam Undang-
Undang Dasar 1945, pasal 28 huruf G ayat (1) UUD’45, 
pasal 28 huruf H ayat (2) UUD’45 serta pasal 28 huruf 
I UUD’ 1945 ayat (2)”.8 Pasal-pasal tersebut berupa 
pengakuan negara terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya 
penghapusan terhadap setiap bentuk diskriminasi dan 
perlindungan hukumnya untuk mencapai keadilan.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 
terhadap Perempuan

Harkristuti Harkrisnowo mendefinisikan kekerasan 
sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan 
fisik maupun psikologis pada korban (Harkrisnowo H).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah 
setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada 
kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan 
secara fisik, seksual, psikologis, atau ekonomis, termasuk 
ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi 
di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. 
Pengertian ini mengacu pada pasal 1 Deklarasi PBB 
Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap 
Perempuan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dimaksud kekerasan 
dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga. 

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan 
rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; b) Kekerasan Psikis 
adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada 
seseorang; c) Kekerasan seksual, dalam penjelasan pasal 
8 UU PKDRT yang dimaksud dengan kekerasan seksual 
dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa 
pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual 
dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan 
hubungn seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial 
dan/atau tujuan tertentu; d) Penelantaran rumah tangga 
adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia 
wajib memberikan kehidupan, atau pemeliharaan kepada 
orang tersebut.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan 
dari Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Perlindungan atas KDRT dalam KUHP
Meskipun masih sangat terbatas, KUHP sebenarnya 

juga mengatur tentang KDRT. Pasal-Pasal KUHP yang 
berkaitan dengan KDRT dapat kita temukan pada: Pasal 
tentang kejahatan terhadap kesusilaan (pasal 281–303), 
Pasal-Pasal tentang meninggalkan orang yang perlu 
ditolong (pasal 304). Pasal-Pasal tentang kejahatan terhadap 
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kemerdekaan orang (pasal 328–336 selain pasal 329 dan 
334). Pasal tentang kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338), 
Pasal-Pasal tentang penganiayaan (Pasal 351–356). 

KUHP sepintas tampaknya banyak mengatur tentang 
kasus-kasus yang muncul dalam KDRT. Namun apabila 
dikaji lebih mendalam terdapat kelemahan di dalamnya 
seperti diungkapkan oleh Ratna Batara Munti yang dikutip 
Ummu A. Mukarnawati yaitu, definisi kekerasan dalam 
KUHP hanya bersifat fisik (penganiayaan). Selain itu 
tidak ada hukuman minimal dan alternatif sanksi lain. 
KUHP hanya mengatur pidana hukuman maksimal dan 
denda yang sangat rendah bagi pelaku kekerasan. Oleh 
karenanya hukuman yang dijatuhkan para hakim seringkali 
tidak setimpal dengan beban penderitaan yang diakibatkan 
oleh perbuatan pelaku. KUHP juga tidak mengatur bentuk 
alternatif sanksi lain kecuali kurungan dan denda. Di dalam 
KUHP juga tidak spesifik mengatur kekerasan dalam rumah 
tangga dan hanya memberikan pemahaman yang sempit 
tentang keluarga sebagai keluarga inti yakni ayah, ibu dan 
anak-anak. 

Perlindungan atas KDRT dalam UU PKDRT

Kesadaran akan pentingnya merumuskan kembali 
hukum nasional yang berkeadilan gender, telah mendorong 
segenap elemen bangsa salah satunya dengan merumuskan 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini didesain 
untuk mampu menampung hal-hal khusus yang berkaitan 
dengan kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT juga 
mempunyai makna strategis terutama dalam konteks 
perlindungan hukum bagi korban.

UU PKDRT memang tidak ditujukan hanya kepada 
perempuan saja tetapi bagi seluruh anggota keluarga. 
Namun seperti ditegaskan dalam Pasal 1, UU PKDRT ini 
lebih utama dimaksudkan untuk melindungi perempuan 
“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 
lingkup rumah tangga”. Kutipan Pasal ini menunjukkan 
bahwa UU PKDRT mengafirmasi fakta-fakta bahwa 
sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. 

Undang-Undang ini merambah wilayah domestik yang 
selama ini merupakan wilayah yang nyaris tak tersentuh 
hukum karena dianggap privat dan mempunyai otoritas 
sendiri. UU PKDRT melakukan redefinisi terhadap 
pemahaman rumah tangga. Benar bahwa ini adalah urusan 
domestik, jika rumah tangga tersebut dalam kondisi yang 
harmonis. Namun ketika terjadi kekerasan di dalamnya, 
Undang-Undang ini dapat menerobos tembok rumah tangga 
dan menjadi payung hukum yang membenarkan tindakan 
masyarakat dan aparat untuk turut campur dalam urusan 
rumah tangga. Hal inilah yang menjadi tonggak penting 
dalam mengubah pandangan masyarakat yang menganggap 
wilayah domestik tidak bisa diganggu gugat. 

Perlindungan atas KDRT dalam UU Perlindungan Anak

Pengaturan tentang KDRT juga dapat dilihat dalam 
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut 
secara tegas mengatur perihal KDRT dalam rangka 
mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak, the best 
interest of the child. Sejalan dengan UU PKDRT, UU PA 
juga menegaskan bahwa anggota keluarga yang bernama 
anak-anak ini mempunyai hak yang harus dilindungi dari 
segala bentuk kekerasan dan penelantaran.

Perlindungan atas KDRT dalam UU Perkawinan

Semangat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(UU Perkawinan) sesungguhnya adalah untuk memperbarui 
posisi hukum perempuan di Indonesia, sehingga perempuan 
memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum 
utamanya dalam wilayah privat. Beberapa hal pokok yang 
terkandung di dalam undang-undang ini antara lain: hak 
untuk menikah dan melakukan pernikahan tanpa paksaan, 
hak yang sama untuk memelihara anak dan menentukan 
pendidikan anak, hak yang sama untuk pengelolaan harta 
bersama, hak yang sama untuk menentukan tempat tinggal, 
hak untuk mendapatkan nafkah dan hak untuk membuat 
perjanjian perkawinan.

Perlindungan atas KDRT dalam UU tentang 
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
(UU PTPO)

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk 
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi 
(UU PTPPO Pasal 1). Fungsi keluarga dalam UU PTPPO 
Pasal 57 diamanatkan sebagai pihak yang mempunyai 
kewajiban untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. 
Keluarga seharusnya menjadi tempat para anggota keluarga 
untuk berlindung, menguatkan dan membekali diri dengan 
life skill untuk menghadapi kehidupan bukan sebagai tempat 
cikal bakal terjadinya perdagangan orang.

hasil penelitian dan pembahasan

Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga 
di Kab. Lumajang

Penanganan kasus KDRT di Kabupaten Lumajang 
antara lain meliputi:

Penanganan Kasus KDRT di Polres Lumajang

Kepolisian pada umumnya menjadi instansi pertama 
yang dituju oleh para korban KDRT. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian Resort 
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Lumajang, selama tahun 2006 terdapat 3 kasus KDRT, 
tahun 2007 jumlah perkara yang ditangani oleh Polres 
Lumajang sebanyak 27 kasus. Tahun 2008, jumlah kasus 
yaitu sejumlah 21 Kasus. Berikut merupakan data yang 
bentuk KDRT yang masuk ke Polres Lumajang.

Tabel 1. Jenis KDRT Data Polres Lumajang Tahun 
2006–2008

Tahun Fisik Seksual Psikologis Ekonomi Jumlah

2006  2 0 0 1  3

2007 18 0 0 9 27

2008 18 0 0 3 21

Sumber: RKP Polres Lumajang

Ditinjau dari proses penanganan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga yang masuk ke Polres Lumajang pada tahun 
2006–2008 sejumlah 53 kasus, 17 kasus yang berkasnya 
telah dinyatakan sempurna atau P 21, 24 kasus telah 
terselesaikan, 1 kasus yang dicabut laporannya, 1 kasus 
yang tersangkanya kabur, serta 10 kasus dalam proses. 
Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Proses Penanganan Kasus KDRT Data Polres 
Lumajang Tahun 2006–2008

Tahun P 21 Selesai Dicabut
Tersangka 

Kabur
Proses Jumlah

2006  3  0 0 0  0  3

2007  8 13 0 1  7 29

2008  6 11 1 0  3 21

17 24 1 1 10 53

Sumber: RPK Polres Lumajang

Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di 
Pengadilan Agama Lumajang

Selain kepolisian, Pengadilan agama merupakan lembaga 
lain yang dituju oleh korban KDRT untuk menyelesaikan 
permasalahannya. Melalui Pengadilan Agama, korban 
dapat mengajukan gugat cerai. Pada perkembangannya, 
perceraian yang diajukan melalui pengadilan agama banyak 
dilatar belakangi adanya kekerasan yang dilakukan oleh 
seorang suami. Oleh karenanya pengadilan agama memiliki 
peran yang strategis dalam penanganan kasus KDRT. 
Berikut beberapa data mengenai penyebab perceraian yang 
dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga yaitu:

Tabel 3. Penyebab Perceraian yang Termasuk KDRT 
Data Pengadilan Agama Lumajang Tahun 
2006–2008

Tahun Fisik Seksual Psikologis Ekonomi Jumlah
2006  1 0 132 614 747
2007  3 0 157 602 762
2008 29 0 293 636 958

Sumber: Pengadilan Agama Lumajang, diolah

Pada tahun 2006, ada 1665 perkara yang ditangani oleh 
Pengadilan Agama Lumajang dari 747 perkara di antaranya 
beralasan karena adanya KDRT berupa kekerasan fisik 
yang dilakukan oleh suami terhadap istri satu kasus, 132 
perceraian yang disebabkan karena adanya kekerasan secara 
psikologis. Sedangkan perceraian yang disebabkan karena 
kekerasan ekonomi sebanyak 636 perkara. Tahun 2007, 
Pengadilan Agama Lumajang menangani 1843 perkara, 
762 perkara di antaranya dapat dikategorikan bermuatan 
KDRT antara lain 3 perkara yang disebabkan karena adanya 
kekerasan fisik, 157 perkara yang bemuatan kekerasan 
psikis, 602 perkara perceraian bermuatan kekerasan 
ekonomi. Pada tahun 2008, Pengadilan Agama Lumajang 
menangani 2992 perkara perceraian, 958 di antaranya 
bermuatan KDRT berupa 72 kasus kekerasan fisik secara 
langsung yang dilakukan suami terhadap isteri, 293 perkara 
yang bermuatan kekerasan psikis. Adapun penyebab 
perceraian yang mengandung unsur kekerasan ekonomi 
sebanyak 636 perkara.

Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di 
Pengadilan Negeri Lumajang

Pengadilan Negeri merupakan salah satu pranata hukum 
yang menangani perkara KDRT. Perkara yang ditangani 
oleh Pengadilan Negeri Lumajang dari tahun 2005 hingga 
2009 sebanyak 23 kasus. Adapun bentuk-bentuk kekerasan 
yang ditangani tersebut terdiri atas: kekerasan fisik 
sebanyak 21 kasus dengan rincian 18 kasus pelaku laki-laki 
dan 3 kasus dengan pelaku perempuan, dan Penelantaran 
rumah tangga sebanyak 2 kasus. Pada umumnya KDRT 
dalam bentuk kekerasan ekonomi yaitu penelantaran 
orang dalam lingkup rumah tangga mendapatkan vonis 
berupa hukuman percobaan. Yaitu sebuah putusan dari 
Pengadilan Negeri Lumajang yang menyatakan terdakwa 
bersalah dan mendapatkan hukuman dalam waktu tertentu, 
namun hukuman tersebut tidak dilaksanakan kecuali dalam 
tenggang waktu tertentu yang bersangkutan mengulangi 
lagi perbuatannya.

Perlu diperhatikan proses penyelesaian kasus 
penelantaran tersebut tidak membawa dampak positif 
kepada korban. Karena putusan yang diberikan hanya untuk 
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memberikan efek jera kepada pelaku. Pasca-putusan dari 
pengadilan, kondisi korban tidak berubah lebih baik. Proses 
persidangan yang relatif memakan waktu, tenaga dan biaya, 
tidak secara langsung menyelesaikan persoalan ekonomi 
yang dialami oleh korban. Tidak ada perlindungan bagi 
korban dari persoalan kekerasan ekonomi baik sebelum 
maupun setelah adanya persidangan di Pengadilan. Belum 
ada putusan yang memberikan sanksi denda ataupun 
penetapan kepada pelaku untuk memenuhi kebutuhan 
dasar korban. Sedangkan tindak KDRT berupa kekerasan 
fisik, pada umumnya dijatuhkan pidana penjara dengan 
sanksi yang beragam, ada yang dihukum beberapa bulan, 
ada pula yang sampai beberapa tahun tergantung berat atau 
ringannya kekerasan fisik yang dilakukan. 

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam 
Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kabupaten 
Lumajang

Berbagai faktor sosial, dapat melestarikan adanya 
KDRT Pertama dan yang utama adalah adanya ketimpangan 
relasi antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, 
maupun dalam kehidupan publik. Kedua, ketergantungan 
istri terhadap suami secara penuh terutama untuk masalah 
ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah 
kekuasaan suami. Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat 
terhadap KDRT yang cenderung abai. Masyarakat pasti 
akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang 
orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah 
suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Keempat, 
keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat 
termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. 
Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala 
persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, 
keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal yang penuh 
dan lengkap, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap 
proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, 
keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat ini, 
pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan 
keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, 
seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT.

Menurut keterangan dari IPDA Kurniawati Dewi 
Lestari sebagai Kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus 
Perlindungan Perempuan dan anak Polres Lumajang KDRT 
terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Lumajang 
berdasarkan laporan yang masuk ke Unit RPK PPA 
disebabkan oleh beberapa faktor: kurangnya komunikasi 
dalam keluarga, faktor kesulitan ekonomi, adanya sikap 
kurang menghargai istri terhadap suami, kurangnya 
pemahaman di dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam 
rumah tangga yang dilakukan ada ancaman pidananya atau 
ada undang-undang yang memberikan perlindungan, faktor 
pembawaan suami yang memang temperamental, serta 
ketidakjelasan status perkawinan (terjadi pada wanita yang 
dinikahi secara siri).

Upaya Perlindungan Hukum yang Dilakukan 
di Kabupaten Lumajang untuk Meminimalisir 
Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Apresiasi dan peduli pemerintah daerah Kabupaten 
Lumajang dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga utamanya 
perempuan dan anak diwujudkan dalam Instruksi Bupati 
Lumajang Nomor: 06 Tahun 2006 tentang Pembebasan 
Biaya Visum Et Repertum dan Pengobatan bagi Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lumajang, 
akan tetapi amat disayangkan ternyata instruksi positif 
ini kurang disosialisasikan dan akibatnya masih ada saja 
Puskesmas yang menarik dana dari masyarakat (korban) 
walaupun mereka adalah korban dari kekerasan dalam 
rumah tangga.10

Di samping itu upaya perlindungan hukum bagi korban 
KDRT di Kabupaten Lumajang juga dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan membentuk Nota 
Kesepakatan Bersama tentang Kemitraan dalam Pelayanan 
Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
di Kabupaten Lumajang antara Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten 
Lumajang dengan Dinas Kesehatan, dan beberapa rumah 
sakit di Kabupaten Lumajang serta Kepolisian Resort 
Lumajang pada tanggal 21 April 2007. 

Keberadaan Nota Kesepakatan Bersama berakhir ketika 
bupati mengeluarkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 
2009. Dengan berlakunya Peraturan Bupati No. 15 Tahun 
2009 pengelolaan layanan medikolegal yang sebelumnya 
dapat dilakukan oleh beberapa rumah sakit, hanya dapat 
dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara. Adanya 
peralihan peraturan memiliki kosekuensi pada peralihan 
layanan yang diberikan kepada masyarakat hal ini perlu 
diinformasikan dan disosialisasikan kepada lembaga terkait 
serta masyarakat.

Solusi Kedepan sebagai Upaya Optimalisasi 
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari 
Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya di 
Kabupaten Lumajang 

Terdapat beberapa rujukan yang dapat dilakukan 
sebagai solusi kedepan untuk melakukan optimalisasi 
pemberantasan KDRT, khususnya untuk Kabupaten 
Lumajang sebagai berikut: a) Peningkatan Sosialisasi 
Tentang Pelayanan PKDRT, perlu dilakukan upaya 
yang lebih masif sebagai upaya meningkatkan sosialisasi 
mengenai bentuk, pola pencegahan, pola penanganan 
dan fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang 
terhadap upaya penghapusan KDRT. b) Peningkatan 
Fungsi dan Koordinasi Internal PPT-PPA, secara umum 
dapat disimpulkan, bahwa mulai tahun 2005 hingga 
tahun 2008, cakupan layanan PPT-PPA hanya sekitar 
satu persen dari jumlah perkara kekerasan dalam rumah 
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tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lumajang, 
Polres Lumajang dan Pengadilan Negeri Lumajang. Perlu 
ada peningkatan fungsi dari lembaga PPT-PPA, sehingga 
lembaga tersebut akan dapat memberikan layanan yang lebih 
tinggi. c) Sinkronisasi Peraturan Bupati Lumajang, secara 
terminologis dan subtantif, Perda No. 48 Tahun 2007 telah 
melaksanakan amanah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
yaitu menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap 
korban kekerasan bagi anak dan perempuan. Perda ini 
juga sejalan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur 
No. 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Tetapi Peraturan 
pelaksana yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lumajang dapat dikatakan kurang sinkron 
dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya 
karena judul Peraturan Bupati Lumajang No. 15 Tahun 2009 
adalah Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak di Kabupaten Lumajang. Apabila 
konsisten dengan Perda Kabupaten Lumajang No. 48 Tahun 
2007, Perda Jawa Timur No. 9 Tahun 2006, serta Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 maka judul Perda No. 15 Tahun 
2009 tersebut seharusnya “Pengelola Pusat Pelayanan 
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan di Kabupaten Lumajang”. d) Peningkatan 
Anggaran pada APBD, kendala yang dihadapi PPT-PPA 
adalah minimnya anggaran yang dimiliki. Yang berakibat 
pada layanan yang tidak bisa berjalan secara maksimal. 
Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang 
berkewajiban untuk menganggarkan kebutuhan PPT-
PPA ini dalam APBD Lumajang. e) Membuat Peraturan 
Bupati yang Lebih Preventif, peraturan Bupati Lumajang 
No. 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten 
Lumajang secara umum masih bersifat kuratif, yaitu 
memberikan penanganan atas kasus-kasus KDRT yang telah 
terjadi. Belum ada uraian tugas yang bersifat preventif yang 
diberikan kepada PPT-PPA. Padahal tindakan-tindakan 
preventif, dalam bentuk sosialisasi akan lebih efektif 
dalam upaya menekan jumlah kasus tindak kekerasan 
dalam rumah tangga. f) Perluasan Basis Pelayanan Pusat 
Pelayanan Terpadu, berdasarkan data yang diperoleh dari 
penelitian ini, basis layanan PPT-PPA dapat diperluas pada 
beberapa titik misalnya pada Pengadilan Agama Lumajang 
karena pada lembaga inilah korban kekerasan dalam rumah 
tangga banyak menyelesaikan kasusnya di samping itu juga 
pada Polres Lumajang dan Pengadilan Negeri Lumajang.  
g) Restrukturisasi PPT-PPA, banyaknya pihak yang terlibat, 
dengan uraian tugas yang belum begitu jelas mengakibatkan 
kinerja PPT-PPA belum berjalan secara maksimal, sebaiknya 
kelembagaan serta pengelola PPT-PPA dibuat dalam bentuk 
komisioner dan para anggotannya diangkat secara khusus 
setelah melalui berbagai tahapan, yang tentunya akan 
mendapatkan gaji, fasilitas dan anggaran yang cukup untuk 
menjalankan tugasnya. Dengan demikian para komisioner 
PPT-PPA akan lebih fokus dan bukan lagi diposisikan 
sebagai pekerjaan sampingan.

kesimpulan dan saran

Kesimpulan

1. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga 
yang terjadi di Kabupaten Lumajang meliputi 
beberapa instansi antara lain Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepolisian, 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan 
Agama menempati rating tertinggi yang dituju oleh 
korban KDRT.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT 
di Kab. Lumajang
a. ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, 

baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan 
publik;

b. ketergantungan istri terhadap suami secara penuh 
terutama untuk masalah ekonomi;

c. sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT 
yang cenderung abai;

d. stereotip seorang istri harus tunduk pada suami;
e. kurangnya komunikasi dalam keluarga, 
f. adanya sikap kurang menghargai istri terhadap 

suami,
g. kurangnya pemahaman di dalam masyarakat bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan ada 
ancaman pidananya atau ada undang-undang yang 
memberikan perlindungan,

h. faktor pembawaan suami yang memang 
temperamental, dan ketidakjelasan status 
perkawinan (terjadi pada wanita yang dinikahi 
secara siri).

3. Upaya Perlindungan hukum yang dilakukan di Kabupaten 
Lumajang terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Lumajang 
Nomor: 06 Tahun 2006 tentang Pembebasan Biaya 
Visum Et Repertum dan Pengobatan bagi Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lumajang di 
samping itu dibentuk Nota Kesepakatan Bersama tentang 
Kemitraan dalam Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lumajang 
yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati No. 
15 Tahun 2009. 

4. Solusi ke depan sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan 
Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan dalam 
Rumah Tangga Khususnya di Kabupaten Lumajang 
dapat dilakukan dengan cara: Peningkatan sosialisasi 
tentang pelayanan perlindungan KDRT, peningkatan 
fungsi dan koordinasi internal PPT-PPA, sinkronisasi 
peraturan Bupati Lumajang, peningkatan anggaran pada 
APBD, membuat peraturan bupati yang lebih preventif, 
perluasan basis pelayanan pusat pelayanan terpadu, 
restrukturisasi PPT-PPA

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis: pertama 
perlu adanya sosialisasi yang masif dan lebih luas pada 
masyarakat Lumajang akan keberadaan PPT-PPA mengenai 
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tugas dan fungsinya, adanya peningkatan anggaran PPT-
PPA pada APBD Kabupaten Lumajang, dan dibuatnya 
sistem komisioner bagi personilnya agar lebih fokus 
pada tugas yang diembannya sehingga tidak semata-mata 
dipandang sebagai pekerjaan sampingan saja. Kedua perlu 
pengembangan Acces poin pelayanan PPT-PPA melalui 
Kepolisian, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. 
Ketiga perlu adanya sinkronisasi berbagai peraturan yang 
diciptakan guna memberi perlindungan hukum terhadap 
korban KDRT sehingga tercapai kepastian hukum dalam 
masyarakat, serta perlunya dibentuk peraturan daerah yang 
lebih bersifat prefentif terhadap terjadinya KDRT.
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abstrak

Metode Kooperatif adalah salah satu strategi pengajaran yang menekankan pada aktivitas pelajar. Strategi ini bertujuan untuk 
mengoptimalkan pencapaian para murid, yang ditunjukkan dengan kerjasama tim untuk mencapai kesepakatan sasaran pembelajaran. 
Poin penting dari strategi ini adalah partisipasi grup, aturan permainan, usaha tim, dan sasaran pembelajaran yang akan dicapai. 
Di antara model-model yang ada di Metode Kooperatif, Jigsaw adalah salah satu yang populer. Model ini membagi kelas menjadi 
beberapa tim, masing-masing terdiri dari 6 anggota. Setiap anggota tim bertanggung jawab untuk tugas yang diberikan dan mengajarkan 
tugas yang sudah diembannya. Cara ini dikenal sebagai tim ahli. Jurnal ini akan menjabarkan aplikasi Jigsaw pada pembelajaran 
puisi-puisi berbahasa Inggris dalam pengenalan Pembelajaran Sastra.

Kata kunci: pembelajaran kooperatif

abstract

Cooperative Learning (CL) is one of the teaching strategies that emphasizes on student activities. This strategy is aimed to gain optimal 
student’s achievement and it is characterized with the presence of team work to reach the decided learning goals. The crucial points about this 
strategy are the group participants, rules of the game, group efforts, and the learning goal to reach. Among other models proposed in CL, jigsaw 
is the one which is popular. This model divides the class into some groups, each of which has six members. Every member of the group will be 
responsible for the learning task given to him and teach the task to the other members. In this way it is known as experts group. This paper is 
trying to describe the application of Jigsaw on the teaching of English poems (elements of poems) in Introduction to Literature class.

Key words: cooperative learning (CL), jigsaw

pendahuluan

Pembelajaran sastra diharapkan dapat membentuk 
manusia memiliki budi pekerti yang luhur serta iman dan 
taqwa selain tujuan-tujuan lainnya seperti pemeliharaan rasa 
estetika, jiwa sosial, karakter, dan akhirnya memanusiakan 
manusia. Untuk itulah pembelajaran sastra memerlukan 
pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran 
seperti tersebut. 

Pada umumnya proses pembelajaran lebih banyak 
bertumpu pada proses menghafal informasi yang disajikan 
sang guru. Tentu saja ukuran keberhasilan pembelajaran 
adalah sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran. 
Dengan kata lain apakah siswa dapat mengungkapkan 
kembali apa yang telah dipelajarinya. Tidak heran kalau 
proses pembelajaran ini tidak memperhatikan hakikat 
pelajaran yang disajikan. Dengan demikian perlulah 
kiranya sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang lebih 
menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk 
memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Salah satu strategi pembelajaran yang lebih menekankan 
kepada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh 

hasil belajar adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 
kooperatif adalah suatu model kegiatan belajar yang 
dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 
(Sanjaya, 2006: 239). Dalam model pembelajaran ini 
terdapat empat unsur penting yaitu adanya peserta dalam 
kelompok, aturan kelompok, upaya belajar setiap anggota 
kelompok, dan tujuan yang harus dicapai.

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang populer 
adalah Jigsaw. Model jigsaw bercirikan pembagian kelas 
dalam beberapa kelompok yang biasanya masing-masing 
terdiri atas enam anggota. Tiap kelompok atau tim 
bertanggung jawab pada penguasaan sebuah materi yang 
ditugaskan dan berkewajiban untuk mengajarkan bagian 
materi penguasaan tersebut kepada anggota timnya. 

Sebagaimana dengan pendekatan pembelajaran yang 
lebih menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal, 
model Jigsaw merupakan salah satu bentuk inovasi 
dalam memperbaiki kualitas proses belajar mengajar 
yang bertujuan membantu peserta didik agar bisa belajar 
mandiri dan kreatif sehingga mereka dapat memperoleh 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat 
menunjang terbentuknya kepribadian mandiri.
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Penulisan ini mencoba memaparkan serangkaian 
langkah-langkah pembelajaran sastra, yaitu analisis puisi 
secara struktural dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra 
(Introduction to Literature) di jurusan pendidikan bahasa 
Inggris Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan 
menggunakan metode pembelajaran kooperatif model 
Jigsaw.

Mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra (Introduction to 
Literature) diajarkan pada semester genap, yaitu pada 
semester ke-4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 
tempuh bagi mahasiswa dengan bobot 2 sks. Dengan kode 
IKG-415, mata kuliah ini memiliki tujuan pembelajaran 
agar mahasiswa memahami karya-karya sastra dalam 
bahasa Inggris berupa prosa, puisi, dan drama. Merujuk 
pada pencapaian kompetensi mahasiswa terhadap mata 
kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membahas dan 
menganalisis karya sastra berbahasa Inggris berdasar pada 
teori sastra.

Jigsaw dipandang cocok untuk diterapkan dalam 
pembelajaran sastra, terutama pada pengenalan dan 
analisis unsur-unsur puisi. Mahasiswa dapat mengkonstruk 
pengetahuannya akan unsur-unsur puisi melalui model 
pembelajaran ini. Seperti yang dikatakan Arronson (http://
www.jigsaw.org.overview.htm), bahwa jigsaw dapat 
meningkatkan kemampuan akademik dan menjadikan siswa 
lebih percaya diri.

Untuk itu, di bawah ini akan dikemukakan rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat tulisan ini, teori pembelajaran 
kooperatif, dan langkah-langkah pembelajaran sastra 
dengan menggunakan Jigsaw.

rumusan masalah

Bagaimanakah penerapan model Jigsaw pada 
pembelajaran puisi pada mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra 
(Introduction to Literature)?

tujuan 

Tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsikan 
penerapan model Jigsaw pada pembelajaran puisi 
(mengenai unsur-unsur puisi) pada mata kuliah Pengantar 
Ilmu Sastra (Introduction to Literature).

manfaat 

Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat langsung 
maupun tidak langsung. Secara teori, tulisan ini akan 
bermanfaat sebagai titik tolak penelitian-penelitian di bidang 
pembelajaran dan pengajaran sastra, terutama dalam bidang 
puisi. Secara praktis, tulisan ini diharapkan manfaatnya 
sebagai acuan meningkatkan kualitas pembelajaran sastra 
di kelas EFL. 

pembelajaran kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model kegiatan 
belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-
kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang telah dirumuskan (Sanjaya, 2006: 239).

Dalam model pembelajaran ini terdapat empat unsur 
penting yaitu, (1) adanya peserta dalam kelompok, 
(2) adanya aturan kelompok, (3) adanya upaya belajar 
setiap anggota kelompok, dan (4) adanya tujuan yang 
harus dicapai.

Pada prinsipnya, pembelajaran kooperatif dibangun 
oleh tiga struktur penting yaitu, (1) struktur tugas, (2) 
struktur penghargaan, dan (3) struktur tujuan. Struktur 
tugas mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan 
oleh guru yang mendorong siswa untuk melakukan tugas. 
Struktur penghargaan mengacu pada proses diskusi 
hasil analisis siswa terhadap struktur tugas di mana guru 
melakukan tindakan apresiasi (rewarding). Pada akhirnya, 
struktur tujuan merujuk pada hasil diskusi yang di-cross-
check-kan dengan tujuan pembelajaran pada awalnya. 
Dengan kata lain, apabila banyak aitem yang terjawab 
maka tujuan pembelajaran tercapai. Bagan di bawah ini 
menggambarkan prinsip pembelajaran kooperatif pada 
sebuah contoh kelas sastra.

Metode Pembelajaran kooperatif ini sangat dianjurkan 
karena dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus 
meningkatkan kemampuan sosial dan dapat merealisasikan 
kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan 
masalah dan mengintegrasikan pengetahuan dengan 
keterampilan (lihat Sanjaya, 2006: 242).

Adapun karakteristik dari metode pembelajaran ini 
adalah (1) pembelajaran secara tim, (2) didasarkan pada 
manajemen kooperatif, (3) kemauan bekerja sama, dan 
(4) keterampilan bekerja sama. Pembelajaran secara tim 
berarti tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh 
karena itu semua anggota tim (kelompok) harus saling 
membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan 
kata lain, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan 
oleh keberhasilan tim.

Manajemen kooperatif mempunyai empat fungsi 
pokok yaitu, fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi 
pelaksanaan, dan fungsi kontrol. Demikian pula halnya 
dalam pembelajaran kooperatif. Perencanaan yang matang 
diperlukan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif, 
misalnya tujuan apa yang harus dicapai. Kedua, perlu diatur 
tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok karena 
pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antar 
setiap anggota kelompok. Ketiga, pembelajaran kooperatif 
harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Akhirnya, 
dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria 
keberhasilan baik melalui tes maupun nontes.

Kemauan bekerja sama, pada gilirannya, harus dimiliki 
oleh setiap anggota kelompok, misalnya yang pintar perlu 
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membantu yang kurang pintar, dan seterusnya. Di samping 
itu, keterampilan bekerja sama juga sangat diperlukan. 
Siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi 
dan berkomunikasi dengan anggota lain. Mereka perlu 
dibantu untuk mengatasi berbagai hambatan, misalnya 
dalam menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan 
memberikan kontribusi kepada keberhasilan kelompok.

Dengan demikian secara rinci dapat dinyatakan 
prinsip-prinsip pada pembelajaran kooperatif yang 
meliputi: (1) ketergantungan positif, (2) tanggung jawab 
perseorangan, (3) Interaksi tatap muka, dan (4) partisipasi 
dan komunikasi.

Prinsip ketergantungan positif (positive interdependence) 
berarti keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat 
bergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota 
kelompoknya. Kedua, tanggung jawab perseorangan 
(individual accountability) merupakan konsekuensi 
dari prinsip sebelumnya. Jadi setiap anggota kelompok 
harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. 
Ketiga, prinsip interaksi tatap muka (face-to-face 
interaction) akan memberikan pengalaman yang berharga 
kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, 
menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan 
masing-masing. Keempat, partisipasi dan komunikasi 
(participation and communication) menjadikan siswa lebih 
mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi, misalnya 
kemampuan mendengarkan dan kemampuan berbicara.

Adapun prosedur umum dalam pembelajaran kooperatif 
mencakup langkah-langkah: (1) penjelasan materi,  
(2) belajar dalam tim, (3) penilaian, dan (4) pengakuan 
tim. Tahap penjelasan materi diartikan sebagai proses 
penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa 
belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini 

adalah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Pada 
tahap ini guru memberikan gambaran umum tentang materi 
pelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya siswa akan 
memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok. Guru 
dapat menggunakan metode ceramah, curah pendapat, 
atau tanya jawab, bahkan bisa dengan demonstrasi. Di 
samping itu, guru juga dapat menggunakan berbagai 
media pembelajaran agar proses penyampaian dapat lebih 
menarik siswa.

Langkah berikutnya adalah belajar dalam kelompok, 
yaitu siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-
masing yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam kerja 
kelompok tersebut, siswa didorong untuk melakukan tukar-
menukar (sharing) informasi dan pendapat, mendiskusikan 
permasalahan secara bersama, membandingkan jawaban 
mereka, dan mengoreksi hal-hal yang kurang tepat.

Setelah itu, langkah penilaian diambil dengan tes atau 
nontes. Tes atau kuis dilakukan secara individual sedangkan 
nontes dapat secara individual maupun berkelompok, hasil 
analisis dalam bentuk tulisan individu atau kelompok.

Akhirnya, pengakuan tim (team recognition) dilakukan 
dengan memberikan penghargaan kepada tim atau kelompok 
yang paling berprestasi. Pengakuan tim tidak selalu dengan 
memberikan hadiah, tetapi juga bisa dalam bentuk ucapan, 
pujian, atau tulisan yang menyemangati, dengan tujuan agar 
lebih membangkitkan motivasi siswa.

Ada beberapa keunggulan dari metode pembelajaran 
kooperatif. Pertama, metode ini dapat menambah 
kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan 
informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa 
yang lain. Kedua, dengan belajar berkelompok seperti ini 
siswa dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan 
ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan 
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membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Akhirnya, 
metode ini dapat membantu anak respek pada orang lain, 
menyadari keterbatasan serta menerima segala perbedaan. 
Sayangnya, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, 
yaitu butuh waktu lama, sulit melakukan penilaian, dan sulit 
pula mengontrol siswa. 

Menurut Arends (2001:323), pembelajaran kooperatif 
dibagi menjadi beberapa model strategi kreatif yaitu, (1) 
Think-pair-Share (TPS), yang memiliki prosedur ditetapkan 
secara eksplisit memberikan waktu lebih banyak kepada 
siswa untuk memikirkan secara mendalam tentang apa 
yang telah dijelaskan atau dialami dengan langkah-langkah 
berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama 
lain, (2) Group Investigation, yang melibatkan kelompok 
kecil di mana siswa bekerja menggunakan inkuiri, 
perencanaan proyek, dan diskusi kelompok, dan kemudian 
mempresentasikan penemuan mereka kepada kelas, (3) 
Students Teams Achievement Division (STAD), yang terdiri 
atas tim heterogen yang saling membantu satu sama lain 
dan belajar dengan prosedur kuis, dan (4) Jigsaw, di mana 
setiap anggota tim bertanggung jawab untuk menyelesaikan 
materi pembelajaran yang ditugaskan kepadanya, kemudian 
mengajarkan materi tersebut kepada teman sekelompoknya 
yang lain.

Dari sekian macam strategi kreatif atau model 
pembelajaran metode kooperatif, tampaknya Jigsaw 
dipandang lebih mengarah ke kerja kelompok itu 
sesungguhnya dengan teknik belajar mandiri dan penemuan 
yang dilakukan oleh sebuah tim. 

apa itu jigsaw?

Metode pengajaran dengan Jigsaw dikembangkan 
oleh Elliot Aronson dan rekan-rekannya. Ada dua macam 
Jigsaw, yaitu Jigsaw Orisinal dan Jigsaw II. Jigsaw II dinilai 
lebih praktis dan mudah (Slavin, 2008: 237). Oleh karena 
itu paparan ini menggunakan penerapan metode Jigsaw II 
dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan.

Menurut Arends (2001: 323), model jigsaw bercirikan 
pembagian kelas dalam beberapa kelompok yang 
biasanya masing-masing terdiri atas enam anggota. Tiap 
kelompok atau tim bertanggung jawab pada penguasaan 
sebuah materi yang ditugaskan dan berkewajiban untuk 
mengajarkan bagian materi penguasaan tersebut kepada 
anggota timnya. 

Dengan menggunakan jigsaw, mahasiswa akan 
memperoleh manfaat dari berbagai tujuan pembelajaran 
mulai dari tujuan kognitif (academic achievement), tujuan 
sosial/bermasyarakat (group work and cooperation), dan 
rasa saling ketergantungan (interdependence). Tentu saja 
kelompok atau tim yang akan dibentuk setidaknya memenuhi 
persyaratan tim yang baik, yaitu mempertimbangkan aspek 
gender, etnis, suku, dan kemampuan (pandai, rata-rata, dan 
lamban).

Menurut Arronson (2009), secara umum langkah-langkah 
pembelajaran model Jigsaw adalah sebagai berikut:

 1. Pembagian kelas ke dalam kelompok-kelompok (mas-
ing-masing beranggotakan 5–6 orang).

 2. Penunjukan ketua kelompok dari masing-masing ke-
lompok yang telah terbentuk untuk menjadi kelompok 
ahli (expert group)

 3. Pemberian tugas yang berbeda (learning task) dari se-
buah materi ajar kepada masing-masing kelompok.

 4. Penjelasan ringkas mengenai tugas kepada masing-
masing kelompok.

 5. Kelompok-kelompok diberi waktu untuk mempelajari 
tugas-tugas yang diberikan.

 6. Penjelasan khusus kepada kelompok ahli mengenai 
materi yang ditugaskan.

 7. Kelompok ahli berpencar menuju ke kelompok asal 
masing-masing.

 8. Masing-masing anggota dari kelompok ahli berusaha 
memberi pendapat yang sifatnya memotivasi dan 
mengarahkan kelompoknya menjawab soal-soal yang 
diberikan dalam tugas kelompok sambil berlatih untuk 
tampilan kelompok nanti.

 9. Dosen berjalan berkeliling memastikan proses diskusi 
kelompok berjalan lancar.

 10. Penampilan masing-masing kelompok dengan hasil 
diskusi kelompoknya masing-masing.

 11. Penyimpulan hasil diskusi kelompok menjadi hasil 
diskusi kelas.

 12. Penilaian (authentic assessment) dilakukan baik dalam 
bentuk on-going process evaluation atau kuis untuk 
mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran terca-
pai.

langkah-langlah pembelajaran sastra dengan 
model jigsaw

Mengajarkan analisis puisi dengan model pembelajaran 
Jigsaw melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, 
tahap presentasi dan tahap penilaian.

Tahap persiapan dinilai penting karena perencanaan 
yang baik sangat diperlukan bagi seorang dosen sebelum 
ia benar-benar terjun dalam kegiatan mengajar yang 
sesungguhnya. Finnochiario (1964: 43) menyatakan bahwa 
persiapan adalah salah satu kegiatan penting yang harus 
dipertimbangkan oleh pengajar karena persiapan yang baik 
akan membawanya ke dalam keberhasilan meraih tujuan 
pembelajaran yang direncanakan. 

Tahap presentasi adalah di mana dosen menyiapkan 
segala hal dengan cermat dan tepat dalam mempresentasikan 
materi pengajaran. Arends (2001: 339) menggambarkan 
betapa pentingnya arti sebuah presentasi yang bagus oleh 
seorang pengajar. Hal ini akan memotivasi kelompok siswa 
berpartsipasi dalam kelompoknya. 

Akhirnya, tahap penilaian diperlukan untuk mengukur 
pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi ajar 
serta memberi umpan balik yang bersifat korektif (Arends, 
2001: 339).
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Tahap Persiapan (Preparation Stage)

Merumuskan Tujuan Pembelajaran. Sesuai dengan 
apa yang disebutkan dalam manajemen kooperatif, 
perumusan tujuan pembelajaran sangat penting dalam 
sebuah fungsi perencanaan agar proses pembelajaran 
berjalan secara efektif.

Tujuan pembelajaran dari kelas ini merujuk pada 
indikator pembelajaran, yaitu penjabaran dari standar 
kompetensi dan kompetensi dasar dari mata kuliah 
Introduction to Literature. Adapun tujuan pembelajarannya 
adalah sebagai berikut.

IDNETITAS MATAKULIAH

Nama Mata Kuliah :
Kode Mata Kuliah :
Bobot/Kredit :

Introduction to Literature
IKG-415
2 sks

STANDARD KOMPETISI

Mahasiswa yang memahami karya-karya sastra dalam bahasa 
Inggris berupa prosa, puisi, dan drama

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu membahas dan menganalisis karya sastra 
berbahasa Inggris berdasar pada teori sastra

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mengenali dan menyebutkan ragam teori sastra
2. Mengenali dan menyebutkan unsur-unsur karya sastra yang  
 terdiri atas prosa, puisi, dan drama
3. Menjelaskan ragam teori sastra
4. Menjelaskan unsur-unsur karya sastra
5. Membuat analisis terhadap karya sastra (prosa, puisi, dan  
 drama) berdasar pada teori tertentu

Jadi tujuan diterapkannya model pembelajaran 
kooperatif ini adalah untuk melihat kemampuan mahasiswa 
membuat analisis terhadap karya sastra (prosa, puisi dan 
drama) berdasar pada teori sastra tertentu. Secara lebih 
terperinci, tujuan pembelajaran kelas sastra ini adalah:  
(1) mengenali unsur-unsur puisi dan (2) menganalisis 
unsur-unsur tersebut pada sebuah puisi berdasar pada teori 
sastra struktural.

Materi Pembelajaran. Pada saat memilih materi 
penting untuk dipertimbangkan materi yang benar-benar 
sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal 
ini materi yang diperlukan adalah materi yang mencakup 
unsur-unsur topik pembelajaran, fokus pada bahasa yang 
dipelajari, dan unsur sastra (Nunan, 1991: 209).

Adapun langkah-langkah dalam pemilihan materi 
adalah sebagai berikut:
1. Memilih puisi yang sesuai dengan pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra 
(Introduction to Literature), yaitu mahasiswa dapat 
mengenali dan menyebutkan unsur-unsur pembangun 
puisi. Adapun puisi yang dipilih adalah puisi karya 
penyair Amerika Robert Frost yang berjudul “Stopping 
by Woods on a Snowy Evening”.

Stopping by Woods on a Snowy Evening
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village, though;

He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

2. Membagi beberapa topik yang berbeda mengenai puisi 
yang dipilih. Topik-topik bahasan itu adalah sebagai 
berikut:
a. Ulasan cerita tentang puisi
b. Tema
c. Simbol-simbol
d. Meter, Rhythm, dan Rhyme
e. Metafora

3. Menyiapkan sekelompok pertanyaan dan kerangka 
bahasan bagi kelompok ahli. Adapun pertanyaannya 
adalah sebagai berikut:
a. Ulasan cerita tentang puisi
 Line 1–4

1) In what season do you think it is? 
2) Where is the setting? 
3) Does the wood belong to someone? If it does, 

is the owner of the woods presented? Will he 
protest if the speaker trespasses?

 Line 5–8
1) Why does the speaker stop? 
2) Do you think the speaker can “understand” 

what his horse might “think”?
3) Does he stop because he admires the beauty 

of the woods? 
4) Does he find any farmhouses there?
5) Where do you think the speaker’s position at 

the moment?
6) How is the situation when he stops at the 

place?
 Line 9–12

1) What does the speaker’s horse do?
2) Why do you think the horse might do that?
3) What does the speaker hear?
4) When you hear the same thing the speaker 

does, how can you feel about the situation at 
the time?

 Line 13–14
1) Is the speaker attracted by the beauty of the 

woods?
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2) How does the speaker describe the woods?
3) Do you think he is tempted to go farther into 

the woods?
4) Does the speaker go into the woods? Why? Or 

Why not?
 Line 15–16

1) Does the speaker choose continuing his 
journey or staying at wonders of the beauty 
of the woods?

b. Tema
1) Does the poem tell you about beauty’s 

nature?
2) Does the poem give you an idea about the 

obligation of man?
3) Do you agree that we see two different 

location/setting presented in the poem the 
woods and village (farmhouses)?

4) Do you agree that the man with his horse 
is being caught between the two different 
locations? Explain?

5) Do you agree that the man is drawn to the 
beauty and allure of the woods but has 
obligations which draw him away from the 
nature and back to society and the world of 
men? Explain.

6) Do you agree that the man is faced with a 
choice of whether to give in to the allure 
of nature or remain in the realm of society? 
Explain.

c. Simbol-simbol
1) Do you agree that ‘the woods’ represent nature 

or wilderness which is always in contrast 
with ‘village’ and ‘farmhouses’ that represent 
civilization? Explain.

2) Do you agree that ‘horse’ is a symbol for ‘the 
reminder’ towards the speaker? Explain.

3) What do you think ‘sleep’ might represent? 
Give reasons.

d. Meter, Rhythm, dan Rhyme
1) Do you know How many stanzas is the poem 

composed of?
2) Rubaiyat stanza? If yes, explain.
3) Does this poem apply the Rubaiyat stanza?
4) What tetrameter is being applied in this 

poem?
5) How many syllables does each line of the poem 

contain?
6) How can you figure it out?
7) What rhyme scheme does this poem have?
8) How can you identify the rhyme scheme?

e. Metafora
1) Do you agree that the poet is trying to compare 

two different worlds (wilderness, which is 
represented by ‘woods’ and civilization, which 
is represented by ‘village/farmhouses’ in this 
poem? Explain.

2) Do you agree that the man (the speaker) with 
his horse is being caught between wilderness 
and civilization? Explain?

3) Do you agree that the man is drawn to the 
beauty and allure of the woods but has 
obligations which draw him away from nature 
and back to society and the world of men? 
Explain.

4) Do you agree that the man is faced with a 
choice of whether to give in to the allure 
of nature or remain in the realm of society? 
Explain.

5) What do you think about the interpretation of 
line 15 – 16?

4. Menyiapkan sekelompok pertanyaan bagi masing-
masing kelompok.
a. Kelompok 1
 Perintah: Discussing with the members of your 

group, make a summary of the poem by doing the 
following instructions:
1) Divide the poem into five parts as follows: 

(a) Line 1–4
(b) Line 5–8
(c) Line 9–12
(d) Line 13–14
(e) Line 15–16

(2) From each division of the poem, write a 
summary that describes the part.

b. Kelompok 2
 Perintah: Discussing with the members of your 

group, find the theme of the poem by answering 
the following questions.
1) What is being explored in the poem? The man, 

the horse, or the nature?
2) What is the relationship between the man and 

the nature?
3) What is the theme in this poem?

c. Kelompok 3
 Perintah: Discussing with the members of your 

group, find the symbols used in the poem by 
answering the following questions.
1) What do you think about some objects that are 

being used as symbols in this poem?
2) What might the object represent?

d. Kelompok 4
 Perintah: Discussing with the members of your 

group, find the meter, rhythm, and rhymes in the 
poem by answering the following questions.
1) What type of stanza is applied in the poem? 
2) What tetrameter is being applied?
3) Find and figure out the number of syllable each 

line has.
4) Identify the rhyme scheme.

e. Kelompok 5
 Perintah: Discussing with the members of your 

group, try to see whether there’s a kind of metaphor 
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applied in the poem by answering the following 
questions.
1) What is being compared in the poem?
2) In your opinion, what can be represented by 

nature and village/farmhouses?
3) Why does the speaker says: “But I have 

promises to keep”
4) What does “And miles to go before I sleep” 

mean?

pembentukan kelompok jigsaw

Pembentukan kelompok Jigsaw dilakukan dengan 
membagi kelas menjadi 5 kelompok (sesuai topik 
pembahasan yang telah disiapkan). Dosen melabeli 
kelompok mahasiswa dengan label kelompok A (poem 
summary group), kelompok B (theme group), Kelompok C 
(symbols group), kelompok D (meter, rhythm, and rhyme 
group), dan kelompok E (metaphor group). Komposisi 
kelompok sebaiknya terdiri atas anggota yang sifatnya 
heterogen, berkisar pada kemampuan yang beragam 
(pandai, menengah, dan kurang pandai). Juga harus 
diperhitungkan masalah etnis, gender, dan lain-lain., untuk 
pembentukan kelompok ini agar setiap anggota kelompok 
dapat berinteraksi sosial dan bekerja sama dalam kelompok 
dengan baik.

Setelah itu dosen memilih salah satu dari anggota 
masing-masing kelompok untuk dijadikan ketua. Sang ketua 
inilah yang nantinya akan menjadi anggota kelompok ahli 
(expert group) yang akan mendiskusikan topik pembahasan 
yang sudah disiapkan oleh dosen. Tujuannya adalah agar 
mereka akan dapat membantu teman-temannya di dalam 
kelompok masing-masing.

Adapun gambaran dari pembentukan kelompok Jigsaw 
dan alur kerjanya adalah sebagai berikut:

tahap presentasi (presentation stage)

Dalam tahap presentasi, setelah membagikan teks yang 
berisikan puisi dan sekelompok pertanyaan yang berbeda, 
dosen melakukan pengarahan kepada mahasiswa mengenai 
apa yang harus mereka lakukan. Langkah berikutnya 
dosen melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk 

mengenalkan elemen-elemen puisi dalam analisis pada 
sebuah puisi berjudul Stopping by Woods on a Snowy 
Evening karya Robert Frost. Di sinilah dosen dituntut 
untuk membuat kelas menarik dengan arahannya agar tidak 
terkesan kaku dan statis agar kelas sastra menjadi lebih 
menyenangkan. 

Pertama, dosen membacakan puisi Robert Frost Stopping 
by Woods on a Snowy Evening di depan kelas, memberikan 
model pembacaan puisi. Mahasiswa mendengarkannya 
dengan sepenuh hati. Ketika sedang membacakan, dosen 
menggunakan visualisasi agar apa yang dibaca membawa 
efek makna dan efek keindahan. Visualisasi pembacaan 
puisi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas atau 
media yang tersedia di kelas, misalnya sorotan dari LCD 
proyektor yang menampilkan beberapa gambar. Gambar-
gambar tersebut mewakili kata-kata yang ada dalam 
puisi Robert Frost tentang keindahan alam pada waktu 
musim dingin yang beku yang ditangkap oleh seseorang 
yang menunggangi kuda ketika terhenti dari sebuah 
perjalanannya. Gambar-gambar tersebut juga berfungsi 
sebagai media pemahaman kosa kata yang dikemas 
sedemikian rupa agar mahasiswa dapat menghubungkan 
kata-kata yang dipilih dalam puisi dengan sebuah makna 
atau suatu cerita yang dibawa oleh puisi tersebut. 

Kedua, dosen memerintahkan kepada mahasiswa untuk 
duduk bersama kelompoknya masing-masing untuk mulai 
membahas tugas-tugas (learning task) yang sudah disiapkan 
dan diberikan oleh dosen. Setelah itu, mahasiswa berdiskusi 
dengan anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang ada di dalam teks sembari mencermati 
kembali puisi yang tadi telah dibacakan oleh sang dosen. 

Apa yang telah dilakukan dosen dipercaya akan 
menumbuhkan motivasi tinggi bagi diri mahasiswa. 
Terlebih lagi, dosen selalu berusaha menempatkan 
dirinya di mana saat mahasiswa memerlukannya ketika 
berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya. 
Dengan demikian, mahasiswa dapat bekerja sama dengan 
anggota kelompoknya mencapai tujuan pembelajaran 
bersama-sama. Seperti yang sering dikutip pada tiap-tiap 
pengaplikasian pembelajaran kooperatif, yaitu: ’we swim 
and sink together”, yang artinya, apabila salah satu dari 
anggota melakukan tindakan yang gemilang maka seluruh 
anggota kelompok juga merasakan hal yang sama, yaitu 
sukses bersama-sama. Sebaliknya, apabila salah satu 
anggota gagal, maka gagallah keseluruhan anggota.

Adapun presentasi kelas dibagi menjadi dua macam, 
yaitu presentasi individu dan presentasi kelompok (Slavin, 
2001: 120).

presentasi individu

Presentasi individu diwarnai oleh kegiatan mahasiswa 
yang tergabung dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan 
hasil temuan mereka masing-masing mengenai topik-topik 
yang telah diberikan oleh dosen. Kelompok ahli ini ada 
yang mempresentasikan ringkasan cerita dari puisi tersebut 
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(anggota dari kelompok A), ada yang mengemukakan 
pendapatnya tentang tema (anggota dari kelompok B), 
ada yang menceritakan tentang simbol-simbol dari 
objek tertentu yang dipakai dalam puisi ini (anggota dari 
kelompok C), ada yang menerangkan tentang sistem metrik 
puisi ini (anggota kelompok D), dan akhirnya ada yang 
mengulas tentang unsur metafora dalam puisi ini (anggota 
kelompok E).

Kelompok ahli tersebut berdiskusi dan membahas 
semua topik yang ditugaskan oleh dosen. Di sini dosen 
berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan arah diskusi 
agar mencapai tujuan, yaitu mereka yang tergabung dalam 
kelompok ahli dapat mengajarkan ‘keahliannya’ ke teman-
teman kelompoknya masing-masing.

Maka tibalah saatnya bagi masing-masing anggota 
kelompok ahli untuk kembali ke kelompoknya masing-
masing dan kembali membahas masalah-masalah atau 
pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tugas (learning task) 
bagi kelompok mereka. Peran dari ketua kelompok adalah 
membantu anggota kelompok untuk merumuskan jawaban 
dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks dan 
membantu melengkapi sebuah susunan bahan presentasi 
kelompok nantinya. Misalnya, kelompok B akan membantu 
anggota kelompoknya untuk dapat mengulas tema puisi ini 
dalam bentuk uraian yang singkat dan representatif.

Selama berdiskusi seluruh anggota mengerahkan 
segenap kemampuan mereka. Ada yang mencatat, ada yang 
mengkritik, ada yang menyemangati, ada yang memeriksa 
ulang pekerjaan, dan ada yang menyiapkan presentasi. 
Mereka harus benar-benar dapat memanfaatkan waktu 
yang diberikan. 

Peran dosen dalam tahap ini adalah sebagai nara 
sumber dan fasilitator. Ia berkeliling dari kelompok satu 
ke kelompok lainnya untuk melihat bagaimana mahasiswa 
bekerja dalam kelompoknya. Sesekali dosen memberi 
bantuan dengan mengarahkan pada pengertian akan konsep 
tertentu apabila ada kelompok yang belum mengerti akan 
tugas yang harus diselesaikannya.

presentasi kelompok

Tahap presentasi kelompok bercirikan adanya kegiatan 
dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan kelas. Untuk ini mereka diberi 
kesempatan untuk menggunakan segala fasilitas yang ada 
guna mendukung penampilan kelompok mereka.

Masing-masing kelompok akan memberikan hasil akhir 
dari diskusi mereka dengan menampilkan jawaban atau 
ulasan singkat tentang tugas-tugas yang telah diberikan 
dosen kepada masing-masing kelompok.

Kelompok A, misalnya akan menampilkan uraian 
seputar ringkasan cerita dari puisi Stopping by Woods 
on a Snowy Evening. Dari sini seluruh kelas akan 
memperoleh informasi mengenai rangkaian peristiwa yang 
dipersembahkan oleh kelompok A mengenai puisi tersebut. 
Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan 

dan sanggahan serta pendapat yang berbeda dari kelompok 
lain dalam menanggapi hasil diskusi kelompok A. Begitu 
pula seterusnya untuk presentasi kelompok B dengan tema 
puisi, kelompok C dengan simbol-simbol dalam puisi, 
kelompok D dengan sistem metrik puisi, dan sampailah 
pada kelompok E dengan metafora puisi.

Yang terjadi adalah diskusi yang menarik antara 
kelompok yang membahas sebuah puisi berdasarkan 
unsur-unsur pendukung puisi tersebut yang meliputi tema, 
simbol, meter, rhythm, rhyme, dan metafora. Seluruh kelas 
akhirnya memiliki pengetahuan tentang elemen-elemen 
puisi tersebut dengan melalui pemahaman sebuah analisa 
sebuah puisi sebagai contoh. Hasil kerja suatu kelompok 
telah melengkapi hasil kerja kelompok-kelompok lainnya 
sehingga membentuk suatu kesatuan analisis. Alhasil, semua 
mahasiswa pada hari itu telah memperoleh pengetahuan 
mengenai analisis puisi dengan analisis struktural.

tahap penilaian (assessment stage)

Penilaian otentik (authentic assessment) digunakan 
sebagai penilaian kegiatan kelas sastra ini. Tahap penilaian 
merupakan tahap akhir bagi seorang dosen dalam kegiatan 
pembelajarannya. Chapella dan Briedley (2002: 267) 
mendefinisikan tahap ini sebagai tindakan seorang guru 
mengumpulkan informasi dan membuat pendapat mengenai 
pengetahuan siswa akan kemampuan berbahasa serta 
bagaimana menggunakan bahasa tersebut. 

Menurut Slavin (2008: 80–3) dan Arends (2001: 339), 
penilaian terhadap model pembelajaran menggunakan 
Jigsaw terdiri atas tiga lapis. Penilaian tersebut mencakup 
tes akademik (pengambilan nilai individu), penilaian 
kelompok, dan penilaian kerjasama. Penilaian dilaksanakan 
dalam bentuk baik tulis maupun lisan.

Tes akademik atau tes untuk memperoleh nilai 
kemampuan individu biasanya berbentuk tes tulis tetapi 
tidak menutup kemungkinan untuk tes kinerja. Dalam kelas 
ini tes akademik dilaksanakan dalam dua lapis yaitu, lapis 
pertama adalah menilai masing-masing kinerja individu 
dalam sumbangsih mereka ketika terlibat presentasi 
kelompok. Lapis kedua adalah menilai masing-masing 
kinerja secara individu. Sebagai contoh, penilaian pada 
lapis pertama dilakukan secara on going process, yaitu 
ketika diskusi sedang berlangsung. Dosen memperhatikan 
sumbangsih masing-masing mahasiswa yang bekerja 
dalam kelompoknya dan tentu saja ini memerlukan format 
penilaian khusus agar diperoleh nilai yang rinci. Pada lapis 
kedua, dosen memberikan penilaian secara individu dengan 
memberi tugas analisis puisi. Dalam hal ini mahasiswa 
diberi beberapa pilihan puisi oleh dosen untuk dianalisis dan 
dilaporkan dalam bentuk tulisan. Format analisis mengikut 
pada tata cara kerja kelompok dalam menganalisis puisi 
yang sudah dicontohkan.

Penilaian kelompok dapat berupa penilaian lisan yang 
dilakukan pada waktu presentasi kelompok di mana masing-
masing anggota kelompok tertentu mempresentasikan hasil 
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diskusi kelompok yang membahas materi tertentu. Nilai 
yang dihasilkannya gabungan antara nilai presentasi dan 
nilai diskusi kelompok.

Penilaian kerja sama, pada akhirnya sangat penting. Ini 
sesuai dengan adanya unsur pengakuan tim. Kerja sama 
yang baik akan memperoleh pengakuan tim yang baik pula 
dan ini amat dibutuhkan untuk mendorong semangat siswa 
untuk semangat belajar dan bekerja lebih baik.

penutup

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi 
pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat 
dari proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada 
proses kerja sama dalam kelompok. Pembelajaran sastra 
pada fokus menganalisis puisi berdasarkan unsur-unsurnya 
ternyata dapat diterapkan dengan menggunakan metode 
kooperatif. Model atau strategi kooperatif yang dipilih 
adalah Jigsaw, yaitu teknik pembelajaran kooperatif 
di mana setiap anggota tim bertanggung jawab untuk 
menyelesaikan materi pembelajaran yang ditugaskan 
kepadanya, kemudian mengajarkan materi tersebut kepada 
teman sekelompoknya yang lain.

Dengan menerapkan jigsaw, kelas sastra akan lebih 
gumregah karena peran mahasiswa menjadi penting. 
Ini tidak seperti yang biasa dilakukan oleh pengajar di 
kelas sastra biasa yang hanya memberi ceramah kepada 
mahasiswa dan menyuruh mahasiswa menghafal konsep-
konsep sastra tertentu dan akhirnya berakhir pada ujian tulis. 
Dalam pembelajaran kooperatif seperti ini, mahasiswa akan 
memperoleh pengetahuan mengenai unsur-unsur puisi yang 
dikonstruknya sendiri dengan melakukan berbagai macam 

kegiatan penemuan dan bekerja sama dalam suatu kelompok 
atau tim. Di samping itu, model jigsaw memberikan ruang 
gerak yang lebih luas karena masing-masing kelompok akan 
memberikan hasil diskusinya untuk satu tugas pembelajaran 
(learning task) yang nantinya akan digabung dengan hasil 
diskusi kelompok lainnya sehingga menjadi suatu keutuhan 
analisis. Ruang gerak yang lebih luas diartikan sebagai 
lebih luasnya waktu dan lebih banyaknya kesempatan untuk 
mendalami dan memperoleh informasi mengenai sebuah 
topik kecil yang ditugaskan pada kelompok tersebut.

 Dengan demikian, pengajaran kelas sastra akan lebih 
menarik dan pendapat serta pengetahuan dari mahasiswa 
yang terlahir dari penemuan-penemuan mereka akan 
dihargai dan menjadi suatu hasil pembelajaran yang 
bermanfaat.
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abstrak

Tujuan penelitian untuk mempelajari seberapa besar pengaruh stres kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai, secara 
simultas maupun parsial, sekaligus menentukan pengaruh yang paling kuat. Metode penelitian kuantitatif dengan populasi pegawai 
Bagian Gamma Rays, sample 60 orang, dan teknik analisis data menggunakan Regresi Linear Berganda. Hasilnya bahwa: stres kerja 
dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, sedang variabel yang berpengaruh dominan adalah stres kerja. 
Agar pimpinan melalui pemeliharaan stres kerja dan kompensasi yang diberikan kepada pegawai, dengan meningkatkan kondisi kerja 
diharapkan karyawan merasa aman, tenang, dan nyaman di tempat kerja.

Kata kunci: stres kerja dan kompensasi terhadap kinerja

abstract

The aims of this research to learning how far the work stress and compensation influence toward employee performance, 
simultaneously or partially, albeit determine the strongest influence. Quantitative research method with population of Employee of 
Gamma Rays Division, samples are 60 respondents, data analysis technique using Multilpe Linear Regressionh. The result are: work 
stress and compensation have significant impact toward employee performance, while variable which dominant impact was work 
stress. In order to the leader throuhg work stress and compensation maintenance given to employee, by improving work condition 
haped employee feel safe, secure and comfort in the workplace. 

Key words: work stress and compensation toward performance

pendahuluan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu 
faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana 
menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki 
keterampilan. Kedudukan SDM khususnya tentang mutu 
SDM dalam suatu sistem yang lebih besar yakni strategi 
organisasi. SDM merupakan aset strategis suatu organisasi. 
Karyawan adalah sosok manusia yang memiliki ciri-
ciri sangat berbeda dengan  sumber produksi lainnya, 
seperti dengan kapital atau teknologi, fasilitas, uang, 
tanah dan bahkan dengan ternak sebagai unsur produksi 
(Mangkuprawira, 2007).

Tingkat keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari 
kinerja organisasi dalam mengelola sumber daya yang 
dimiliki. Organisasi dengan kinerja yang baik, mempunyai 
efektivitas dalam menangani produksi, menangani sumber 
daya manusianya, menentukan sasaran yang harus dicapai 
baik secara individual maupun organisasional (Armstrong, 
2004). Berbagai rangsangan faktor pemotivasi kerja dapat 
meningkatkan kinerja karyawan, pada umumnya manusia 

bekerja pada suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk 
mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan karyawan maka akan 
tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan perusahaan. 
Mengingat faktor tenaga kerja merupakan faktor yang 
terpenting dalam pelaksanaan proses produksi maka 
diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan 
keahlian demi kelangsungan hidup perusahaan. Agar tenaga 
kerja yang digunakan organisasi dapat bekerja dengan baik 
maka hendaknya pimpinan organisasi harus memperhatikan 
segala kebutuhan yang berhubungan dengan karyawan 
(Sumartini, 2005). 

Organisasi perlu memberikan perhatian yang lebih 
terhadap keberadaan pegawainya agar loyalitas pegawai 
terhadap organisasi juga tinggi. Organisasi sebaiknya juga 
perlu mengetahui latar belakang penyebab menurunnya 
kinerja karyawan. Salah satunya adalah masalah kompensasi 
pegawai. Dalam pemberian upah, organisasi harus 
memperhatikan prinsip keadilan. Faktor lain yang perlu 
diperhatikan mengenai masalah upah adalah kelayakan.
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Faktor lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan 
agar kinerja karyawan baik, maka stres kerja harus 
dikelola yang baik. Stres merupakan suatu kondisi keadaan 
seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi 
yang memengaruhinya, kondisi tersebut dapat diperoleh 
dari dalam diri seseorang maupun lingkungan di luar 
diri seseorang. Stres dapat menimbulkan dampak negatif 
terhadap keadaan psikologis dan biologis bagi karyawan. 
Menurut Robbins (2002: 318) merupakan kondisi dinamis 
di mana seorang individu dihadapkan dengan kesempatan, 
keterbatasan, atau tuntutan sesuai dengan harapan dari 
hasil yang ingin dia capai dalam kondisi penting dan tidak 
menentu. 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meneliti 
hubungan antara stres kerja dan kinerja. Kinerja dapat 
dilihat sebagai suatu kegiatan di mana seorang individu 
mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya/
berhasilnya, tunduk pada batasan normal yang wajar 
dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Di tingkat 
konseptual, empat jenis hubungan yang diusulkan ada 
antara ukuran stres kerja dan kinerja pekerjaan (Jamal M, 
2007). Salah satunya adalah hubungan linear negatif, saat 
produktivitas menurun dengan stres (distress). 

Produktivitas juga dapat meningkat sebagai konsekuensi 
dari stres, sehingga menyiratkan hubungan linear positif 
antara keduanya. Ketiga, mungkin ada U berbentuk 
lengkung atau hubungan di mana stres ringan dapat 
meningkatkan produktivitas awalnya sampai puncak dan 
kemudian akan turun sebagai orang yang turun ke dalam 
keadaan tertekan. Bergantian, tidak perlu ada hubungan 
kuantitatif antara keduanya, stress akibat kerja merupakan 
masalah besar dan dibutuhkan tol pada satu fisik dan 
mental kesejahteraan. Selain itu, manajemen stres tidak 
mudah, karena dapat dipastikan oleh didokumentasikan 
ketidakefektifan intervensi manajemen stres (Beehr dan 
O’Driscoll, 2002; Sulsky dan Smith, 2005). Namun, 
beberapa petunjuk dapat memiliki bagi para manajer untuk 
melawan dan mengurangi stres secara efektif. Pertama-
tama, orang harus mampu mengidentifikasi stres di tempat 
kerja, menilai mereka dan mengatur mereka juga. 

Satu harus berhati-hati untuk tidak menghapus aspek 
menyenangkan dari pekerjaan. Pekerjaan stres tidak selalu 
mengarah pada penderitaan dan jika tantangan ditangani 
dengan efektif, maka pertumbuhan dan perubahan positif 
dapat mengakibatkan individu. Tantangannya adalah 
memberikan alat yang dibutuhkan untuk menangani 
manajemen efektif tuntutan tempat kerja. Implikasi dari 
model penilaian kognitif yang menyatakan bahwa stres 
adalah suatu ‘masalah pribadi’, terbaik ditangani dengan 
teknik penilaian positif, cacat. Salah satu harus mampu 
mengidentifikasi stres di tempat kerja, menilai mereka 
dan mengatur mereka juga. Satu harus berhati-hati untuk 
tidak menghapus aspek menyenangkan dari pekerjaan. 
(http://tejas-iimb.org/articles/24.php)

Salah satu tujuan manajemen sumber daya manusia, 
yaitu memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang 
bermotivasi dan berkinerja tinggi, serta dilengkapi dengan 

sarana untuk menghadapi perubahan yang dapat memenuhi 
kebutuhan pekerjanya. Dalam usaha mendukung pencapaian 
tenaga kerja yang memiliki motivasi dan berkinerja tinggi, 
yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Sistem kompensasi juga berpotensi sebagai salah 
satu sarana terpenting dalam membentuk perilaku dan 
memengaruhi kinerja. Namun demikian banyak organisasi 
mengabaikan potensi tersebut dengan suatu persepsi 
bahwa “kompensasi tidak lebih sekadar biaya yang harus 
diminimisasi”. Tanpa disadari beberapa organisasi yang 
mengabaikan potensi penting dan berpersepsi keliru 
telah menempatkan sistem tersebut justru sebagai sarana 
meningkatkan perilaku yang tidak produktif atau counter 
productive. Akibatnya muncul sejumlah persoalan personal 
misalnya low employee motivation, poor job performance, 
high turn over, irresponsible behaviour dan bahkan 
employee dishonestry yang diyakini berakar dari sistem 
kompensasi yang tidak proporsional.

Menurut Handoko, “Faktor pendorong penting yang 
menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan 
dalam diri manusia yang harus dipenuhi (Handoko, 2003: 
30)” Dengan kata lain, berangkat dari keinginan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja dengan 
menjual tenaga, pikiran dan juga waktu yang dimilikinya 
kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan 
kompensasi (imbalan).

Secara umum kompensasi merupakan sebagian kunci 
pemecahan bagaimana membuat anggota berbuat sesuai 
dengan keinginan organisasi. Sistem kompensasi ini akan 
membantu menciptakan kemauan di antara orang-orang 
yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi 
dan melakukan tindakan yang diperlukan organisasi. 
Secara umum berarti bahwa karyawan harus merasa 
bahwa dengan melakukannya, mereka akan mendapatkan 
kebutuhan penting yang mereka perlukan. Di mana di 
dalamnya termasuk interaksi sosial, status, penghargaan, 
pertumbuhan dan perkembangan. (http://jurnal-sdm.
blogspot.com/2009/07/teori-kompensasi.html)

Tuntutan dari masyarakat dan Pemerintah untuk 
terlaksananya reformasi birokrasi mendorong Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk membangun 
organisasi secara lebih efektif dan efisien. Pentingnya 
organisasi yang baik sebagai sarana pencapaian tujuan harus 
dipahami oleh seluruh pegawai DJBC sebagai landasan 
pelaksanaan tugas agar sasaran-sasaran organisasi dapat 
dicapai dengan baik. Dibentuknya Kantor Pelayanan Utama 
(KPU) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai (KPPBC) Madya dengan karakteristik yang lebih 
spesifik dibanding kantor-kantor Bea dan Cukai yang lain 
merupakan tindak lanjut dari proses reformasi birokrasi 
yang dilakukan oleh DJBC.

Sejak terbentuknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Tipe Madya Pabean Tanjung Perak tanggal 1 Agustus 2008 
yang seiring dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
87/PMK.01/2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di bawah Seksi 
Penindakan dan Penyidikan mulai dioperasikan sebuah alat 
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bantu pengawasan di bidang ekspor dengan menggunakan 
sistem pemanfaatan radioaktif sinar Gamma/Gamma 
Rays dari Unsur Cobalt dengan teknologi Vasics dari 
Negara Amerika Serikat dengan dimanfaatkannya alat 
tersebut diharapkan pengawasan di bidang ekspor dapat 
lebih meningkat dengan menganalisis gambar diperoleh 
dari proses scanning kontainer-kontainer ekspor yang 
dibandingkan dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh 
Eksportir kepada Bea dan Cukai melalui Aplikasi Ekspor 
pada sistem Pertukaran Data Elektronik. Pengoperasian dan 
maintenance alat ini berada dalam kendali Sub Seksi Sarana 
Operasi tetapi lebih jauh terhadap Sumber Daya Manusia 
yang menjalankannya tidak sepenuhnya dapat diperhatikan 
dan dikembangkan sendiri. 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean 
Tanjung Perak memberikan pelayanan-pelayanan selama 
24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap kegiatan 
pelayanan pabean di bidang ekspor sesuai pasal 42 ayat 
1, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang 
Ekspor tanggal 23 Desember 2008, sehingga tidak dapat 
diragukan lagi kegiatan pengawasan ekspor oleh petugas 
yang menjalankan alat Gamma Rays Container Scanner 
juga beroperasi 24 jam setiap hari non stop dengan jumlah 
petugas hanya 6 (enam) orang. 

Sesuai dengan keinginan institusi yaitu meningkatkan 
prestasi kerja/kinerja yang tinggi maka harapan untuk 
mencapai tujuan institusi yang telah ditetapkan tersebut 
yaitu pengawasan maksimal terhadap pelanggaran 
kepabeanan di bidang ekspor, adalah peranan sumber daya 
manusia atau pegawainya yang merupakan titik sentral 
karena manusia-pegawai merupakan penggerak utama 
dalam usaha pencapaian tujuan institusi. Pimpinan institusi 
harus mampu melihat kamampuan dan kemauan atau 
kehendak serta kebutuhan pegawainya atau karyawannya 
dalam mencapai tujuannya, dengan mengetahui apa yang 
dibutuhkan pegawainya tersebut akan mempermudah 
bagi manajemen untuk mengarahkan dan membimbing 
bawahannya.

 Salah satu cara yang terbaik untuk menanamkan 
keyakinan tersebut adalah dengan memberikan dorongan/
motivasi para pegawai yang bersangkutan, karena di 
dalam faktor-faktor motivasi tercermin kebutuhan 
fisiologis, keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan 
sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Semua itu 
diharapkan akan mendorong pegawai/petugas untuk lebih 
berkualitas dalam berkarya sehingga dapat meningkatkan 
kinerja khususnya dan tercapainya tujuan institusi secara 
maksimal.

Terkait dengan kajian tersebut demikian pula halnya 
terjadi pada situasi kerja petugas yang mengoperasikan 
alat Gamma Rays pada kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, yang masih belum 
optimalnya kinerja petugas dalam mencapai sasaran 
tujuan yang diinginkan oleh intsitusi yaitu rendahnya 
temuan yang dihasilkan dari kegiatan operasional yang 

dijalankan. Dengan bermodalkan 1 (satu) Unit Gamma 
Rays Container Scanner/Portal dan 1 (satu) Unit Gamma 
Rays Mobile petugas yang hanya berjumlah 6 (enam) orang 
mengoperasikan dan menganalisis selama 24 jam tiap hari 
dengan volume ekspor lebih kurang 700 sampai dengan 
1000 kontainer per hari, dapat dibayangkan betapa tinggi 
tingkat stres kerja yang dihadapi oleh para petugas Gamma 
Rays tersebut. Dengan target kegiatan harian sebanyak 
minimal 500 (lima ratus) kontainer ekspor setiap hari yang 
di-scan dan dianalisis. 

Diperlukan cara kerja yang efektif dan efisien agar 
layanan yang dihasilkan dapat memenuhi kepuasan 
pelangan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kinerja karyawan antara lain stres 
kerja dan kompensasi. Dengan memperhatikan faktor-
faktor tersebut, maka diharapkan kinerja karyawan dapat 
ditingkatkan dan dapat mendukung perusahaan dalam 
mencapai tujuannya.

metode penelitian

Sebagai unit atau kesatuan analisis di dalam penelitian ini 
adalah terdiri atas Petugas Gamma Rays Kantor Bea Cukai 
Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya, sedangkan 
satuan atau unit analisis penelitian dapat diartikan adalah 
kesatuan yang akan diteliti atau dianalisis yang disebut 
juga sebagai suatu unit yang bersifat elementer untuk suatu 
penelitian (Singarimbun, 1989: 78). Data yang diperoleh 
dan dibutuhkan dalam penelitian ini tergolong data primer 
yang dikumpulkan secara kerat lintang (cross sectional) 
melalui instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan 
atau kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada 
para responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
mempergunakan alat uji statistik inferensial yang dapat 
menghasilkan atau menarik kesimpulan. Pengujian 
dilakukan dengan tingkat signifikansi (significant level) = 
a = 0,05 = 5% atau tingkat keyakinan (confidence level) 
= 95%. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan peneliti untuk di-pelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiyono, 
2002:72). Berkenaan dengan Jumlah responden adalah 
Pegawai bagian Gamma Rays Kantor Bea Cukai Tipe 
Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya, yang merupakan 
jumlah populasi sebesar 60 pegawai. Sampel yang dengan 
menggunakan teknik sampel jenuh, sehingga jumlah sampel 
sebesar 60 responden.

teknik analisis data

Dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda 
dengan bantuan Program SPSS Versi 13.00.

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e
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Dalam penelitian ini menggunakan responden sebanyak 
60 orang pegawai, dengan jawaban dan interpretasi yang 
berbeda. Penilaian responden terhadap masing-masing 
variabel dapat dilihat nilai rata-ratanya. Untuk memberi 
arti dari nilai rata-rata skor tersebut, maka dibuat kriteria 
berdasarkan intervalnya pada Tabel 1.

Tabel 1. Derajat penilaian setiap variabel

Interval rata-rata Penilaian

1,00 ≤ √ ≥ 1,80 Sangat tidak baik

1,80 ≤ √ ≥ 2,60 Tidak baik

2,60 ≤ √ ≥ 3,40 Moderate

3,40 ≤ √ ≥ 4,20 Baik

4,20 ≤ √ ≥ 5,00 Sangat baik

Sumber: Olahan Data Peneliti

Hasil pengujian secara umum dengan regresi linear 
berganda, sebagai berikut: 

Y = 2,328 + (-) 0,003 + 0,498X2

Bilangan konstan a sebesar 2,328 menunjukkan bahwa 
apabila stres kerja (X1), kompensasi (X2), nilainya sama 
dengan nol, maka prestasi kerja pegawai sebesar 2,328 
satuan.

Nilai bl = -0,003 mengandung pengertian bahwa setiap 
penambahan satu variabel stres kerja, maka kinerja menurun 
sebesar 0,003 satuan, dengan asumsi variabel yang lain 
konstan. 

Nilai b2 = 0,498 mengandung pengertian bahwa setiap 
penambahan satu variabel kompensasi, maka kinerja 
bertambah sebesar 0,498 satuan, dengan asumsi variabel 
yang lain konstan.

Hipotesis pertama pada penelitiaan ini menyatakan 
bahwa variabel stres kerja (X1), kompensasi (X2) 
berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 
kinerja pegawai bagian Gamma Rays Kantor Bea Cukai 
Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Langkah 
uji ini dilakukan dengan mengetahui nilai F hitung, lalu 
dibandingkan dengan nilai F tabel. 

Nilai F hitung > F tabel (18,406 > 3,16 ), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menolak H0 
dan menerima H1, yang berarti terdapat pengaruh 
secara simultan dari variabel bebas stres kerja (X1), dan 
kompensasi (X2) terhadap kinerja pegawai. Sehingga uji 
secara simultan dinyatakan diterima.

Untuk menjawab hipotesis kedua, yang di dalamnya 
memuat pernyataan bahwa variabel stres kerja dan 
kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 
pegawai bagian Gamma Rays Kantor Bea Cukai Tipe 
Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Uji t digunakan 
untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial atau 
masing-masing memengaruhi variabel terikat. Berikut ini 
akan dilakukan pengujian terhadap ketiga hipotesis dengan 
menggunakan uji t. 

Pengujian secara parsial  di lakukan dengan 
membandingkan antara nilai t hitung (t rasio) dengan t tabel. 
Nilai t tabel ditentukan dengan melihat (n-df) 60–3 = 57 
pada alpha 0,05 = 1,672. Secara rinci keputusan pengaruh 
secara parsial sebagai berikut: 1) Variabel bebas stres 
kerja memiliki nilai t hitung = -0,004 > 1,672, sehingga 
uji parsial menolak H1 dan menerima H0, variabel bebas 
stres kerja dinyatakan tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap kinerja pegawai; 2) Variabel bebas kompensasi 
memiliki nilai t hitung = 6,006 > 1,672, sehingga uji parsial 
menolak Ho dan menerima H1, variabel bebas kompensasi 
dinyatakan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja; 
3) Variabel bebas kompensasi memiliki koefisien regresi 
tertinggi, yang berarti memiliki pengaruh yang dominan 
terhadap kinerja, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan 
diterima

pembahasan

Hipotesis yang pertama terbukti, data empirik hasil 
penelitian ditunjukkan melalui hasil uji F. Di mana nilai 
F hitung > F tabel (18,406 > 3,16 ), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini menolak H0 dan menerima 
H1, yang berarti terdapat pengaruh secara simultan dari 
variabel bebas stres kerja (X1), dan kompensasi (X2) 
terhadap kinerja petgawai. Sehingga uji secara simultan 
dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Rotua Siahaan, 2008 pada 
Departemen Plant PT Nippon Indosari Corpindo, Cikarang 
Bekasi. Hasil penelitian juga konsisten dengan teori yang 
dikemukakan oleh Menurut Smeltzer (Achiat, 2003: 
15) mendefinisikan stres sebagai berikut. Stres adalah 
munculnya reaksi psikologis yang membuat seseorang 
merasa tegang atau cemas sebab orang tersebut merasa tidak 
mampu mengatasi atau meraih tuntutan atau keinginannya, 
stres yang terlalu besar akan mengancam kemampuan 
seseorang untuk menghadapi lingkungan. Sebagai hasilnya, 
pada diri karyawan berkembang berbagai macam gejala 
stres yang dapat menganggu pelaksanaan kerja mereka. 
Berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap individu, 
menurut Hans Selve (dalam Kreitner dan Kinicki, 2001: 
588) stres kerja dapat diklasifikasikan sebagai Constructive 
Stress (Eustress), merupakan sumber potensial stres yang 
dapat menciptakan stres bagi individu tetapi memiliki 
pengaruh yang positif bagi individu dan organisasi dengan 
merangsang kreativitas, meningkatkan motifasi kerja dan 
kepuasan dalam bekerja serta memperluas kesempatan 
belajar melalui pengalaman. 

Hipotesis kedua tidak terbukti, data empirik hasil 
penelitian ditunjukkan melalui hasil uji t, membandingkan 
antara nilai t hitung (t rasio) dengan t tabel. Variabel 
bebas stres kerja memiliki nilai t hitung = -0,004 > 1,672, 
sehingga uji parsial menolak H1 dan menerima H0, 
variabel bebas stres kerja dinyatakan tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain 
semakin tinggi stres kerja seseorang maka semakin menurun 
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kinerja mereka. Variabel bebas kompensasi memiliki nilai 
t hitung = 6,006 > 1,672, sehingga uji parsial menolak H0 
dan menerima H1, variabel bebas kompensasi dinyatakan 
berpengaruh secara parsial terhadap kinerja. Hasil 
penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Indra Sibarani 2009, Analisis Pengaruh Karakter Personal, 
Kompetensi SDM, Kompensasi, dan Budaya Organisasi 
terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan 
Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Menurut Rivai (2005: 
357), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 
karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 
perusahaan. Kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai 
langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat 
karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar 
bekerja keras dan juga seharusnya cerdas untuk mencapai 
produktivitas yang semakin tinggi. Kompensasi merupakan 
sebuah komponen penting dalam hubungannya dengan 
karyawan. Dia sangat dipengaruhi faktor-faktor internal dan 
eksternal perusahaan. Kompensasi sangat dipengaruhi oleh 
tekanan-tekanan faktor-faktor pasar kerja, posisi rebut tawar 
kolektif, peraturan pemerintah, filosofi manajemen puncak 
tentang pembayaran dan manfaat termasuk tantangan dari 
kompensasi internasional. 

Hipotesis ketiga terbukti karena variabel kompensasi 
memiliki koefisien regresi tertinggi dan dinyatakan 
berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai. Kompensasi 
merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 
penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan (Keith 
Davis dan Werther WB, 1996). Jika dikelola dengan baik, 
kompensasi membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan 
memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan 
baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, karyawan 
yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan 
dan untuk melakukan penempatan kembali tidaklah mudah. 
Akibat dari ketidakpuasan dalam pembayaran bisa jadi 
akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan, 
penyebab mogok kerja, dan mengarah pada tindakan-
tindakan fisik dan psikologis, seperti meningkatnya derajat 
ketidakhadiran dan perputaran karyawan, yang pada 
gilirannya akan meningkatkan kesehatan jiwa karyawan 
yang parah.

kesimpulan dan saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan, maka 
kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Hasil uji simultan membuktikan bahwa variabel 

variabel bebas stres kerja (X1), dan kompensasi (X2), 
berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 
kinerja pegawai bagian Gamma Rays Kantor Bea 
Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung > F tabel 
(18,406 > 3,16 ), dengan taraf signifikansi di bawah 
5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Rotua Siahaan, 2008 pada Departemen 
Plant PT Nippon Indosari Corpindo, Cikarang Bekasi. 
Hasil penelitian juga konsisten dengan teori yang 

dikemukakan oleh Menurut Smeltzer (Achiat, 2003: 
15) mendefinisikan stres sebagai berikut: stres adalah 
munculnya reaksi psikologis yang membuat seseorang 
merasa tegang atau cemas sebab orang tersebut merasa 
tidak mampu mengatasi atau meraih tuntutan atau 
keinginannya. Stres yang terlalu besar akan mengancam 
kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. 
Sebagai hasilnya, pada diri karyawan berkembang 
berbagai macam gejala stres yang dapat menganggu 
pelaksanaan kerja mereka.

2. Hasil uji parsial membuktikan bahwa variabel bebas 
yang terdiri atas stres kerja (X1), dan kompensasi (X2), 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai bagian 
Gamma Rays Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean 
Tanjung Perak Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
t hitung 6,006 > 1,672, sehingga uji parsial menolak 
H0 dan menerima H1, variabel bebas kompensasi 
dinyatakan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 
dan taraf signifikansinya di bawah 5%. Kompensasi 
merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 
penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan 
(Keith Davis dan Werther WB, 1996). Jika dikelola 
dengan baik, kompensasi membantu perusahaan untuk 
mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan 
menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa 
kompensasi yang cukup, karyawan yang ada sangat 
mungkin untuk meninggalkan perusahaan dan untuk 
melakukan penempatan kembali tidaklah mudah. Akibat 
dari ketidakpuasan dalam pembayaran bisa jadi akan 
mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan, 
penyebab mogok kerja, dan mengarah pada tindakan-
tindakan fisik dan psikologis, seperti meningkatnya 
derajat ketidak hadiran dan perputaran karyawan, yang 
pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan jiwa 
karyawan yang parah

3. Hipotesis yang ketiga diterima, karena nilai beta yang 
tinggi adalah variabel kompensasi, sehingga variabel 
kompensasi dinyatakan berpengaruh dominan terhadap 
kinerja pegawai bagian Gamma Rays. Stres dapat sangat 
membantu tetapi dapat juga berperan salah atau merusak 
kinerja. Secara sederhana hal ini berarti bahwa stres 
mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu 
pelaksanaan kinerja, tergantung seberapa tingkat stres. 
Bila tidak ada stres, maka tantangan-tantangan kerja 
juga tidak ada, dan prestasi kerja cenderung naik, karena 
stres membantu karyawan untuk mengerahkan segala 
sumber daya dalam memenuhi berbagai persyaratan 
atau kebutuhan pekerjaan.

Saran yang dapat diberikan kepada pimpinan lembaga/
institusi Bea dan Cukai memberi perhatian terhadap 
pengembangan sumber daya manusia melalui pemeliharaan 
stres kerja dan kompensasi pegawai bagian Gamma Rays, 
dengan meningkatkan kondisi kerja agar karyawan merasa 
aman, tenang dan nyaman di tempat kerja.

Lembaga/instansi Bea dan Cukai perlu memunculkan 
stressor yang terukur dan bersifat konstruktif yang dapat 
merangsang kreativitas, meningkatkan motifasi kerja dan 
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kepuasan dalam bekerja. Sebagai lembaga negara, maka 
semua personil di dalamnya, baik yang di jajaran manajerial 
maupun operasional, bertanggung jawab penuh untuk 
mengejar tujuan-tujuan organisasi merealisasikan harapan 
dan impian bersama (Sudarmanto, 2009).
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abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan persepsi (penilaian) masyarakat kalangan dunia usaha – sebagai pengguna layanan 
publik – terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemkot Kediri. Jumlah pengusaha yang diteliti adalah 318 orang, meliputi; 75,8% 
toko eceran, 5,7% dagang, 2,5% jasa, 0,6% manufaktur, dan 15,4% lain-lain. Jenis pelayanan publik yang dimintakan tanggapan adalah: 
Pelayanan Administrasi Dasar (meliputi pelayanan pengurusan ijin IMB, izin usaha, ijin lingkungan, pembayaran pajak dan retribusi); 
Pelayanan Infrastuktur Dasar dan Utility (meliputi infrastruktur dan lingkungan umum, manajemen transportasi dan lalu lintas, pelayanan 
umum); dan sejumlah pertanyaan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua layanan publik yang disediakan dimanfaatkan 
dengan baik oleh masyarakat kalangan dunia usaha. Mereka yang memanfaatkan layanan pada umumnya menyatakan puas. Tingkat 
kepuasan mereka terhadap pelayanan publik yang disediakan berkisar antara 70% sampai dengan 100%. Penelitian ini merekomendasikan 
agar penyedia layanan publik lebih aktif mensosialisasikan semua jenis layanan yang disediakan. Sehingga dengan demikian akan tercipta 
kondisi yang lebih baik, baik bagi kalangan dunia usaha itu sendiri, maupun bagi kalangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Key words: kepuasan, pelayanan publik, dunia usaha.   

abstract

This research was done to investigate how  far the business people evaluate the management of public service administered by the 
government of Kediri regency. The result of this research is expected to design the patterns of  service quality for  the business world, 
so as to enable the business world to develop well. The problem analyzed in this research is: how is the business people’ perception 
toward  the management of public service which has been done by the government of Kediri regency.  The respondents used in this 
research were  318 business people. The profile of the business taken as the respondnets  are such as retailers (75%), trading companies 
(5.7%), service companies (2.5%), manufacturing companies (0.6%), and others (15.4%). The management of public services being 
investigated is the Basic Administration Services (e.g., shipping lines and the building licence administration arrangement, the 
business licence, environment licence, tax payment and retribution) and the services of infrastructure and utility (e.g., infrastructure 
and public environment, transportation and trafiic management, and public services). The result is expected to provide the benefits 
for the government of Kediri regency in their effort to increase the quality of public services in the future.

Key words: Management, Public Service, business people.

pendahuluan

Dengan dikembangkannya konsep baru dalam 
pemerintahan sebagaimana diformulasikan dalam prinsip-ormulasikan dalam prinsip-
prinsip good governance, maka terjadilah pergeseran fungsi 
pemerintah dari yang tadinya sekedar government menjadi 
governance.  Pergeseran ini membawa implikasi bahwa 
dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi 
pembangunan, pemerintah harus melibatkan semua 
stakeholder yang ada di masyarakat, yaitu pemerintah itu 
sendiri, dunia usaha, dan masyarakat sipil (civil society). 
Konsep kepemerintahan yang dikembangkan dewasa ini 
mengharuskan adanya kemitraan antara Pemerintah, Dunia 
Usaha, dan Masyarakat Madani.

Dalam konteks pelayanan publik, maka disamping harus 
menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat (warga 

negara), pemerintah juga harus menyediakan pelayanan 
publik bagi kalangan dunia usaha. Hal ini dimaksudkan agar 
dunia usaha memperoleh fasilitas dan akses untuk dapat 
berkembang dengan baik, sehinga pada gilirannya akan 
berdampak positif bagi warga masyarakat dan pemerintah 
itu sendiri. Dengan demikian maka pelayanan publik untuk 
dunia usaha harus terus ditingkatkan kualitasnya.

Penelitian ini disamping dimaksudkan untuk mengetahui 
sejauhmana kepuasan dunia usaha atas pelayanan publik 
yang disediakan pemerintah, juga untuk mengetahui 
sejauhmana penilaian dunia usaha terhadap kualitas 
pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama ini. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 
menyusun pola-pola pelayanan yang berkualitas bagi dunia 
usaha, yang memungkinkan dunia usaha dapat berkembang 
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dengan baik, yang pada gilirannya akan membawa 
manfaat bagi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan 
kemampuan pendanaan pemerintah dalam melaksanakan 
program-program pembangunan.

Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian 
ini adalah; Bagaimana persepsi (penilaian) kalangan 
dunia usaha terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan 
oleh Pemkot Kediri?. Dengan rumusan masalah tersebut 
maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasikan persepsi (penilaian) kalangan dunia 
usaha pengguna pelayanan publik terhadap kualitas 
pelayanan yang dilakukan oleh Pemkot Kediri. Penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemkot 
Kediri dalam upaya peningkatan kualitas pelayayan publik 
yang diberikan. 

metode penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 
(1) Data mengenai Profil dan karakteristik dunia usaha 
pengguna pelayanan publik, meliputi: Jenis usaha, Lokasi, 
Klasifikasi usaha, Jumlah Karyawan, Omset dan lain-lain. 
(2) Data mengenai Jenis dan macam pelayanan publik, 
meliputi; Pelayanan perijinan, dan Pelayanan lain-lain.  
(3) Data mengenai Persepsi dan penilaian kalangan dunia 
usaha pengguna pelayanan publik mengenai kualitas 
pelayanan publik, meliputi; Persepsi dan penilaian 
mengenai sikap petugas pelayanan, Persepsi dan penilaian 
mengenai prosedur pelayanan, Persepsi dan penilaian 
mengenai waktu pelayanan, Persepsi dan penilaian 
mengenai fasilitas pelayanan, Persepsi dan penilaian 
mengenai biaya pelayanan. (4). Data mengenai Keluhan 
dunia usaha pengguna pelayanan publik, meliputi: Keluhan-
keluhan pengguna pelayanan publik, Saran perbaikan dari 
pengguna pelayanan publik, Aspirasi pengguna pelayanan 
publik

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh 
dengan cara wawancara kepada pengusaha (sebagai 
responden). Jumlah pengusaha yang diwawancarai adalah 
318 orang. Adapun mengenai profil dan karakteristik 
pengusaha yang dijadikan responden dalam penelitian ini 
akan dijelaskan secara tersendiri pada bab penyajian data. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara membaca 
data resmi yang pernah dikeluarkan oleh Pemkot.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian (penelitian) 
ini adalah kuesioner, yaitu seperangkat daftar pertanyaan 
yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pengambilan 
(pengumpulan) data dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan 
cara wawancara yang dilakukan oleh petugas penelitian, 
atau dengan meminta responden mengisi kuesioner yang 
sudah disiapkan. Setelah data berhasil dikumpulkan, 
pertama-tama dilakukan pensortiran terlebih dahulu untuk 
menentukan kejelasan, kelengkapan, dan keakuratan data. 
Setelah diyakini bahwa data yang diperoleh sudah jelas, 
lengkap dan akurat, maka data diolah dengan menggunakan 
teknik tabulasi. Baru setelah itu akan dilakukan analisis 

data dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang 
sesuai dengan karakteristik data dimaksud. Penelitian ini 
dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan November dan 
Desember 2009.

hasil penelitian

Profil responden penelitian ini dilihat dari jenis 
perusahaan yang digeluti adalah: 75,8% toko eceran, 
5,7% perusahaan dagang, 2,5% perusahaan jasa, 0,6% 
perusahaan manufaktur, dan 15,4% perusahaan lain-lain. 
Jenis pelayanan publik yang dimintakan tanggapan kepada 
rsponden adalah: (1). Pelayanan Administrasi Dasar 
(meliputi pelayanan pengurusan ijin IMB, izin usaha, ijin 
lingkungan, pembayaran pajak dan retribusi); (2). Pelayanan 
Infrastuktur Dasar dan Utility (meliputi infrastruktur dan 
lingkungan umum, manajemen transportasi dan lalu lintas, 
pelayanan umum); dan (3). Sejumlah pertanyaan umum. 

Terhadap manajemen pelayanan publik bidang 
pengurusan ijin IMB, responden yang mengurus ijin IMB 
adalah 83 orang (26,1%), sedangkan yang tidak mengurus 
adalah 235 orang (73,9%). Dari 83 orang yang mengurusDari 83 orang yang mengurus 
IMB seluruhnya menyatakan puas (100%). Dari 235 
responden yang tidak mengurus IMB, terdapat 9 orang 
(3,8%) yang mngaku mereka memerlukan ijin IMB. Mereka 
tidak mengurus karena alasan: wakyu yang diperlukan 
untuk mengurus IMB terlalu lama (11,1%), harus membayar 
uang ekstra (11,1%), sistem dan prosedurnya berbelit-belit 
(11,1%), tidak memiliki informasi tentang pelayanan IMB 
(11,1%), dan sejumlah alasan lain-lain (55,6%).

Terhadap manajemen pelayanan pengurusan ijin usaha, 
diperoleh data bahwa terdapat 69 orang (21,7%) yang 
menyatakan mengurus ijin usaha dalam 12 bulan terakhir, 
dan 249 orang (78,3%) yang menyatakan tidak mengurus. 
Dari 69 orang yang mengurus ada 65 orang (94,2%) 
yang menyatakan puas atas pelayanan tersebut, 1 orang 
menjawab tidak tahu (1,4%), dan hanya 3 orang (4,3%) 
yang menyatakan tidak puas. mereka yang menyatakan 
tidak puas tersebut mengajukan dua alasan, yaitu: karena 
pelayanannya lambat (66,7%), dan karena petugas bagian 
pelayanan tidak disiplin (33,3%). Sedangkan dari 249 
responden yang menjawab tidak mengurus, 175 orang 
(70,3%) menyatakan bahwa mereka memerlukan pelayanan 
tersebut tetapi mereka tidak mengurus dengan sejumlah 
alasan antara lain; urusan tersebut membutuhkan waktu 
lama (13,1%), petugas yang melayani meminta pembayaran 
ekstra (0,6%), sistem dan prosedur pelayanannya terlalu 
kompleks (8,6%), biaya pelayanannya terlalu besar (5,7%), 
dan tidak memiliki informasi tentang pelayanan tersebut 
(70,3%).

Terhadap manajemen pelayanan pengurusan ijin 
lingkungan. Dari 318 responden ada 58 orang (18,2%) yang 
mengaku mengurus ijin lingkungan, dan 260 orang (81,8%) 
yang menyatakan tidak mengurus. Dari 58 orang yangDari 58 orang yang 
mengurus ijin lingkungan seluruhnya menyatakan puas atas 
pelayanan ijin lingkungan yang diberikan Pemkot (100%). 
Dengan kata lain tidak ada yang menyatakan tidak puas. 
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Terhadap manajemen pelayanan pembayaran pajak/
retribusi, ada 184 (57,9%) orang yang menyatakan tidak 
membayar. Dari 134 orang yang mengaku membayar 
pajak/retrinbusi, ada 91 orang (67,9%) yang menyatakan 
puas atas pelayanan yang diberikan pemkot, dan hanya 42 
orang (31,3%) yang menyatakan tidak puas. Mereka yang 
menyatakan tidak puas memiliki sejumlah alasan, yaitu; 
karena prosedur yang harus dilalui bertele-tele (9,5%), 
karena pajak/retribusinya terlalu besar (38,1%), karena 
tidak jelasnya tarif pajak/retribusi daerah (9,5%), karena 
tidak ada kejelasan kemana pungutan pajak/retribusi daerah 
tersebut (42,9%). Sementara itu dari 184 orang yang tidak 
membayar ada 1 orang yang benar-benar sadar bahwa ia 
seharusnya membayar pajak/retribusi daerah. Hanya saja 
dia tidak melakukannya karena alasan bahwa sistem dan 
prosedurnya terlalu kompleks.

Tentang manajemen pelayanan publik bidang kuapitas 
jalan raya. Dari 318 responden, 285 menyatakan bahwa 
kualitas jalan raya yang ada secara umum sudah baik 
(89,6%). Hanya 33 responden yang menyatakan bahwa 
kualitas jalan raya yang ada masih kurang baik (10,4). 
Alasan yang dikemukakan oleh rsponden yang menyatakan 
bahwa kualitas jalan raya yang ada masih kurang baik 
adalah; Karena pemeliharaannya kurang baik (60,6%); 
jalan yang dibangun kurang sesuai dengan standar kualitas 
(27,3%), dan sejumlah alasan lain-lain (12,1%).

Tentang manajelen drainase; 285 responden (89,6%) 
menilai bahwa kualitas drainase yang ada sudah baik, 3 
responden (0,9%) tidak memberikan penilaian atau tidak 
berpendapat, dan hanya 30 orang responden (9,4%) yang 
menyatakan bahwa kualias drainase yang ada di wilayah 
Kota Kediri masih jelek. Adapun alasan yang dikemukakan 
adalah; karena pemeliharaannya kurang baik (10%), sistem 
drainasenya tidak sesuai dengan standar kualitas (26,7%), 
karena kekurangan jumlah sistem drainase (60%), dan 
alasan lain-lain (3,3%).

Mengenai manajemen pelayanan bidang kualitas 
kebersihan umum. Dari 318 responden, 163 orang 
menyatakan bahwa kualitas kebersihan umum sudah 
sangat bersih (51,3%). Sedangkan sisanya, 155 orang 
menyatakan bahwa kualitas kebersihan umum masih kurang 
(48,7%). Alasan mereka yang menilai bahwa kualitas 
kebersihan umum masih kurang adalah; pertama; karena 
terlalu banyak sampah (sisa makanan, botol plastik dan 
tas plastik, kertas bekas, dan lain-lain) di jalan dan daerah 
terbuka (27,1%). Kedua; Banyak orang yang membuang 
sampah dan peralatan bekas/rusak di daerah terbuka seperti 
sungai, ruang terbuka dan sebagainya (41,3%). Ketiga; 
Pemeliharaan kebersihannya kurang baik (26,5%), dan 
Keempat; Terlalu banyak hewan yang menyebabkan tempat 
kotor (5,2%).

Penilaian responden terhadap manajemen penerangan 
jalan pada malam hari; 315 responden menilai sudah bagus 
(99,1%), 1 responden tidak berpendapat (0,3%), dan hanya 
2 orang yang menilai masih kurang bagus (0,6%). Alasan 
mereka menilai ”kurang bagus” adalah karena jumlah lampu 

penerangannya masih kurang (50%), dan nyala lampunya 
kurang terang (50%). 

Penilaian responden atas manajelem pelayanan kebutuhan 
air bersih (PDAM); 180 responden menjawab selalu memakai 
(56,6%) dan 16 responden menjawab hanya kadang-kadang 
saja memakainya (5%). Sisanya, 122 responden menjawab 
tidak memakai pelayanan PDAM (38,4%). Adapun penilaian 
responden yang menjawab selalu memakai atau kadang-
kadang memakai, 34,2% menyatakan bahwa pelayanan 
PDAM sudah bagus, 32,1% tidak berpendapat, dan 33,7% 
menyatakan bahwa pelayanan PDAM masih kurang bagus. 
Sedangkan alasan responden yang menyatakan tidak 
memakai pelayanan PDAM adalah; karena perusahaan 
mereka memakai sumber air sendiri (84,4%), karena biaya 
berlangganan air PDAM terlalu mahal (7,4%), karena 
tekanan atau pasokan airnya kurang memadai (2,5%), karena 
kualitas airnya kurang baik (0,8%), pasokan airnya tidak 
teratur (1,6%), dan sejumlah alasan lainnya (3,3%).

Tanggapan responden atas menejemen pembuangan 
limbah; 64 responden menjawab bahwa perusahaannya 
memanfaatkan pelayanan ini (20,1%), 252 responden 
menjawab tidak menggunakan pelayanan ini (79,2%), dan 
2 responden menjawab bahwa sejauh pengetahuannya 
pelayanan jenis ini tidak tersedia di Pemkot Kediri (0,6%). 
64 responden yang menjawab bahwa perusahaannya 
menggunakan jasa layanan ini menilai bahwa pelayanannya 
sudah bagus (100%). Artinya tidak ada satupun diantara 
mereka yang menilai jelek.

Penilaian responden terhadap manajemen lalu lintas; 
204 responden menjawab bahwa pengaturan lalu lintas 
sudah bagus (64,2%), 113 responden menilai masih kurang 
bagus (35,5%), dan 1 responden tidak berpendapat (0,3%). 
Ada 5 alasan yang diajukan oleh responden yang menilai 
bahwa pengaturan lalu lintas di Kota Kediri masih kurang 
baik. Pertama; karena layout atau tata letak jalannya kurang 
baik dan menyebabkan kemacetan (16,8%), Kedua; karena 
terlalu banyak kendaraan dan jalannya tidak cukup (17,7%). 
Ketiga; karena pengguna lalu lintasnya kurang tertib 
(24,8%). Keempat; karena tempat parker tidak memadai 
dan tidak ada control atas tempat-tempat mana seharusnya 
kendaraan dapat diparkir (27,4%), dan sejumlah alasan 
lainnya (13,3%).

Mengenai penilaian responden tentang manajemen jasa 
pungutan sampah; 288 responden ternyata memanfaatkan 
jasa ini (90,6%), dan hanya 30 responden yang tidak 
memanfaatkan jasa ini (9,4%). Penilaian responden yangPenilaian responden yang 
menggunakan jasa ini kelihatannya berimbang antara 
yang menyatakan puas dan yang menyatakan tidak puas. 
46,9% menyatakan puas, dan 50% menyatakan tidak puas.  
Sisanya (3,1%) tidak berpendapat. Adapun alasan yang 
dikemukakan oleh responden yang menyatakan tidak puas 
atas pelayanan ini adalah; karena biaya pemungutan sampah 
terlalu tinggi (1,4%), sampah diletakkan di pinggir jalan 
atau di kanal drainase (40,3%), sampahnya menyebarkan 
bau tidak enak (30,6%), sampahnya menjadi tempat 
berkembang biaknya lalat (27,8%).
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Penilaian responden terhadap manajelem pelayanan 
pemadaman kebakaran; 100 responden menjawab bahwa 
pelayanan jenis ini sudah bagus (31,4%), dan hanya  
13 responden yang menilai bahwa kualitas layanan jenis ini 
masih kurang (4,1%). Yang menarik adalah bahwa justru 
sebagian besar responden tidak berpendapat karena mereka 
tidak memerlukan layanan ini (54,5%). Adapun alasan yang 
diajukan oleh mereka yang menilai bahwa pelayanan jenis 
ini masih kurang baik adalah; menurut mereka kendaraan 
pemadamkebakarannya seringkali datang sangat terlambat 
atau dinas kebakarannya lamban menerima telpon (61,5%), 
dan petugas pemadam kebakaran seringkali meminta 
tambahan insentif (38,5%).

Tanggapan responden terhadap usaha pemkot dalam 
memperluas pasar; Terdapat 5 orang responden (1,6%) yang 
menyatakan bahwa mereka mempercayai secara antusias 
bahwa pemerintah daerah sudah melakukan segala sesuatu 
sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Terdapat 104 
orang responden (32,7%) yang menyatakan bahwa mereka 
secara umum puas dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah. Terdapat 191 orang responden (60,1%) 
yang menyatakan bahwa secara umum tidak puas atau tidak 
begitu senang dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah. Terdapat 14 orang responden (4,4%) 
yang menyatakan bahwa mereka percaya bahwa pemerintah 
daerah tidak melakukan apa-apa dan mungkin saja malah 
memperburuk situasi. Terdapat 4 orang responden (1,3%) 
yang tidak memiliki pendapat atau responden tidak begitu 
mengerti tentang tanggung jawab pemerintah daerah 
terhadap isu yang ada.

Penilaian responden terhadap keadilan pelayanan; 
Terdapat 59 orang responden (18,6%) yang menyatakan 
bahwa mereka secara umum puas dengan upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terdapat 24 orang 
responden (7,5%) yang menyatakan bahwa secara umum 
tidak puas atau tidak begitu senang dengan upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terdapat 12 orang 
responden (3,8%) yang menyatakan bahwa mereka percaya 
bahwa pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa dan 
mungkin saja malah memperburuk situasi. Terdapat 223 
orang responden (70,1%) yang tidak memiliki pendapat atau 
responden tidak begitu mengerti tentang tanggung jawab 
pemerintah daerah terhadap isu yang ada.

kesimpulan

Sebagian besar kalangan dunia usaha tidak memanfaatkan 
Pelayanan Administrasi Dasar yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kota Kediri. Rendahnya minat pengusaha 
memanfaatkan pelayanan ini lebih mencerminkan 
rendahnya kesadaran kalangan dunia usaha dalam 
memenuhi persyaratan usaha. Artinya, hal tersebut tidak 
mencerminkan rendahnya kualitas manajemen pelayana 
publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Hal 
ini dapat diketahui dari tingkat kepuasan para pengusaha 
yang memanfaatkan pelayanan administrasi dasar. Tingkat 
kepuasan mereka berkisar antara 70% sampai dengan 

100%. Yang menarik adalah bahwa pengusaha yang 
tidak memanfaatkan pelayanan ini lebih dikarenakan 
oleh faktor prasangka belaka. Mereka menyangka bahwa 
manajemen pelayanan publik identik dengan berbelit-belit 
dan sebagainya.

Kepuasan dunia usaha terhadap Infrastruktur dan 
Lingkungan Umum, menunjukkan bahwa: 1) kualitas jalan-kualitas jalan-
jalan raya di lokasi bisnis baik, 2) kualitas drainase di lokasikualitas drainase di lokasi 
bisnis baik; 3) kualitas kebersihan umum sudah sangat 
bersih; 4) penerangan jalan pada malam hari di lokasi bisnis 
bagus; 5) pelayanan PDAM sudah memakai dan bagus. 
Jenis layanan lingkungan umum yang tidak direspon baik 
oleh dunia usaha adalah tentang pelayanan pembuangan 
kotoran – limbah.  Data menunjukkan 79,2% responden 
tidak menggunakan pelayanan pembuangan kotoran atau 
limbah yang disediakan oleh Pemda. 

Kepuasan kalangan dunia usaha terhadap  manajemen 
transportasi dan layanan umum hasilnya cukup bervariasi, 
dimana sebagian besar responden puas dan menilai bagus 
terhadap pengaturan lalu lintas di lokasi bisnis. Yang 
perlu mendapat perhatian adalah, sebagian besar kalangan 
dunia usaha belum merasa puas dengan upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri dalam layanan 
pengembangan umum terhadap dunia usaha.

saran

Peningkatan pelayanan perijinan dan sarana serta 
prasarana yang mendukung tumbuh kembangnya dunia 
usaha perlu tetap menjadi perhatian serius dari Pemerintah 
Kota Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
hampir seluruh layanan yang terkait dengan layanan dunia 
usaha masih direspon rendah dan dinilai kurang baik 
oleh pelaku dunia usaha, walaupun peneyediaan layanan 
lingkungan umum dan infrastruktur sudah masuk dalam 
kategori baik. Untuk meningkatkan kepuasan dunia usaha 
terhadap layanan yang disiapkan pemerintah, dirumuskan 
beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Untuk meningkatakan kinerja layanan tiap Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD), diperlukan adanya standar 
pelayanan minimal (SPM). Selain digunakan acuan kerja 
bagi penyelenggara layanan, SPM juga digunakan sebagai 
pedoman untuk mengevaluasi keberhasilan layanan. 
Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang 
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang 
wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

Pembentukan lembaga penyelenggaraan Perijinan 
Pelayanan Terpadu (P2T) bidang dunia usaha. Pelayanan 
terpadu dimaksudkan agar sistem pelayanan dapat 
dilakukan dengan cepat, murah, tepat, transparan, 
tidak diskriminatif dan dapat dipertangung jawabkan 
(accountable). Terbentuknya P2T harus dilengkapi 
dengan: (a) sistem dan prosedur tiap SKPD yang masuk 
dalam lembaga P2T; (b) P2T harus diikuti dengan regulasi 
pemerintah daerah (perwali dan atau sederajat); (c) P2T 
dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan SDM 
yang kapabel. Dengan perlayanan perijinan terpadau ini 
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diharapkan mampu mengurangi praktik ekonomi biaya 
tinggi dalam urusan perijinan, sekaligus dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
kepuasan kalangan dunia usaha. 

Untuk meningkatkan pemahaman pelayanan dan 
kepuasan pada masyarakat dunia usaha perlu adanya 
sosialisasi pelayanan. Kasus pada pelayanan perijinan IMB, 
perijinan usaha, dan lainnya menurut penelitian ini banyak 
tidak diketahui oleh masyarakat, padahal mereka sangat 
membutuhkan. Dalam sosialisasi perlu juga disampaikan 
prosedur pelayanan perijinan yang jelas, mudah, dan 
dapat dipahami. Prosedur pelayanan  adalah rangkaian 
proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, 
sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan 
pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka 
penyelesaian sesuatu pelayanan dalam bentuk Bagan Alir 
(Flow Chart). 

Perlu juga dilakukan pengembangan  sumber daya 
manusia pelayanan yang akuntabel dan responsibel secara 
periodik. Pengembangan yang dimaksud adalah setiap 
anggota penyelenggara pelayanan harus mengerti tentang 
layanan publik. Sehubungan dengan pentingnya kualitas  
sumber daya manusia pelayanan ini, pegawai penyelenggara 
pelayanan publik di Kota Kediri diharapkan tidak cepat 
dirotasi. Kalaupun terpaksa harus dirotasi, penggantinya 
harus memiliki kemampuan yang dipersyaratkan.
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