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Gambaran Prestasi Belajar Siswa Semester I Tahun Ajaran  
2014–2015 Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Artha Bodhi Iswara Surabaya

Description of Learning Achievement of Students in Semester I Academic year 
2014–2015, S1 Nursing Program Artha Bodhi Iswara Health Science College 
Surabaya

Sri Wilujeng
STIKES Artha Bodhi Iswara Surabaya

abstraks

Belajar adalah terjadinya perubahan dalam aspek fisiologis dan psikologis. Prestasi belajar mahasiswa merupakan salah satu 
faktor penting dalam mencapai kesuksesan di masa datang. Bidang pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses 
pengembangan manusia. Menurut data dari UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembagan Manusia (Human Development 
Index), yaitu komposisi peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kepala menunjukkan bahwa indeks 
pengembangan manusia Indonesia menurun. Mahasiswa semester 1 Tahun Ajaran 2014-2015 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha 
Bodhi Iswara Surabaya didapatkan Indeks Prestasi Sementara (IPS) 34.55% buruk. Jenis penelitian ini adalah observasional karena 
tidak melakukan perlakuan terhadap objek hanya melakukan observasi, dan menurut analisanya merupakan penelitian deskriptif 
karena tidak melakukan pengujian statistik hanya menggambarkan prestasi belajar mahasiswa semester 1 Tahun Ajaran 2014/2015 
Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara Surabaya sedangkan menurut waktu penelitian 
ini merupakan penelitian cross sectional karena pengamatan dilakukan saat itu juga. Hasil yang diperoleh dari 55 mahasiswa yang 
mempunyai prestasi memuaskan hampir seluruhnya adalah perempuan yaitu sebesar 89.47% (17 orang) dan sebagian besar (68.42%) 
mahasiswa yang mempunyai prestasi belajar buruk adalah laki-laki (13 orang) dan sedikit (10.53%) laki-laki yang mempunyai prestasi 
belajar memuaskan yaitu 2 orang. Individu dapat mengantisipasi dirinya sendiri untuk memanfaatkan keuntungan yang terdapat pada 
dirinya, dan berupaya menerapkan prinsip belajar yang efektif. Diharapkan masing-masing mahasiswa dapat meminimalkan semua 
faktor yang dapat menghambat proses belajarnya. Sehingga prestasi belajar pada semester selanjutnya dimungkinkan meningkat. 
Terutama bagi mahasiswa yang masih mendapatkan IPS dengan kategori buruk bisa menjadi baik.

Kata kunci: Prestasi Belajar, Siswa, Semester

abstract

Learning occurs with the changes in the physiologic and psychological aspects. Learning achievement of college students becomes 
one of the important factors in reaching their success in the future. Education plays an important role in the process of developing 
human beings. According to the UNESCO (2000) data of Human Development Index, that is the composition of education, health, 
and income individual achievement rank on education, health, and income, shows that the development index of Indonesian people is 
decreasing. Students of semester 1 academic year 2014-2015 STIKES Artha Bodhi Iswara Surabaya showed that their Temporary Grade 
Point 34.55% was bad. The study was observational because it was only an observation, there was no treatment on the objects, and the 
data analysis was descriptive as the data was not tested – it only described the Students of semester 1 academic year 2014-2015 STIKES 
Artha Bodhi Iswara Surabaya learning achievement. And related to time, this study was cross sectional as it was observed right at that 
time. The results of the study showed that of the 55 students who get satisfactory achievement are mostly girls, 89.47% (17 students) 
and most students who get bad achievements are boys, 68.42% (13 students), and only 2 (two)(10.53%) boy students get satisfactory 
achievement. Each individual student could anticipate themselves by making the good use of their potentials, and trying to apply the 
principle of learning effectively. It is suggested that each student be able to minimize all the degrading factors in learning process. In 
this way, the achievement in the next semester could possibly be improved, especially those who got bad Temporary Grade Point could 
be increased to good level.

Key words: Learning achievement, students, semester.
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pendahuluan

Belajar adalah terjadinya perubahan dalam aspek 
fisiologis dan psikologis. Perubahan dalam aspek fisiologis 
termasuk dapat berjalan, berlari, dan mengendarai kendaraan. 
Sedangkan perubahan dalam aspek psikologis berupa 
diperolehnya pemahaman, pengertian tentang apa yang 
dipelajari, seperti pemahaman dan pengertian tentang ilmu 
pengetahuan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 
Kegiatan belajar melibatkan aspek fisiologis atau structural 
(otak) dan aspek psikologis atau fungsi (berpikir) (Sunaryo, 
2013). Secara tradisional, belajar diartikan sebagai proses 
menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan 
(Nasution dalam Sunaryo, 2013). 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa 
pengetahuan, ilmu, sikap dan keterampilan oleh seorang 
siswa yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman. 
Tingkat prestasi secara umum dapat dilihat pencapaian 
(penguasaan) terhadap meteri pembelajaran. Apabila bahan 
pembelajaran yang diajarkan kurang dari 65% yang dikuasai 
oleh siswa maka persentase keberhasilan siswa pada mata 
pembelajaran tergolong rendah.

Prestasi belajar mahasiswa merupakan salah satu faktor 
penting dalam mencapai kesuksesan di masa datang. Salah 
satu ukuran dalam prestasi belajar adalah Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK). Sebelum mendapatkan IPK, mahasiswa 
pada semester awal akan mendapatkan Indeks Prestasi 
Sementara (IPS). Prestasi belajar ini merupakan cermin dari 
pengetahuan, ilmu, sikap dan keterampilan oleh seorang 
siswa yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman. 

Hal tersebut di atas diperoleh melalui proses pendidikan. 
Sesuai dengan fungi dan tujuan pendidikan di dalam 
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. 
Bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Seorang mahasiswa harus mengetahui 
prestasi belajar yang telah diperoleh supaya dapat melakukan 
perbaikan dalam metode pembelajaran selanjutnya. 

Bidang pendidikan memegang peranan yang sangat 
penting dalam proses pengembangan manusia. Menurut 
data dari UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks 
Pengembangan Manusia (Human Development Index), 
yaitu komposisi peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan 
dan penghasilan per kepala menunjukkan bahwa indeks 
pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di 
antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan 
ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 
(1999). Data di atas menunjukkan bahwa sangat penting 
meraih prestasi untuk menaikkan lagi indeks pengembangan 
manusia. Mahasiswa semester 1 Tahun Ajaran 2014-2015 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara Surabaya 
didapatkan Indeks Prestasi Sementara (IPS) 34.55% buruk.

Individu dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas 
dari kegiatan belajar. Setiap kegiatan belajar diharapkan 
ada perubahan pada diri individu, misalnya dari tidak tahu 
menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari 
tidak dapat mengerjakan menjadi dapat mengerjakan dan 
dari tidak paham menjadi paham. Perubahan yang terjadi 
pada diri individu ini tidak hanya disebabkan oleh perbuatan 
belajar, tetapi juga oleh proses pematangan, misalnya dapat 
berjalan, dapat duduk dan dapat berlari. 

Di samping itu ada perubahan yang terjadi bukan karena 
perbuatan belajar, namun dari kondisi yang terjepit. Individu 
yang mengalami kegiatan belajar memiliki ciri tersendiri. 
Masing-masing individupun memiliki ciri belajar yang unik. 
Ciri-ciri belajar tersebut meliputi terjadinya perubahan actual 
dan potensial pada diri individu yang belajar, perubahan yang 
diperoleh karena usaha dan perjuangan, dan perubahan yang 
didapat karena kemampuan baru yang berlangsung relatif 
lama. 

Prestasi belajar akan dapat sesuai dengan harapan 
bila telah memahami faktor maupun prinsip belajar yang 
efektif. Individu dapat mengantisipasi dirinya sendiri untuk 
memanfaatkan keuntungan yang terdapat pada dirinya, 
dan berupaya menerapkan prinsip belajar yang efektif. 
Diharapkan masing-masing mahasiswa dapat meminimalkan 
semua faktor yang dapat menghambat proses belajarnya. 
Sehingga prestasi belajar pada semester selanjutnya 
dimungkinkan meningkat. Terutama bagi mahasiswa yang 
masih mendapatkan IPS dengan kategori buruk bisa menjadi 
baik.

metodologi penelitian

Jenis penelitian ini adalah observasional karena tidak 
melakukan perlakuan terhadap objek hanya melakukan 
observasi, dan menurut analisanya merupakan penelitian 
deskriptif karena tidak melakukan pengujian statistik hanya 
menggambarkan prestasi belajar mahasiswa semester 1 
Tahun Ajaran 2014/2015 Program Studi S1 Keperawatan 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara Surabaya 
sedangkan menurut waktu penelitian ini merupakan penelitian 
cross sectional karena pengamatan dilakukan saat itu juga.

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Kartu Hasil Studi Mahasiswa (KHS) mahasiswa semester 
I Program Studi S1 Keperawatan dan data dari bagian 
kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi 
Iswara Surabaya. 

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dari sampel sebesar 
54 meliputi prestasi belajar yang berupa Hasil Studi, jenis 
kelamin mahasiswa semester I Program Studi S1 Keperawatan 
Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Artha Bodhi Iswara Surabaya 
dan tabel silang Hasil Studi dengan jenis kelamin. 



3Wilujeng: Gambaran Prestasi Belajar Siswa Semester I

1. Prestasi Belajar Mahasiswa Semester I Tahun Ajaran 
2014/2015 Program Studi S1 Keperawatan sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara Surabaya

Tabel 1. Distribusi frekuensi klasifikasi prestasi belajar 
mahasiswa 

No Pengetahuan Frekuensi Persentase
1.
2.
3.

Buruk
Baik
Memuaskan

19
16
19

34.55
29.09
34.55

Jumlah 55 100.00

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 55 mahasiswa 
mempunyai prestasi belajar memuaskan dan buruk masing- 
masing sebesar 34.55% (masing-masing 19 orang), prestasi 
belajar baik 29.09% (16 orang).

2. Jenis Kelamin mahasiswa Semester I Tahun Ajaran 
2014/2015 Program Studi S1 Keperawatan sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara Surabaya

Tabel 2. Distribusi frekuensi jenis kelamin mahasiswa

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

1.
2.

Laki-laki
Perempuan

26
29

 47.27 
 52.73 

Jumlah 55 100

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 55 responden sebagian 
besar perempuan yaitu sebesar 52% (29 orang) sedangkan 
26 mahasiswa (47.27%) adalah laki-laki.

3. Tabel silang prestasi belajar berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 55 mahasiswa yang 
mempunyai prestasi memuaskan hampir seluruhnya adalah 
perempuan yaitu sebesar 89.47% (17 orang) dan sebagian 
besar (68.42%) mahasiswa yang mempunyai prestasi belajar 
buruk adalah laki-laki (13 orang) dan sedikit (10.53%) laki-
laki yang mempunyai prestasi belajar memuaskan yaitu 2 
orang.

pembahasan

Prestasi Belajar Mahasiswa 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 55 mahasiswa 
mempunyai prestasi belajar memuaskan dan buruk masing- 
masing sebesar 34.55% (masing-masing 19 orang), prestasi 
belajar baik 29.09% (16 orang).

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa 
pengetahuan, ilmu, sikap dan keterampilan oleh seorang 
siswa yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman 
(Qonita Alya, 2011). Proses evaluasi yang telah dilakukan 
meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Keterampilan 
ini meliputi sikap kemampuan dalam memberikan tindakan 
keperawatan yang dipraktikkan di Laboratorium sesuai 
dengan mata kuliah. Dosen akan melakukan penilaian saat 
mahasiswa tersebut melakukan praktik di Laboratorium. 
Kemudian penilaian kognitif bisa dilakukan dengan metode 
ujian baik pada tengah semester maupun akhir semester. 
Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Slamet, 
2003 adalah factor interen dan ekstern. Faktor interen antara 
lain yaitu faktor jasmaniah faktor psikologis dan kelelahan. 
Faktor jasmaniah antara lain faktor kesehatan dan cacat 
tubuh. Sedangkan faktor psikologis antara lain intelegensi, 
perhatian, minat, bakat, motivasi, dan kematangan persiapan. 
Sedangkan faktor eksternal antara lain faktor keluarga, faktor 
sekolah dan faktor masyarakat. Hasil prestasi belajar tersebut 
dapat memberikan petunjuk pada mahasiswa maupun pihak 
yang terkait untuk segera mengetahui menemukan cara 
terbaik untuk meningkatkan prestasi belajar. Karena pada 
semester I merupakan tahap pertama mereka menempuh 
masa kuliah dengan suasana lingkungan dan teman yang 
baru. Mahasiswa berasal dari dalam maupun luar kota 
Surabaya. Sehingga memerlukan proses adaptasi terutama 
mahasiswa yang berasal dari luar kota.

Jenis Kelamin

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 55 responden sebagian 
besar perempuan yaitu sebesar 52% (29 orang) sedangkan 
26 mahasiswa (47.27%) adalah laki-laki. Hal ini tidak sesuai 
dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 menurut 
Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2010 jumlah usia 0 -14 
tahun 34.165.213 jenis kelamin laki-laki dan 32.978.841 jenis 

Tabel 3. Prestasi belajar berdasarkan jenis kelamin

No Prestasi Belajar
Jenis Kelamin 

Frekuensi Persentase (%)Laki-laki Perempuan
 N (%)  N (%)

1.
2.
3.

Buruk
Baik
Memuaskan

13 (68.42%)
11 (64.71%)
 2 (10.53%)

 6 (31.58%)
 6 (35.29%)
17 (89.47%)

19
17
19

100
100
100

Jumlah 26 (47.27%) 29 (52.73%) 55 100
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kelamin perempuan angka absolut. Kenyataan yang menjadi 
mahasiswa di Program Studi S1 keperawatan Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara Surabaya pada semester 
I Tahun Ajaran 2014/2015 adalah sebagian besar berjenis 
kelamin perempuan. Dari hasil wawancara dengan sebagian 
remaja laki-laki menyatakan lebih tertarik untuk menimba 
ilmu di bidang teknik, menjadi Tentara atau Polisi. Hal 
ini terbukti pada salah seorang mahasiswa laki-laki pada 
Program Studi D3 Keperawatan saat ini cuti kuliah karena 
sedang melaksanakan pendidikan di Kepolisian. Meskipun 
mahasiswa tersebut sudah menginjak semester IV. 

Prestasi Belajar Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 55 mahasiswa yang 
mempunyai prestasi memuaskan hampir seluruhnya adalah 
perempuan yaitu sebesar 89.47% (17 orang) dan sebagian 
besar (68.42%) mahasiswa yang mempunyai prestasi belajar 
buruk adalah laki-laki (13 orang) dan sedikit (10.53%) laki-
laki yang mempunyai prestasi belajar memuaskan yaitu 2 
orang. Prestasi belajar tentunya tidak terlepas dari faktor 
proses belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses 
belajar adalah faktor psikologis yang meliputi motivasi, 
emosi, sikap, minat, bakat, intelegensi dan kreativitas. 
Individu yang mempunyai kreativitas dan ada usaha 
untuk memperbaiki kegagalan, ia akan merasa aman bila 
menghadapi pelajaran. 

Supaya dapat memperoleh prestasi belajar yang baik 
juga perlu dilakukan belajar secara efektif. Prinsip belajar 
efektif antara lain yaitu belajar harus mempunyai tujuan 
yang jelas dan terarah, tujuan belajar merupakan kebutuhan 
bukan paksaan orang lain, belajar harus disertai niat, hasrat 
dan kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan. Dan dalam 
mencapai tujuan belajar, pasti akan menghadapi berbagai 
hambatan, rintangan atau kendala sehingga perlu berusaha 
dengan tekun (Guiltbert, 1976 dalam Notoatmojo, 2007 
dalam Sunaryo, 2013). 

Menurut Konopka (Pikunas, 1976) dalam Gjawad 
Dahlan, 2009 mahasiswa semester 1 merupakan masa remaja 
akhir (usia 19-22 tahun). Salzman mengemukakan, bahwa 
remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung 
terhadap orang tua ke arah kemandirian, minat-minat 
seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai 
estetika dan isu-isu moral (Djawad Dahlan, 2009). fase ini 

merupakan inisiasi ke arah hak, kewajiban, kepuasan, dan 
tanggung jawab kehidupan sebagai warga masyarakat dan 
warga Negara. Tugas perkembangan terkait secara ekonomi, 
secara intelektual dan secara emosi diri yang cukup (Sunaryo, 
2013).

kesimpulan

1. Hampir setengahnya mahasiswa semester 1 Tahun Ajaran 
2014/2015 mempunyai prestasi belajar memuaskan dan 
buruk 

2. Sebagian besar mahasiswa semester 1 Tahun Ajaran 
2014/2015 adalah perempuan 

3. Hampir seluruhnya mahasiswa semester 1 Tahun Ajaran 
2014/2015 yang mempunyai prestasi memuaskan adalah 
perempuan sebagian besar mahasiswa yang mempunyai 
prestasi belajar buruk adalah laki-laki dan sedikit laki-
laki yang mempunyai prestasi belajar memuaskan.

saran

1. STIKES-ABI:
a. Meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang tujuan 

belajar. 
b. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesehatan 

jasmani misalnya dengan olah raga 
c. Peningkatan kualitas spiritual dengan kegiatan 

keagamaan sehingga mengingatkan mahasiswa 
supaya terhindar dari hal-hal yang tidak benar.

2. Mahasiswa: mengerti, memahami dan mengamalkan 
cara belajar efektif.

3. Peneliti selanjutnya: perlu dilakukan penelitian tentang 
faktor-faktor dan upaya yang dapat meningkatkan 
prestasi belajar mahasiswa. 
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Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kualitas 
Bangunan Rumah dan Kebersihan Lingkungan Masyarakat Pesisir 
di Desa Puger Kabupaten Jember

Mucharom1 dan Neviyani2
1IKIP PGRI Jember 
2IKIP PGRI Jember

abstraksi

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan 
terhadap Kualitas Bangunan Rumah dan Kebersihan Lingkungan Masyarakat Pesisir di Desa Puger Kabupaten Jember. Penelitian ini 
merupakan penelitian penjelasan (Explanatory research), untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Path Analisis. Berdasarkan 
hasil perhitungan SPSS versi 16.0 for windows, ditemukan (1). Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
bangunan rumah, (2). Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas bangunan rumah, (3). Pendapatan berpengaruh signifikan 
terhadap kebersihan lingkungan, (4). Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan, (5). Kualitas bangunan 
rumah berpengaruh signifikan terhadap kebersihan lingkungan. 

Kata kunci: tingkat pendidikan, pendapatan, kualitas bangunan, dan kebersihan lingkungan

abstract

Everyone has the right to live physical and spiritual prosperity, reside and obtain a good living environment and healthy, which is a 
basic human need. This study aims to determine the effect of education level and income on the Quality of Building and Environmental 
Hygiene Puger Coastal Communities in the vill age of Jember. This study is an explanation (explanatory research), to test the hypothesis 
in this study is the Path Analysis. Based on calculations SPSS version 16.0 for Windows, was found (1). Education levels had no significant 
effect on the quality of house building, (2). Revenues significant effect on the quality of houses, (3). Revenues significant effect on the 
cleanliness of the environment, (4). Education level does not affect the cleanliness of the environment, (5). Building quality homes 
significant effect on environmental cleanliness.

Key words: education, income, quality of construction, and environmental hygiene

pendahuluan

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, 
dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam 
pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah 
satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati 
diri, mandiri, dan produktif. Pemukiman sebagai wadah 
kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik 
dan teknis saja tetapi juga aspek aspek sosial, ekonomi dan 
budaya dari para penghuninya, permukiman juga menyangkut 
kualitas dan kuantitasnya. tidak hanya menyangkut kuantitas 
tetapi kualitas. Adapun hal yang mencakup lingkungan 
pemukiman penduduk adalah kualitas pemukiman atau 
rumah tinggal/bangunan, pendidikan, dan fasilitas rumah 
tinggal yang mencakup pengelolaan sampah rumah tangga 
dan pembuangan limbah (Anon1, 2000:2).

Berdasarkan Data dan Statistik Kabupaten Jember2 (2013: 
43,81). Jumlah penduduk Puger 114.206 jiwa, 37 Dusun 288 
Rw dan 658 RT, di mana tingkat pendidikan masyarakat tidak 

atau belum tamat pendidikan sejumlah 34.561 dari 105.263 
dengan jumlah kepala rumah tangga 30.895. Permasalahan 
tentang pemukiman pada umumnya ditimbulkan oleh 
jumlah penduduk yang semakin bertambah, permukimannya 
terus berkembang, dan pengaruhnya terhadap lingkungan 
semakin besar pula. Peledakan penduduk menyebabkan 
meningkatnya migrasi penduduk, sehingga kota tidak mampu 
lagi menampung arus penghuni yang datang. Manusia 
bertambah banyak, sehingga cara hidup dan bermukim 
tidak lagi diserasikan dengan lingkungan alam. Sebaliknya 
lingkungan yang diubah untuk diserasikan dengan cara 
bermukim manusia. 

Kondisi bangunan masyarakat dan kebersihan lingkungan 
pesisir mengalami kekumuhan atau bangunan yang tidak 
sehat, tidak teratur dan pemeliharaan bangunan yang kurang 
baik karena disebabkan yaitu dari tingkat pendidikan dan 
pendapatan keluarga.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, di antaranya 
Lin Sururoh3. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Tingkat 
Pendapatan Jumlah Anggota Keluarga Dengan Kualitas 
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Lingkungan Rumah di Kelurahan Mergosono Kecamatan 
Kedungkandang Kota Malang. Hasil penelitiannaya adalah: 
(1) kualitas lingkungan rumah di Kelurahan Mergosono 
masih tergolong kurang sampai buruk, hal ini menunjukkan 
bahwa faktor tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 
jumlah anggota keluarga masih menjadi kendala bagi upaya 
pemeliharaan rumah dan lingkungannya. (2) Terdapat 
hubungan yang signifikan secara parsial maupun simultan 
antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah anggota 
keluarga dengan kualitas lingkungan rumah di Kelurahan 
Mergosono, sedangkan sumbangan efektif masing-masing 
variabel terhadap kualitas lingkungan rumah dari urutan 
yang paling dominan yaitu jumlah anggota keluarga, tingkat 
pendidikan, dan tingkat pendapatan. Erna Tampubolon4 

Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kualitas 
Permukiman Di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan 
Tembung, hasil penelitiannya adalah: (1) Pendidikan dan 
pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebersihan 
lingkungan. Bila dilihat secara bersama sama, pendidikan 
dan pendapatan memberi sumbangan signifikan 0,055% dan 
secara parsial, pendidikan memberi sumbangan yang lebih 
besar (3,162%), daripada pendapatan, berarti pendidikan 
lebih berpengaruh daripada pendapatan terhadap kebersihan 
lingkungan di Kelurahan Tembung. (2) Pendidikan dan 
pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
bangunan rumah. Bila dilihat secara sama sama, pendidikan 
dan pendapatan memberi sumbangan signifikan 4,226% 
dan secara parsial pendidikan memberi sumbangan yang 
lebih besar (3,703%) daripada pendidikan (1,025%), berarti 
pendapatan lebih berpengaruh terhadap kualitas bangunan 
rumah di Kelurahan Tembung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk munguji dan 
menganalisis, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan 
terhadap Kualitas Bangunan Rumah dan Kebersihan 
Lingkungan Masyarakat Pesisir di Desa Puger Kabupaten 
Jember.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ha =  1. Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas 

bangunan rumah masyarakat pesisir di Desa Puger 
Kabupaten Jember

  2. Ada pengaruh pendapatan terhadap kualitas 
bangunan rumah masyarakat pesisir di Desa Puger 
Kabupaten Jember 

  3. Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap 
kebersihan lingkungan masyarakat pesisir di Desa 
Puger Kabupaten Jember 

  4. Ada pengaruh pendapatan terhadap kebersihan 
lingkungan masyarakat pesisir di Desa Puger 
Kabupaten Jember

  5. Ada pengaruh kualitas bangunan terhadap 
kebersihan lingkungan pesisir di Desa Puger 
Kabupaten Jember

Ho =  1.  Tidak ada Ada pengaruh tingkat pendidikan 
terhadap kualitas bangunan rumah masyarakat 
pesisir di Desa Puger Kabupaten Jember

  2. Tidak ada pengaruh pendapatan terhadap kualitas 
bangunan rumah masyarakat pesisir di Desa Puger 
Kabupaten Jember 

  3. Tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap 
kebersihan lingkungan masyarakat pesisir di Desa 
Puger Kabupaten Jember 

  4. Tidak ada pengaruh pendapatan terhadap 
kebersihan lingkungan masyarakat pesisir di Desa 
Puger Kabupaten Jember

  5. Tidak ada pengaruh kualitas bangunan terhadap 
kebersihan lingkungan pesisir di Desa Puger 
Kabupaten Jember 

metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan 
(Explanatory research) yang menjelaskan hubungan kausal 
antara variabel laten eksogen dan variabel laten endogen 
melalui pengujian hipotesis. Lokasi penelitian adalah di Desa 
Puger Kabupaten Jember. Populasi penelitian menggunakan 
metode purposive sampling area. Popolasi dalam penelitian 
ini adalah keluarga di Desa Puger Kabupaten Jember dan 
metode pengambilan sampel dengan teknik purposive 
sampling area, maka sampel yang diambil sejumlah 200.

Metode Pengujian Data

a. Uji Validitas 
 Uji validitas dilakukan guna memastikan akuransi alat 

ukur yang digunakan. Validitas item pertanyaan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product 
Moments yang merupakan korelasi antara skor item 
pertanyaan dengan total skor item pertanyaan yang 
digunakan untuk menguji validitas instrumen. Kriteria 
setiap item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai r 
(koefisien korelasi antara skor butir pertanyaan dengan 
total skor) > 0,30. Sarwono5 (2009: 185).

b. Uji Reliabilitas
 Reliabilitas erat hubungannya dengan kepercayaan. 

Suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan jika 
tes memberikan hasil yang tepat. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan alat uji reliabilitas data 
menggunakan rumus alpha cronbach (α) didasarkan 
pada konsistensi internal suatu instrumen penelitian. 
Nilai alpha cronbach (α) untuk data reliabel > 0,6. 
Sugiyono6 (2010: 153)

Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 
penelitian ini adalah Path Analisis diaplikasikan dengan 
menggunakan SPSS, langkah- langkah Path Analisis sebagai 
berikut:
a. Menentukan model diagram jalur
b. Membuat diagram jalur, dengan persamaan sebagai 

berikut:
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Y1 = PY1 x1 + PY1 x2 + € 1
Y2 = PY2 x2 + PY2 x2 + € 2

c. Analisis dengan SPSS

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari:
a. Uji Normalitas
 Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas dengan 

kriteria jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal, maka model analisis data 
yang ada memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas
 Pengambilan keputusan pengujian dilakukan dengan 

kriteria jika nilai condition index < nilai 15 maka tidak 
terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas
 Pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan kriteria jika tidak ada pola tertentu 
di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan data 
menyebar maka dapat dikatakan bahwa model penelitian 
tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi
 Pengambilan keputusan pengujian dengan kriteria 

jika nilai Durbin-Watson statistik terletak pada -2 
sampai dengan 2 maka tidak terdapat adanya gejala 
autokorelasi. 

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan uji yang dilakukan terhadap 
hipotesis penelitian terkait pengaruh antar variabel. Level 
of Significant dalam penelitian ini adalah 5%. Uji hipotesis 
dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria apabila 
probabilitas signifikansi antar variabel lebih kecil dari 
0,050 maka hipotesis diterima, artinya ada pengaruh secara 
signifikan antar variable. Nugroho7 (2005: 55)

hasil dan pembahasan

Metode Pengujian Data

a. Uji Validitas 
Uji validitas bertujuan untuk menguji sebaran data yang 

diperoleh valid atau tidak. Hasil uji validitas instrumen 
pernyataan tingkat pendidikan (X1) memiliki nilai 0,716; 
0,542; 0,595. Hasil Uji validitas instrumen pernyataan 
pendapatan (X2) memiliki nilai 0,812; 0,902; 0,871; 0,804. 
Hasil uji instrumen pernyataan kualitas bangunan (Y1) 
memiliki nilai 0,452; 0,685; 0,381; 0,805; 0,784. Hasil uji 
instrumen pernyataan kebersihan lingkungan (Y2) memiliki 
nilai 0,481; 0,457; 606; 0,516; 0,604. Kriteria setiap item 
pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai r (koefisien korelasi 
antara skor butir pernyataan dengan total skor) > 0,30. 
Berdasarkan kriteria tersebut, maka instrumen pernyataan 
dinyatakan valid karena nilai koefisien korelasi menunjukkan 
angka > dari 0,30. 

b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan menguji keandalan data. Hasil 

uji reliabilitas instrumen pernyataan tingkat pendidikan (X1) 
menunjukkan nilai alpha cronbach 0,710. Hasil uji reliabilitas 
instrumen pernyataan pendapatan (X2) menunjukkan nilai 
alpha cronbach 0,828. Hasil Uji reliabilitas instrumen 
pernyataan kualitas bangunan (Y1) memiliki nilai alpha 
cronbach 0,689. Hasil Uji reliabilitas instrumen pernyataan 
kebersihan lingkungan (Y2) memiliki nilai alpha cronbach 
0,685. Kriteria uji reliabilitas bahwa data dinyatakan reliabel 
jika nilai alpha cronbach (α) > 0,6. Berdasarkan kriteria 
tersebut, maka data dinyatakan reliabel karena nilai alpha 
cronbach instrumen pernyataan > 0,6. 
c. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan salah satu prasyarat 
analisis jalur yang menguji data penelitian berdistribusi 
normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka, 
data dapat dianalisa lebih lanjut. Hasil uji normalitas yang 
disajikan pada Lampiran 6 menunjukkan hasil bahwa data 
data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan kriteria yang ada, bahwa data dinyatakan 
mengikuti asumsi normalitas jika data mengikuti garis 
diagonal sehingga sebaran data yang ada dinyatakan 
memenuhi asumsi normalitas. Data yang akan diolah 
menggunakan analisis jalur telah memenuhi semua kriteria 
pengujian data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan 
uji normalitas data. Sehingga data yang ada dapat dianalisis 
lebih lanjut.

Metode Analisis Data

Analisis jalur (path analysis) dalam penelitian ini 
menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas 
bangunan rumah; pengaruh pendapatan terhadap kualitas 
bangunan rumah; pengaruh pendapatan terhadap kebersihan 
lingkungan; pengaruh tingkat pendidikan terhadap kebersihan 
lingkungan; dan pengaruh kualitas bangunan rumah terhadap 
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kebersihan lingkungan. Hasil analisis jalur (path analysis) 
menggunakan SPSS ver 16.00 for windows dijelaskan sebagai 
berikut:

Berdasarkan hasil analisis jalur maka diperoleh persamaan 
sebagai berikut:
Y1 = 0,123 X1 + 0,183 X2 + e.......................persamaan 1
Y2 = 0,032 X1 + 0,149 X2 + 0,416 Y1 + e....persamaan 2

Hasil uji analisis jalur belum dapat dimaknai sebelum 
diuji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model analisis 
jalur terbebas dari multikolinieritas; heterokedastisitas dan 
autokorelasi. 

Uji Asumsi Klasik

a. Multikolonieritas
 Pengambilan keputusan pengujian dilakukan dengan 

kriteria jika nilai condition index < nilai 15 maka tidak 
terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas adalah 
sebagai berikut:

 Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai condition 
index sebesar 1,475; 3,566; 1,475; 2,258; 3,620. 
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, maka model 
analisis jalur memiliki nilai condition index < 15, artinya 
model analisis jalur terbebas dari multikolinieritas. 

b. Heterokedastisitas
 Pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan kriteria jika tidak ada pola tertentu 
di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan data 
menyebar maka dapat dikatakan bahwa model penelitian 
tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Hasil uji 
heterokedastisitas digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Hasil Uji heterokedastisitas

Tabel 1. Hasil Analisis Jalur

Coefficientsa

Model
Unstandardized 

Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 4.366 .254 17.223 .000

X1R .095 .054 .123 1.753 .081 .984 1.016
X2R .147 .057 .183 2.601 .010 .984 1.016

2 (Constant) 2.791 .339 8.245 .000

X1R .024 .050 .032 .480 .632 .937 1.067
X2R .120 .052 .149 2.310 .022 .977 1.023
Y1R .415 .065 .416 6.374 .000 .949 1.053

a. Dependent Variable: Y2R

Tabel 2. Hasil Uji multikolonieritas

Collinearity Diagnosticsa

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions
(Constant) X1R X2R Y1R

1 1 2.982 1.000 .00 .00 .00
2 .012 1.475 .00 .53 .59
3 .005 3.566 1.00 .46 .41

2 1 3.976 1.000 .00 .00 .00 .00
2 .013 1.475 .00 .26 .73 .03
3 .009 2.258 .05 .73 .08 .23
4 .003 3.620 .95 .01 .19 .73

a. Dependent Variable: Y2R
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 Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, model 
analisis jalur tidak memiliki pola tertentu di atas dan 
di bawah angka 0 pada sumbu Y dan data menyebar, 
sehingga model analisis jalur dinyatakan terbebas dari 
heterokedastisitas. 

c. autokorelasi
 Pengambilan keputusan pengujian dengan kriteria jika 

nilai Durbin-Watson statistik terletak pada -2 sampai 
dengan 2. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 4.8. 
Berdasarkan hasil uji autokorelasi nilai Durbin-Watson 
sebesar 1,455. Sehingga model dinyatakan terbebas dari 
autokorelasi. 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menyimpulkan 
bahwa model analisis jalur terbebas dari multikolinieritas, 
heterokedastisitas dan autokorelasi sehingga model analisis 
jalur dapat dimaknai. 

Uji Hipotesis

Penelitian ini memiliki 5 hipotesis yang diuji 
pengaruhnya, berdasarkan analisis yang ada maka hasil uji 
hopotesis digambarkan sebagai berikut:

a. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X1) terhadap Kualitas 
Bangunan Rumah (Y1)

 Nilai koefisien korelasi pengaruh tingkat pendidikan 
terhadap kualitas bangunan rumah adalah 1,753 dan 
tingkat signifikansi adalah 0,081. Kriteria hipotesis 
kerja (Ha) diterima adalah jika tingkat signifikansi < 
dari 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hipotesis 
kerja (Ha) ditolak karena tingkat signifikansi > 0,05. 
Artinya, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas bangunan 
rumah. Sehingga, hipotesis ke-1 untuk Ho diterima; dan 
Ha ditolak. 

b. Pengaruh Pendapatan (X2) terhadap Kualitas Bangunan 
Rumah (Y1)

 Nilai koefisien korelasi pengaruh pendapatan terhadap 
kualitas bangunan rumah adalah 2,601 dan tingkat 

signifikansi adalah 0,010. Kriteria hipotesis kerja (ha) 
diterima adalah jika tingkat signifikansi < dari 0,05. 
Berdasarkan kriteria tersebut, maka hipotesis kerja (ha) 
diterima karena tingkat signifikansi < 0,05. Artinya, 
dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas bangunan rumah. Sehingga, 
hipotesis ke-2 untuk Ho ditolak; dan Ha diterima. 

c. Pengaruh Pendapatan (X1) terhadap Kebersihan 
Lingkungan (Y2)

 Nilai koefisien korelasi pengaruh pendapatan terhadap 
kebersihan lingkungan adalah 2,310 dan tingkat 
signifikansi adalah 0,022. Kriteria hipotesis kerja (ha) 
diterima adalah jika tingkat signifikansi < dari 0,05. 
Berdasarkan kriteria tersebut, maka hipotesis kerja (ha) 
diterima karena tingkat signifikansi < 0,05. Artinya, 
dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh 
signifikan terhadap kebersihan lingkungan. Sehingga, 
hipotesis ke-3 untuk Ho ditolak; dan Ha diterima. 

d. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X1) terhadap Kebersihan 
Lingkungan (Y2)

 Nilai koefisien korelasi pengaruh tingkat pendidikan 
terhadap kebersihan lingkungan adalah 0,480 dan tingkat 
signifikansi adalah 0,632. Kriteria hipotesis kerja (ha) 
diterima adalah jika tingkat signifikansi < dari 0,05. 
Berdasarkan kriteria tersebut, maka hipotesis kerja (ha) 
ditolak karena tingkat signifikansi > 0,05. Artinya, dapat 
disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kebersihan lingkungan. Sehingga, 
hipotesis ke-4 untuk Ho diterima; dan Ha ditolak. 

e. Pengaruh Kualitas Bangunan Rumah (Y1) terhadap 
Kebersihan Lingkungan (Y2)

 Nilai koefisien korelasi pengaruh kualitas bangunan 
rumah terhadap kebersihan lingkungan adalah 6,374 
dan tingkat signifikansi adalah 0,000. Kriteria hipotesis 
kerja (ha) diterima adalah jika tingkat signifikansi < 
dari 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hipotesis 
kerja (ha) diterima karena tingkat signifikansi < 0,05. 
Artinya, dapat disimpulkan bahwa kualitas bangunan 
rumah berpengaruh signifikan terhadap kebersihan 
lingkungan. Sehingga, hipotesis ke-5 untuk Ho ditolak; 
dan Ha diterima. 

Menghitung Jalur

Setelah uji hipotesis dilakukan, maka model analisis jalur 
dapat dimaknai sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryc

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1 .207a .043 .033 .32188
2 .455b .207 .195 .29369 1.455

a. Predictors: (Constant), X2R, X1R
b. Predictors: (Constant), X2R, X1R, Y1R
c. Dependent Variable: Y2R
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Y1 = 0,123 X1 + 0,183 X2 + e.......................persamaan 1
Y2 = 0,032 X1 + 0,149 X2 + 0,416 Y1 + e....persamaan 2

a. Nilai model analisis jalur pada persamaan 1 
 Berdasarkan model analisis jalur, dapat diketahui bahwa 

nilai koefisien dari tingkat pendidikan (X1) sebesar 
0,123 dan nilai koefisien pendapatan (X2) sebesar 0,183. 
Artinya, adanya pendapatan yang dimiliki responden 
memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas 
bangunan rumah (Y1) jika dibandingkan dengan tingkat 
pendidikan responden. 

b. Nilai model analisis jalur pada persamaan 2
 Berdasarkan model analisis jalur, dapat diketahui bahwa 

nilai koefisien dari tingkat pendidikan (X1) sebesar 
0,032; nilai koefisien pendapatan (X2) sebesar 0,149 dan 
nilai koefisien kualitas bangunan rumah (Y1) sebesar 
0,416. Artinya, adanya kualitas bangunan rumah yang 
dimiliki responden memiliki pengaruh yang paling 
besar terhadap kebersihan lingkungan jika dibandingkan 
dengan tingkat pendidikan dan pendapatan responden. 

kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka 
dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas bangunan rumah di Desa Puger 
Kabupaten Jember. Hasil penelitian dibuktikan dengan 
hasil analisis statistik dan beberapa penyebab di antaranya 
kualitas bangunan rumah yang dimiliki oleh responden 
tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. 

2. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
bangunan rumah di Desa Puger Kabupaten Jember. 
Hasil penelitian dibuktikan dengan alhasil analisis 
statistik dan beberapa penyebab di antaranya semakin 
tinggi pendapatan responden maka kemampuan untuk 
meningkatkan kualitas bangunan rumah semakin 
meningkat.

3. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebersihan 
lingkungan di Desa Puger Kabupaten Jember. Hasil 
penelitian dibuktikan dengan hasil analisis statistik 
dan beberapa penyebab di antaranya semakin tinggi 
pendapatan responden, maka semakin tinggi kesadaran 
dan kemampuan responden untuk menjaga kebersihan 
lingkungan di antaranya menyelenggarakan kegiatan 
kebersihan di RT/RW dan menyediakan tong sampah 
dan tempat sampah pada masing-masing rumah. 

4. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap 
kebersihan lingkungan di Desa Puger Kabupaten 
Jember. Hasil penelitian dibuktikan dengan hasil analisis 

statistik dan beberapa penyebab di antaranya dengan 
tingkat pendidikan responden yang beraneka ragam, 
responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam 
memelihara kebersihan lingkungan. 

5. Kualitas bangunan rumah berpengaruh signifikan 
terhadap kebersihan lingkungan di Desa Puger Kabupaten 
Jember. Hasil penelitian dibuktikan dengan hasil 
analisis statistik dan beberapa penyebab di antaranya 
semakin baik kualitas bangunan rumah, maka semakin 
tinggi kesadaran responden dalam menjaga kebersihan 
lingkungan.

saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat 
direkomendasikan antara lain:
1. Bagi Masyarakat Desa Puger Kabupaten Jember
 Adanya tingkat pendidikan responden di Desa Puger 

yang masih relatif rendah, maka perlu ditumbuhkan 
kesadaran akan pentingnya pendidikan formal bagi 
masyarakat sehingga pendidikan yang dimiliki 
nantinya akan membawa pengaruh terhadap kenaikan 
tingkat pendapatan masyarakat yang tidak menentu. 
Adanya kenaikan pendapatan tetap yang terus-menerus 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas bangunan 
rumah dan kebersihan lingkungan. Perlu juga adanya 
kegiatan kebersihan lingkungan yang terus-menerus. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember
 Adanya pendapatan responden yang tidak menentu, maka 

dapat direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten 
Jember membuka lapangan kerja agar angkatan kerja 
yang ada di Desa Puger dapat memperoleh pendapatan 
yang tetap sehingga dapat meningkatkan kualitas 
bangunan rumah dan kebersihan lingkungan
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Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
terhadap Prinsip Kehati-hatian Bank

Ratnaningsih
Dosen Kopertis Wilayah VII Jatim Dpk pada Universitas Lumajang

abstraksi

Berlakunya Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik untuk dicermati terkait 
pengawasan yang dilakukan terhadap bank berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, karena tidak ada pengaturan yang jelas dalam 
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga penulis tertarik menulisnya dalam suatu artikel ilmiah. Permasalahan dalam jurnal 
ini ada 2 yaitu mengenai urgensi pengawasan terhadap prinsip kehati-hatian bank, serta implementasi kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan terhadap prinsip kehati-hatian bank. Tujuan Penulisan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya 
wacana akademis dalam bidang hukum perbankan khususnya mengenai pengaturan dan pengawasan otoritas Jasa Keuangan terhadap 
prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan. Metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Urgensi Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap prinsip kehati-hatian bank agar dapat memastikan bahwa 
bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat untuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat. Implementasi Pengaturan dan Pengawasan OJK terkait prinsip kehati-hatian meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, 
prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

Kata kunci: Prinsip kehati-hatian, Pengaturan, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan

abstract

On UU No.11 tahun 2011 about care Authorithy Financial Service, interesting related to the oversight and made against the bank 
related to the be carefully principles, because no setting the clear in the safe the Autorithy Financial Service, So that the author interested 
wrote article scientific. The issue on the article scientific there are about 2: is urgency of scrutiny again be carefully principles for bank, as 
well as implementation competence Authorithy Financial Service again be carefully principles. The goal of writing to contribute thought 
in order to enrichting the plan academic in the field of the law banking in particular about her and oversight of the Autorithy Financial 
Service against be carefully principles for bank. Writing metode is yuridis normative with legal aproacht and conceptual approach. The 
urgency of setting and oversight of the Authorithy Financial Service be carefully principles of bank in order to be able to make sure that the 
bank has implemented be carefully principles in order to embody the banking healthy to improve the trust society. Implementation setting 
and scrutiny Authorithy Financial Service related to be carefully principles covering manajemen risk, Good Corporate Governance., 
the more customers and. resistance money laundering as well as prevention funding terorism and crime banking.

Key words: be carefully principles, arrangement, supervision, Autorithy Financial Service

pendahuluan

Latar Belakang Permasalahan

Kegiatan Perbankan bergerak dengan dana dari 
masyarakat berdasar atas kepercayaan. Oleh sebab itu, 
setiap pemangku kepentingan (Stakeholder) di bidang 
Perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. 
Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan 
terjaga apabila sektor perbankan diselenggarakan dan 
dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu 
terpelihara kondisi kesehatannya. Sejalan dengan harapan 
tersebut maka diperlukan suatu lembaga yang melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan 
tersebut. Di dalam pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 
1998 disebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat 
kesehatan bank sesuai kecukupan modal, kualitas asset, 
kualitas manajemen likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan 

aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian 
Pengawasan Perbankan pada awalnya merupakan salah satu 
tugas Bank Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 24 
hingga 35 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia. Akan etapi berdasarkan pasal 34 Undang-Undang 
ini bahwa tugas BI sebagai pengawas perbankan hanya 
sampai pada tahun 2002 karena akan dibentuk Lembaga 
Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (LPJK) yang independen 
dan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. 
Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 
dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2009 
selanjutnya di sebut Undang-Undang Bank Indonesia, 
pengawasan bank oleh LPJK ditunda selambat-lambatnya 
31 Desember 2010.
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Menyikapi perintah pasal 34 Undang-Undang Bank 
Indonesia ini maka akhirnya pada tanggal 22 November 2011 
disyahkan Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5253. Pembentukan OJK ini sesuai pasal 34 UU BI bahwa 
pengawasan bank dilakukan oleh Lembaga Pengawasan 
Sektor Jasa Keuangan (LPJK) selanjutnya berganti nama 
menjadi Otoritas jasa Keuangan. Pada pasal 5 tentang OJK 
berbunyi bahwa OJK menyelenggarakan sistem pengaturan 
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 
kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Dipertegas pada pasal 6 
bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan 
terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, 
kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa 
keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun dan lembaga 
pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya

Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf (a) UU no 21 
tahun 2011 tentang OJK menegaskan tugas Bank Indonesia 
dalam mengatur dan mengawasi bank yang akan dialihkan 
ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan berkaitan 
dengan mikroprudential, sedangkan Bank Indonesia tetap 
memiliki tugas pengaturan dan pengawasan makroprudensial. 
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan berdasar Undang-
Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
menarik untuk dicermati terkait pengawasan yang dilakukan 
terhadap bank berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. 
Sehingga penulis tertarik menulisnya dalam suatu artikel 
ilmiah atau jurnal dengan mengambil judul; “ Pengaturan 
Dan Pengawasan Otoritas Jasa keuangan Terhadap Prinsip 
Kehati-Hatian Bank.” 

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan 
dalam latar belakang permasalahan tersebut di atas. Ada 
dua rumusan masalah yang diketengahkan dalam penulisan 
ini yaitu:
1) Apa urgensi pengawasan terhadap prinsip kehati-hatian 

bank?
2) Bagaimanakah implementasi kewenangan Otoritas Jasa 

Keuangan terhadap prinsip kehati-hatian bank?

Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran dalam rangka memperkaya wacana akademis 
dalam bidang hukum perbankan khususnya mengenai 
pengaturan dan pengawasan otoritas Jasa Keuangan terhadap 
prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis 
normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta 
isue-isue hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan 
permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan 
di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya 
dilakukan.1 Metode pendekatan yang dipergunakan dalam 
penelitian ini menggunakan beberapa tekhnik sebagai 
berikut:
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Aproach)
 Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 
paut dengan isu hukum yang sedang ditanggapi.2 Dalam 
penulisan ini berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan terkait prinsip kehati-hatian dalam undang-
undang perbankan maupun peraturan pelaksanaannya.

b. Pendekatan konseptual (Conseptual Aproach) 
 Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 
dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-
asas hukum atau argumentasi hukum yang merupakan 
sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum 
dalam memecahkan isu yang dihadapi.3

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini mengunakan sumber bahan 
hukum:
a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat 

autoritatif di peroleh dengan cara mengkaji perundang-
undangan, peraturan-peraturan untuk melakukan 
penelaahan materi muatan yang ada didalamnya yang 
terkait dengan tulisan ini. 

b. Bahan hukum Sekunder berupa kajian kepustakaan (studi 
literatur) yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal 
hukum atau makalah hukum.

kerangka landasan teoritis

Prinsip Kehati-hatian dalam Pengaturan dan 
Pengawasan Bank

Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (prudent) 
yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan 
manajemen bank. Prudent dapat juga diterjemahkan dengan 
“bijaksana”, namun dalam dunia perbankan istilah itu 
digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-
hatian (prudential).4 Jadi prinsip kehati-hatian perbankan 
(prudent banking principles) merupakan suatu asas atau 
prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan 

1 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal 89
2 Ibid, hal 93
3 Ibid., hal. 95
4.......................
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fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati 
(prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang 
dipercayakan kepadanya. Prinsip ini telah dinormatifkan 
dalam peraturan perbankan di Indonesia misalnya dalam pasal 
2 UNdang-Undang No. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang 
No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Penormatifan prinsip 
kehati-hatian ini bearti suatu penegasan secara implisit bahwa 
prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting 
yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam 
menjalankan kegiatan usahanya.5 Penegasan prinsip kehati-
hatian juga diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menegaskan: 
“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai 
dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas 
manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain 
yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan 
kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tidak 
ada alasan bagi bank-bank untuk tidak menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan 
wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip 
ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu 
perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-
Undang No 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No 10 tahun 
1998 tentang perbankan, terkandung secara eksplisit prinsip 
kehati-hatian dalam penyaluran kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor. 
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “ dalam memberikan 
kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah dan melakukan 
kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara 
yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 
mempercayakan dananya kepada bank.” Hal ini dilaksanakan 
selain bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian pada 
bank juga memberikan perlindungan kepada kepentingan-
kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. 

Prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari pembinaan 
dan pengawasan bank, dalam bab V Undang-Undang No 7 
Tahun 1992 jo Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang 
perbankan mulai dari pasal 29 sampai dengan pasal 37 
B, tampak penegasan prinsip ini termasuk dalam ruang 
lingkup pembinaan dan pengawasan. Prinsip kehati-hatian 
merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. 
Menurut Anwar Nasution, ketentuan prinsip kehati-hatian 
dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 jo Undang-Undang 
No 10 tahun 1998 tentang perbankan termasuk dalam ruang 

lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.6 Tanggung 
Jawab bank terhadap bank tampak pula dalam penegasan 
pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo 
Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang 
menegaskan bahwa “ Untuk kepentingan nasabah, bank wajib 
menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya 
risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang 
dilakukan melalui bank.” Dalam ketentuan secara eksplisit 
pula terkandung prinsip kehati-hatian yang mewajibkan bank 
menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya 
risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang 
dilakukan melalui bank.

Tampaknya ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi 
ketentuan ini sebenarnya menegaskan kepada bank untuk 
memiliki tanggung jawab terhadap para nasabahnya. 
Penyediaan informasi itu dilakukan oleh bank dalam 
hubungan kepercayaan. Apabila nasabah dirugikan sekali 
saja, akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya 
kepada bank yang bersangkutan. Kedudukan bank dalam 
masyarakat sebagai lembaga yang jasa-jasanya berpengaruh 
besar terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dengan itu 
konsep hubungan antara bank dan nasabahnya bukan hanya 
sekedar hubungan debitur-kreditur semata, melainkan sebagai 
hubungan kepercayaan.7

Undang-Undang No 7 tahun 1992 jo UU no 10 tahun 
1998 tentang Perbankan tidak memberikan pengertian dan 
penjelasan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-
hatian. Dalam pasal 2 dan pasal 29 Undang-Undang No 7 
tahun 1992 jo undang-undang No 10 tahun 1997 tentang 
Perbankan hanya disebutkan istilah prinsip kehati-hatian saja 
dan tidak dijelaskan maksudnya. Akan tetapi dapat dilihat 
pada pengertian prinsip kehati-hatian dalam penjelasan pasal 
3 ayat (2) huruf B Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 
7/4/PBI/2005 tentang prinsip Kehati-hatian dalam aktivitas 
sekuritisasi asset bagi bank umum yaitu yang dengan prinsip 
kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
antara lain tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, 
batas maksimum pemberian kredit bank umum, prinsip-
prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip-prinsip 
penerapan manajemen risiko. Pada prinsipnya prinsip kehati-
hatian itu tidak dapat didefinisikan secara menyeluruh karena 
ruang lingkupnya sangat luas, namun dapat dipahami bahwa 
sebenarnya prinsip ini menegaskan lagi bagi bank agar bank 
wajib waspada untuk tetap senantiasa memelihara tingkat 
kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 
manajemen, likuiditas, rentanilitas dan aspek lain yang 
berhubungan dengan usaha bank.

5 Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hal 134.
6 Anwar Nasution, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Dalam Rangka Pemantaban kepercayaan kepada Masyarakat Terhadap 

Industri Perbankan, makalah disampaikan pada seminar tentang Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah, Departemen kehakiman, BPHN, Di Hotel Indonesia, Jakarta, 
pada tanggal 24–25 Juni 1997, hal 2

7 Sutan Remy Sjahdeini, Bank Indonesia Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan., majalah bank dan manajemen, edisi November/
Desember 1998, hal 17 
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Prinsip Kehati-hatian sebagai Landasan Tingkat 
Kesehatan Bank

Undang-undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang 
Perbankan telah mengamanatkan kewajiban bank untuk 
memelihara tingkat kesehatan bank. Sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 29 ayat (2) bahwa bank wajib memelihara tingkat 
kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 
kualitas aset, kualitas manajemen likuiditas, rentanilitas, 
solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip 
kehati-hatian. Dengan demikian berdasarkan pasal ini maka 
setiap bank diwajibkan untuk memelihara tingkat kesehatan 
bank yang didasarkan kepada faktor permodalan, kualitas 
aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan aspek lain 
yang berhubungan dengan usaha bank dan mewajibkan pula 
kepada bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
melakukan kegiatan usahanya.8

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan 
suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan 
secara normal dan mampu memenuhi segala kewajibannya 
dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 
perbankan yang berlaku. Pengertian kesehatan bank di atas 
merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan 
bank memang mencakup kesehatan bank untuk melaksanakan 
seluruh kegiatan usaha perbankan. Kegiatan tersebut 
meliputi: Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, 
dari lembaga lain dan dari modal sendiri, kemampuan 
mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana 
ke masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada 
masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain dan 
pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.9 Kesehatan 
atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank merupakan 
kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola 
manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank. Kondisi 
bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut 
mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip 
kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku 
dan manajemen risiko.

hasil dan pembahasan

Urgensi Pengaturan dan Pengawasan terhadap 
Prinsip Kehati-hatian Bank

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank 
dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap 
orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa 
bank-bank dari segi financial tergolong sehat, bahwa bank 
dikelola dengan baik dan professional serta di dalam bank 
tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman 

terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya 
di bank. Dengan perkataan lain tujuan umum dari pengaturan 
dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan 
yang sehat, yang memenuhi tiga aspek yaitu perbankan 
yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan 
baik, berkembang secara wajar dalam arti di satu pihak 
memperhatikan factor risiko seperti kemampuan, baik dari 
sistem financial maupun sumber daya manusia. Berkaitan 
dengan itu bahwa dunia perbankan memiliki hubungan 
yang sangat erat dengan maju mundurnya perekonomian 
suatu negara. Apabila sistem perbankan suatu negara 
sehat, maka ia akan menunjang pembangunan ekonomi. 
Sebaliknya, jika sistem perbankan suatu negara tidak sehat 
akan berdampak tidak baik bagi pembangunan ekonomi. 
Pentingnya kesehatan bank tidak saja untuk kepentingan 
nasabah itu sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan bank 
sebagai lembaga keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Anwar Nasution, pentingnya kesehatan lembaga keuangan 
khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan 
yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain:
1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap 

serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-
besaran (bank rush) sehingga berpotensi merugikan 
deposan dan kreditor bank;

2. Penyebaran Kerugian di antara bank-bank sangat 
cepat melalui contagion effect sehingga berpotensi 
menimbulkan sistem problem;

3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan 
dana dalam jumlah yang tidak sedikit;

4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 
sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan 
dalam sektor keuangan (Financial distress) dan

5. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada 
kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan 
tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.10 

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk 
mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai 
lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai 
lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan 
moneter, dan lembaga yang ikut berperan dalam membantu 
pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta 
sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara 
menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara 
kepentingan masyarakat yang baik, berkembang secara 
wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk 
mencapai tujuan itu pendekatan yang dilakukan dengan 
menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha 
(deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (Prudential 
Banking), dan pengawasan bank yang mendorong bank 
untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang 

8 Djoni S. Ghazali, Rahmadi Usman, Hukum Perbankan, 2012, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, hal 629
9 Susilo Y, Sri Triandaru, dan A Totok Budi Santoso, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Salemba Empat, Jakarta hal 22
10 Anwar nasution, dalam Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hal 42 
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dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan 
kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip 
kehati-hatian (Bank Indonesia, 2008: 8-9)11 Berdasarkan 
uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa prinsip kehati-
hatian merupakan salah satu aspek penentu tingkat kesehatan 
bank yang sangat berimplikasi pada tingkat kepercayaan 
masyarakat pada lembaga perbankan. Oleh sebab itu 
penerapan prinsip kehati-hatian pada pengelolaan lembaga 
perbankan merupakan suatu prinsip yang harus dilaksanakan 
yang menjadi urat nadi keberlangsungan usaha bank. Guna 
mendukung upaya ini maka diperlukan pengaturan dan 
pengawasan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank oleh 
otoritas yang diberikan kewenangan.

Implementasi Kewenangan OJK dalam Prinsip 
Kehati-hatian Bank

Pada tanggal 22 November 2011 disyahkan Undang-
Undang Nomer 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) selanjutnya disebut UU OJK, yang 
dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5253. pasal 5 yang berbunyi OJK 
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa 
keuangan. Dipertegas pada pasal 6 bahwa OJK melaksanakan 
tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa 
keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan 
di sektor Pasar Modal, kegiatan jasa keuangan di sektor 
perasuransian, dana pensiun dan Lembaga Pembiayaan dan 
lembaga jasa keuangan lainnya Lahirnya Undang-Undang 
tentang Otoritas Jasa Keuangan merubah model pengawasan 
lembaga jasa keuangan di Indonesia pada awalnya dilakukan 
oleh beberapa lembaga menjadi pengawasan yang dilakukan 
secara terintegrasi oleh lembaga tunggal yaitu OJK. Pada 
Sektor Perbankan Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai 
kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan 
termasuk aspek kehati-hatian bank, sebagaimana disebutkan 
pada pasal 7 huruf (c) bahwa OJK mempunyai wewenang 
melaksanakan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek 
kehati-hatian bank, meliputi: Manajemen risiko; Tata kelola 
bank; Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, 
dan Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan 
perbankan.

Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap prinsip 
kehati-hatian bank tidak ada penjelasan khusus di dalam 
UU OJK. Oleh sebab itu perlu pemahaman lebih lanjut 

berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan prinsip 
kehati-hatian bank ini. Didalam pasal penjelasan pasal 7 
hanya menyebutkan bahwa Pengaturan dan pengawasan 
mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, 
dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan 
dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan 
wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan 
makroprudential yakni pengaturan dan pengawasan 
selain hal yang diatur dalam pasal 7 tersebut merupakan 
tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sebagaimana telah 
disebutkan di atas bahwa prinsip kehati-hatian ini meliputi 
4 aspek yaitu: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip 
mengenal nasabah dan anti pencucian uang, serta pencegahan 
pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Manajemen 
risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang 
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau 
dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan 
usaha bank.12

Jenis risiko yang dimaksud meliputi: Risiko Kredit, risiko 
pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko operasional, 
risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Yang 
dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan 
debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada 
bank.13 Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan 
rekening administrative termasuk transaksi derivatif, akibat 
perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk 
risiko perubahan harga option.14 Risiko likuiditas yaitu risiko 
akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang 
jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari 
aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.15 Risiko 
operasional yaitu risiko akibat ketidak cukupan dan atau tidak 
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan 
sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang 
mempengaruhi operasional bank.16 Risiko kepatuhan adalah 
risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan 
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.17 
Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau 
kelemahan aspek yuridis.18 Risiko Reputasi adalah Risiko 
akibat menurunnya tingkat kepercayaan stake holder yang 
bersumber dari persepsi negative terhadap bank.19 Dan yang 
terakhir adalah Risiko Strategik yaitu Risiko akibat ketidak 
tepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu 
keputusan strategic serta kegagalan dalam mengantisipasi 
perubahan lingkungan bisnis.20 Dari PBI: 11/25/2009 tersebut 
tampaknya pengelola bank harus membuat perencanaan 

11 Bank Indonesia dalam Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika Jakarta hal 624
12 Peraturan Bank Indonesia: 11/25/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum pasal 1 angka 4
13 PBI: 11/25/2009 pasal 1 angka 6
14 Ibid pasal 1 angka 7
15 Ibid, pasal 1 angka 8
16 Ibid, pasal 1 angka 9
17 Ibid pasal 1 angka 10
18 Ibid. Pasal 1 angka 11 
19 Ibid, pasal 1 angka 12
20 Ibid, pasal 1 angka 13
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secara matang dalam menghadapi berbagai kemungkinan 
risiko yang akan dihadapi oleh bank. Dalam pasal 2 PBI 
11/25/2009 ditegaskan: Bank wajib menerapkan manajemen 
risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual 
maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak; 
Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling kurang mencakup: Pengawasan aktif Dewan 
komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan 
penetapan limit manajemen risiko; dan kecukupan proses 
identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian 
risiko, serta sistem informasi manajemen risiko serta sistem 
pengendalian intern yang menyeluruh.

Pengaturan dan pengawasan OJK berkaitan dengan 
prisip kehati-hatian bank dimuat dalam Booklet Perbankan 
Indonesia tahun 2014 antara lain meliputi: Modal inti bank 
umum: bank umum wajib memiliki modal inti minimum 
untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal inti meliputi 
modal disetor dan cadangan tambahan modal minimal 100 
milyar; Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM) 
Bank Umum Konvensional, sesuai basel III, Batas maksimum 
Pemberian kredit, untuk bukan pihak terkait dengan bank 
minimal 20% hingga 25% dari modal bank, untuk pihak 
terkait paling tinggi 10% dari modal bank; menjaga kualitas 
aset; restrukturisasi Kredit yaitu upaya perbaikan yang 
dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap kreditur 
yang kesulitan memenuhi kewajibannya, dan penerapan 
prinsip kehati-hatian yang lain

Hal yang tidak kalah penting dari aspek kehati-hatian 
bank adalah tata kelola yang baik (Good Corporate 
Governance meliputi Transparansi yaitu keterbukaan 
dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan 
relevan mengenai perusahaan, Kemandirian yaitu suatu 
keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional 
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak 
manapun; Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, 
dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif; Pertanggungjawaban 
yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip 
korporasi yang sehat; yang terakhir adalah kewajaran 
(fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi 
hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.21 Aspek 
kehati-hatian yang menjadi kewenangan OJK dalam 
pengaturan dan pengawasannya juga meliputi prinsip 
mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) yaitu 
merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem 
perbankan tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang 
baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 
oleh pelaku kejahatan. Prinsip mengenal nasabah ini 
mewajibkan bank untuk membentuk Unit Kerja Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah atau menunjuk pejabat bank 
yang bertanggung jawab terhadap prinsip mengenal nasabah. 
Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan 
juga merupakan kewenangan OJK dalam pengaturan dan 
pengawasannya. Untuk mencegah bank digunakan sebagai 
media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme 
yang melibatkan pihak internal bank, bank wajib melakukan 
prosedur penyaringan pegawai dalam rangka penerimaan 
pegawai baru. Hal ini mengingat pemanfaatan jasa perbankan 
sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme 
dimungkinkan juga melibatkan pegawai bank itu sendiri. 
Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi 
terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang 
dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan Know 
Your Employee (KYE) yang di antaranya melalui prosedur 
screening dan pemantauan terhadap profil karyawan.22

kesimpulan dan saran

Kesimpulan

1) Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank 
dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari 
setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan 
bank, bahwa bank- bank dari segi financial tergolong 
sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan professional 
serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang 
merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat 
yang menyimpan dananya di bank.

2) Prinsip kehati-hatian meliputi 4 aspek yaitu: manajemen 
risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan 
anti pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan 
terorisme dan kejahatan perbankan.

Saran

Berlakunya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan merupakan babak baru pengaturan 
dan pengawasan perbankan oleh OJK yang semula oleh 
Bank Indonesia. Perlu ada kejelasan tugas pengaturan dan 
pengawasan bank baik secara mikroprudential maupun 
secara makroprudential, agar tidak terjadi tumpang 
tindih kewenangan antara BI dan OJK. Perlu kejelasan 
konsep penerapan prinsip kehati-hatian bank agar dapat 
diimplementasikan secara optimal.

daftar pustaka 

Anwar Nasution, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Perbankan Dalam Rangka Pemantaban kepercayaan 
kepada Masyarakat Terhadap Industri Perbankan, makalah 
disampaikan pada seminar tentang Pertanggungjawaban Bank 
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Perbedaan Promosi Kesehatan dengan Leaflet dan Audio Visual 
terhadap Pengetahuan dan Sikap Bahaya Rokok pada Siswa 
SMP

The Difference Between Leaflet and Audio Visual Media Usage in Health 
Promotion Towards Knowledge and Attitude of Smoke Hazards Among Junior 
High School Students

Firse Nurhayati, Sri Astutik A., Vivin Nur Hafifah, Kurnia Ramadhani
STIKES Nurul Jadid Paiton, Jawa Timur 
stikesnuruljadid@yahoo.com

abstrak

Merokok merupakan perilaku yang tidak sehat yang bisa saja dimulai sejak usia remaja dan hal ini mempunyai hubungan dengan 
lingkungannya. Promosi kesehatan diperlukan untuk mencegah perilaku merokok di antara remaja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi perbedaan antara promosi kesehatan menggunakan media leaflet dan promosi kesehatan menggunakan media 
audiovisual. Penelitian ini bersifat quasi experimental dengan sampel berjumlah 40 siswa SMPN 3 Silo Jember. Hasil penelitian 
diuji dengan uji Mann Whitney. Hasil uji menunjukkan bahwa media leaflet dan audiovisual memiliki pengaruh dalam meningkatkan 
pengetahuan dan sikap bahaya merokok dengan bilai p sebesar 0,000. Tidak ada perbedaan antara promosi kesehatan menggunakan 
media leaflet dan audio visual untuk meningkatkan pengetahuan (nilai signifikansi 0,157) dan sikap bahaya rokok (nilai signifikansi 
0,060). Tidak ada perbedaan promosi kesehatan dengan media leaflet dan audio visual terhadap pengetahuan dan sikap bahaya rokok 
pada siswa SMP. 

Kata kunci: leaflet, media audiovisual, pengetahuan dan sikap bahaya rokok

abstract

Smoking is unhealthy behavior which could be started from teenager ages and it has correlation with their environment. Health 
promotion is needed to prevent smoking behavior among them. This research aims to identify the difference between health promotion 
using leaflet and health promotion using audiovisual media. This is a quasi-experimental research with 40 junior high school students 
in SMPN 3 Silo Jember as sample. The results was tested using Mann Whitney test. The resultts found that leaflet and audio visual media 
had influence for increasing knowledge and attitude, towards smoke hazards with P-Value 0,000. There was no different between health 
promotion using leaflet and audiovisual media for increasing knowledge (significance value 0,157) and attitude (significance value 
0,060). There was no difference between health promotion using leaflet and audiovisual media towards smoke hazards’ knowledge and 
attitude among junior high school students.

Key words: leaflet, audiovisual media, knowledge and attitude of smoke hazards

pendahuluan

Merokok sampai saat ini masih menjadi masalah 
nasional yang perlu ditingkatkan secara terus menerus 
penanggulangannya serta menyangkut berbagai aspek 
permasalahan dalam kehidupan, yakni aspek ekonomi, sosial, 
politik, utamanya aspek dalam kesehatan. Kebiasaan merokok 
sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di 
Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan 
anak dan remaja sebagai akibat promosi rokok di berbagai 
media massa. Hal ini menunjukkan bahwa masalah merokok 
sekarang menjadi semakin luas dan meningkat, mengingat 
merokok berisiko menyebabkan berbagai penyakit atau 
gangguan kesehatan pada perokok (Kementerian Kesehatan 
RI, 2011).

Menurut WHO (2012), Indonesia menempati posisi 
peringkat ke-4 dengan jumlah terbesar perokok di dunia. 
Dari segi konsumsi rokok, Indonesia menempati urutan ke-5 
setelah China, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Indonesia 
menduduki peringkat kedua dalam populasi dewasa pria yang 
merokok setiap hari. Berdasarkan data Riskesdes (2010), 
34,7% penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas 
adalah perokok. Prevalensi merokok untuk semua kelompok 
umur mengalami peningkatan, terutama peningkatan tajam 
pada kelompok umur merokok 10-14 tahun sebesar kurang 
lebih 80% selama kurun waktu 2001-2010. Pada tahun 2013, 
jumlah penduduk Indonesia perokok yang berusia 10 tahun 
mengalami penurunan menjadi 29,3% (Mardian, 2013)
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Riskesdes (2010) menemukan bahwa rerata batang rokok 
yang dihisap perhari penduduk umur ≥10 tahun di Indonesia 
adalah 12,3 batang (setara satu bungkus). Proporsi terbanyak 
perokok aktif setiap hari pada umur 30-34tahun sebesar 33,4 
persen dan proporsi penduduk umur 15 tahun meningkat yang 
merokok dan mengunyah tembakau cenderung meningkat 
dalam Rieskesdes (34,2%), Rieskesdes 2013 (36,3%).

Merokok telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat, 
bahkan anak-anak dan kaum remaja. Kebiasaan merokok 
merupakan gaya hidup yang merugikan kesehatan, hampir 
semua perokok memulai mengenal rokok pada usia muda 
(Solicha, 2012).

Perilaku kesehatan merupakan suatu respons seseorang 
(organism terhadap stimulus atau objek yang berkaitan 
dengan sakit dan penyakit, system pelayanan kesehatan, 
makanan, dan minuman, serta lingkungan. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh Devita Rosalin pada tahun 
2013, bahwa pengetahuan tentang bahaya merokok memiliki 
hubungan yang signifikan dengan perilaku merokok. Sikap 
tentang bahaya merokok memiliki hubungan yang signifikan 
dengan perilaku merokok (Rosalina, 2013).

Salah satu faktor yang terpenting untuk terbentuknya 
perilaku seseorang karena dari pengalaman ternyata perilaku 
yang didasari oleh pengetahuan dan sikap akan lebih langgeng 
daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan, 
Notoatmodjo (2003) dikutip dari Nurlaily (2010). Hal ini 
berarti jika kita memiliki pengetahuan yang baik dan sikap 
positif maka kita tidak mudah terpengaruh akan objek yang 
ada disekitar kita dan kita akan memiliki perilaku yang baik 
yang berlangsung lama. Begitu juga dalam kehidupan remaja, 
mereka tidak akan mudah terpengaruh terhadap perilaku 
merokok jika mereka memiliki pengetahuan dan sikap yang 
positif terhadap bahaya merokok (Rosalina, 2013).

SMP Negeri 3 Silo Jember adalah salah satu sekolah SMP 
yang ada di Kota Jember letaknya di Desa Garahan Dusun 
Ranggi Kecamatan Silo, yang letaknya tidak jauh dari jalan 
raya, sekitar 100 meter. Dari hasil wawancara langsung yang 
peneliti lakukan terhadap salah satu guru BP (Bimbingan dan 
Penyuluhan), guru tersebut menyatakan ada 10 siswa yang 
sering merokok di lingkungan sekolah, misalnya saat jam 
istirahat, dan juga ada beberapa siswa yang merokok di luar 
kegiatan sekolah, misalnya saat sebelum masuk lingkungan 
sekolah dan setelah keluar dari sekolah. Hal ini diperkuat dari 
hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti disekolah, 
peneliti melihat ada siswa yang merokok diluar kegiatan 
sekolah, bahkan ada secara sembunyi-sembunyi merokok 
saat jam istirahat. 

Berdasarkan hasil data sekunder yang yang didapatkan 
oleh peneliti dari guru BP (bimbingan dan penyuluhan) di 
sekolah SMP 3 Negeri Silo Jember, dari 180 siswa kelas 
VIII terdapat 60 siswa perokok aktif, dan 120 adalah perokok 
pasif yaitu mereka yang menghirup asap rokok meskipun 
tidak menghisapnya. Mengingat usia perokok masih muda, 
maka hal ini harus segera dicegah untuk terjadinya perilaku 
kecanduan merokok, serta mengantisipasi dampak rokok 

terhadap kesehatan mereka. Dalam mengantisipasi dampak 
negatif dari merokok maka siswa perlu diberikan promosi 
kesehatan untuk memberi pengetahuan dan merubah sikap 
siswa.

Promosi kesehatan tidak lepas dari media karena melalui 
media pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih menarik 
dan dipahami, sehingga sasaran dapat mempelajari pesan 
tersebut dan sasaran dapat memutuskan untuk mengadopsinya 
perilaku positif. Metode penyampaian pesan dan informasi 
dalam promosi kesehatan di antaranya yaitu media leaflet 
dan audi visual. Kedua media tersebut memiliki kekurangan 
dan kelebihan masing-masing. Leaflet mempunyai kelebihan 
yakni media cetak yang sederhana dan mudah dipahami dan 
kekurangan dari media ini adalah media ini hanya bisa dibaca 
dan tidak bisa menampilkan gerak. Sedangkan media audio 
visual yang memiliki kelebihan yakni bisa didengar dan 
dilihat, audio visual juga merupakan media pembelajaran 
yang murah dan terjangkau, pesan baru dapat direkam 
kembali (Simamora, 2009).

Dari data di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian 
untuk mengetahui Perbedaan Promosi Kesehatan Dengan 
Media Leaflet Dan Audio Visual Terhadap Pengetahuan Dan 
Sikap Bahaya Rokok Pada Siswa SMP.

metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan quasi 
experimental yakni penelitian yang menggunakan seluruh 
subjek dalam kelompok untuk diberi perlakuan. Dengan 
menggunakan rancangan one group pre-posttest untuk 
mengetahui perbedaan promosi kesehatan dengan media 
leaflet dan audio visual terhadap pengetahuan dan sikap 
bahaya rokok pada siswa SMP.

01 03 X1

02 04 X2

01 : Pre test pengetahuan dan sikap pada kelompok dengan 
leaflet

02 : Post test pengetahuan dan sikap pada kelompok dengan 
leaflet

03 : Pre test pengetahuan dan sikap pada kelompok dengan 
audio visual

04 : Post test pengetahuan dan sikap pada kelompok dengan 
audio visual

X1 : Media leaflet
X2 : Media audio visual 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VIII SMP 3 Negeri Silo Jember, yang berjumlah 180 orang. 
Sedangkan sampel penelitian ini adalah 40 orang dan 
memenuhi kriteria inkulsi. Adapun kriteria inklusi:
1) Siswa kelas VIII SMP 3 Negeri Silo Jember perokok 

aktif
2) Umur 14–16 tahun
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3) Bersedia menjadi responden dalam penelitian yang 
dibuktikan dengan penandatanganan informed consent.

4) Siswa yang belum pernah mendapatkan penyuluhan 
tentang rokok.

5) Tidak mengalami gangguan fisik dan psikologis

hasil penelitian

Pengetahuan dan Sikap Siswa terhadap Bahaya 
Rokok yang Diberikan Promosi Kesehatan dengan 
Media Leaflet

Berdasarkan data tabel 1 didapatkan pengetahuan 
responden sebelum diberikan promosi kesehatan dengan 
media leaflet mayoritas responden dengan pengetahuan cukup 
berjumlah 8 orang (40%). Begitupun sikap mayoritas baik 
yang berjumlah 12 orang (60%). Sedangkan pengetahuan 
responden setelah diberikan promosi kesehatan dengan media 
leaflet mayoritas responden dengan pengetahuan yang baik 
berjumlah 17 orang (85%) dan sikap responden dengan sikap 
yang baik berjumlah 13 orang (65%).

Tabel 1. Distribusi responden tentang pengetahuan 
dan sikap bahaya rokok sebelum dan sesudah 
diberikan promosi kesehatan dengan media 
leaflet.

Leaflet 
Sebelum Sesudah 

Pengetahuan Sikap Pengetahuan Sikap
F (%) F (%) F % F %

Baik 5 25% 12 65% 1 7 85% 13 65%
Cukup 8 40% 5 25% 3 15% 5 25%
Kurang 7 35% 3 10% 0 0 2 10%
Total 20 100 20 100 20 100 20 100

Dari tabel di atas yaitu pada perlakukan promosi 
kesehatan dengan leaflet menunjukkan bahwa pengetahuan 
kategori baik mengalami peningkatan dari 25% pada saat 
sebelum perlakuan menjadi 85% saat sesudah perlakuan. 
Sedangkan sikap cenderung tetap dengan hanya mengalami 
peningkatan satu orang siswa saja. 

Pengetahuan dan sikap siswa terhadap bahaya rokok 
yang diberikan promosi kesehatan dengan media 
audio visual

Berdasarkan data tabel 2 didapatkan pengetahuan 
responden sebelum diberikan promosi kesehatan denga 
media audio visual mayoritas tingkat pengetahuan yang baik 
berjumlah 9 orang (45%) dan didapatkan sikap mayoritas 
kurang yang berjumlah 8 orang (40%). Setelah diberikan 
promosi kesehatan mayoritas tingkat pengetahuan yang baik 
berjumlah 19 orang (95%), dan sikap responden mayoritas 
dengan sikap yang baik berjumlah 11 orang (55%).

Dari tabel di atas yaitu pada perlakukan promosi kesehatan 
dengan media audiovisual menunjukkan bahwa pengetahuan 
kategori baik mengalami peningkatan dari 45% pada saat 

sebelum perlakuan menjadi 95% saat sesudah perlakuan. 
Demikian juga sikap yang mengalami peningkatan dari 
25% pada saat sebelum perlakuan menjadi 55% saat sesudah 
perlakuan. 

Perbedaan pengetahuan dan sikap bahaya rokok 
sebelum dan sesudah promosi kesehatan dengan 
media leaflet dan audio visual

Berdasarkan tabel 3 hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai 
tingkat pengetahuan dan sikap responden setelah diberikan 
promosi kesehatan dengan menggunakan media leaflet 
dan media audio visual dalam meningkatkan pengetahuan 
dan sikap, dimana nilai rata-rata setelah dilakukan analisa 
data dengan menggunakan uji Mann-Whitney didapatkan 
pengetahuan hasil signifikasi 0,157 (p<0,5) dan hasil 
signifikasi untuk sikap 0,060, maka dapat diartikan bahwa 
tidak ada perbedaan promosi kesehatan menggunakan media 
leaflet dan audio visual terhadap tingkat pengetahuan siswa 
kelas VIII.

Tabel 3. Distribusi frekuensi perbedaan rata-rata nilai 
pengetahuan dan sikap responden sebelum dan 
sesudah pemberian promosi kesehatan dengan 
medi leaflet dan audio visual.

Media
Rata-rata P-Value

N
Pengetahuan Sikap Pengetahuan Sikap 

Leaflet 17.85 23.98 0.157 0.060 20
Audio 
visual 

23.15 17.02 20

Total 40

pembahasan

Berdasarkan di atas ada perbedaan peningkatan 
pengetahuan dan sikap siswa antara pretest dan posttest 
diberi promosi kesehatan dengan media leaflet dikarenakan 
sebelumnya siswa tidak pernah mendapatkan penyuluhan 
atau pematerian tentang bahaya rokok. Setelah mendapatkan 
informasi yang disampaikan melalui media leaflet dalam 
kegiatan promosi kesehatan pengetahuan dan sikap siswa 

Tabel 2. Distribusi responden tentang pengetahuan 
dan sikap bahaya rokok sebelum dan sesudah 
diberikan promosi kesehatan dengan media audio 
visual.

Audio 
Visual

Sebelum Sesudah
Pengetahuan Sikap Pengetahuan Sikap

F (%) F (%) F % F %
Baik 9 45% 5 25% 19 95% 11 55%
Cukup 5 25% 7 35% 1 5% 5 25%
Kurang 6 30% 8 40% 0 0% 4 20%
Total 20 100 20 100 20 100 20 100
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meningkat dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Arif Putra Purnama pada tahun 2013 tentang efektivitas 
penggunaan media leaflet terhadap pengetahuan dan sikap 
siswa tentang bahaya NAPZA, dimana ada perbedaan sikap 
siswa terhadap bahaya NAPZA antara sebelum dan sesudah 
pemberian materi tentang bahaya NAPZA dengan media 
leaflet terdapat peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap 
pada remaja tentang bahaya minuman keras antara sebelum 
dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan menggunakan 
media leaflet (Permatasari, 2013). Dan juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih tahun 2011 
tentang perbedaan pendidikan kesehatan dengan ceramah 
dan leaflet terhadap pengetahuan dan sikap dalam rangka 
pencegahan HIV/AIDS pada siswa, dengan nilai P-Value 
0,000 yang artinya terdapat pengaruh pendidikan kesehatan 
dengan media leaflet terhadap pengetahuan dan sikap dalam 
mencegah terjadinya HIV/AIDS (Hardiningsih 2011).

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan ada perbedaan 
peningkatan pada tingkat pengetahuan dan sikap siswa antara 
pretest dan posttest diberi promosi kesehatan dengan media 
audio visual dikarenakan sebelumnya siswa tidak pernah 
mendapatkan penyuluhan atau pematerian tentang bahaya 
rokok, mayoritas siswa hanya mengetahui bahaya rokok 
dari bungkus rokok yang berjumlah 3 orang dan dari iklan 
di televisi berjumlah 3 orang sedangkan yang mendapatkan 
informasi dari sang ayah berjumlah 2 orang. Setelah 
mendapatkan informasi yang disampaikan melalui media 
audio visual dalam kegiatan promosi kesehatan pengetahuan 
dan sikap siswa meningkat dan hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Ira Rahmawati pada tahun 
2007 tentang pengaruh penyuluhan dengan media audio 
visual terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku ibu balita 
gizi kurang dan buruk, dimana ada pengaruh penyuluhan 
terhadap sikap ibu balita gizi kurang dan buruk dengan 
menggunakan media audio visual (Rahmawati, 2007).

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan promosi kesehatan menggunakan media leaflet 
dan media audio visual terhadap tingkat pengetahuan siswa 
serta tidak ada perbedaan promosi kesehatan menggunakan 
media leaflet dan media audio visual terhadap sikap siswa 
terhadap bahaya rokok pada siswa. Hal ini disebabkan karena 
antara media leaflet dan audio visual memiliki kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Media leaflet memiliki kelebihan 
dengan pesan di media bisa dicetak, pesan yang disampaikan 
tersurat dengan jelas, dan dapat dibaca berulang-ulang oleh 
siswa, dapat disimpan lama dan media ini juga dicetak unik 
dan bergambar, tetapi media leaflet juga memiliki kekurangan 
dimana media leaflet memakan waktu yang lama dan mahal, 
membutuhkan fasilitas khusus dan juga cetakannya harus 
tercetak keseluruhan jika dicetak secara fisik maka akan 
menyulitkan pembaca dan tidak bisa dimengerti (Melina, 
2014). Di sisi lain Cornelia (2003) menyatakan bahwa media 
anti rokok telah terbukti membentuk sikap anti rokok di 
antara remaja.

Begitupun dengan media audio visual memiliki kelebihan 
yaitu bisa mengatasi antara jarak dan waktu, mampu 
menggambarkan peristiwa masa lalu secara realistis dalam 
waktu singkat, semua peserta didik bisa belajar dari film baik 
yang pandai maupun yang kurang pandai, media ini juga bisa 
mengembangkan pikiran dan pendapat siswa. Sedangkan 
kelemahan media audio visual yaitu lebih menekankan materi 
dari pada proses pengembangan materi tersebut, jika film 
maka akan memakan biaya yang tinggi (Munadi, 2008).

Dari penelitian lain menyatakan bahwa siswa terlihat 
antusias dan menikmati materi dan cerita dalam video 
promosi kesehatan. Penggunaan media audio visual menjadi 
media yang paling impresif bagi remaja dalam memberi 
pengetahuan tentang bahaya rokok. Di sisi lain, penggunaan 
media cetak menjadi jarang digunakan namun sebenarnya 
dapat didesain menarik sesuai dengan kelompok sasaran 
pendidikan kesehatan. Terlepas dari media yang digunakan, 
integrasi promosi kesehatan di sekolah sangat penting 
mengingat jumlah perokok usia remaja terus meningkat dari 
tahun ke tahun (Aditama, 2002).

kesimpulan 

1. Promosi kesehatan dengan leaflet menunjukkan bahwa pengetahuan 
kategori baik mengalami peningkatan dari 25% sebelum perlakuan 
menjadi 85% sesudah perlakuan. Sedangkan sikap hanya mengalami 
peningkatan satu orang siswa saja. 

2. Promosi kesehatan dengan media audiovisual menunjukkan bahwa 
pengetahuan kategori baik mengalami peningkatan dari 45% sebelum 
perlakuan menjadi 95% sesudah perlakuan. Demikian juga sikap 
yang mengalami peningkatan dari 25% pada saat sebelum perlakuan 
menjadi 55% saat sesudah perlakuan. 

3. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai pengetahuan dan sikap responden 
setelah diberikan promosi kesehatan dengan menggunakan media 
leaflet dan media audio visual dengan signifikasi 0,157 dan hasil 
signifikasi untuk sikap 0,060 (p<0,5).
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abstract

This paper aims to discuss the ways Indonesian political campaign in 2014 presents female candidates by reading and analyzing the 
semiotics in female representatives’ campaign poster. For the first time in Indonesian political history, Legislative Election 2014 obliged 
every political party has at least 30% of female candidates for each of its constituency. This affected the interaction between the voters 
and the female candidates, indicated by the raising number of posters and billboards on the street promoting the female candidates. 
These promotional media usually display the picture of the female candidates, their political parties, slogans, and visions-missions. 
Using Barthes’ Semiotics, this paper will analyze the elements of the posters and billboards, by focusing not only on the signs, but also 
on how those signs operate in social context. The study is focused on the way the female candidates present themselves in campaign 
posters, the way the voters decode the campaign posters and the way they relate their expectation to the ideal characteristics of the female 
candidates. The data collected reveal that female candidates present themselves in feminine ways as seen through their use of make-
up, fashionable scraf and clothing, and also accessories to adorn themselves in accordance to the social convention on how a woman 
should present themselves in the public domain. Yet, the respondents who act as voters, prefer their female representatives to be firm, 
assertive, courageous, serious, and who are socially acknowledged as having a good performance in their previous positions. This gap 
happens because of the different expectations between the candidates and the voters about the qualities of ideal female representatives. 
The finding in this study might help female candidates and political parties to prepare strategies in the upcoming Legislative Election 
for a winning ticket.

Key words: female representatives, legislative election, campaign posters, semiotics, gender ideology

pendahuluan

Peran perempuan dalam politik Indonesia semakin 
mendapatkan porsi yang besar. Hal ini ditandai dengan 
diberlakukannya Undang-undang nomer 8 tahun 2012 
tentang Pemilu, yang mewajibkan setiap partai politik 
mempunyai sekurang-kurangnya 30 persen calon legislatif 
(caleg) perempuan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun 
kabupaten/kota. Menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
(Formappi), di tahun 2014, jumlah caleg perempuan yang 
berpartisipasi dalam pemilu sejumlah 2.434 orang atau 37% 
dari total caleg; terbanyak sepanjang sejarah politik Indonesia. 
Hal ini tentunya berimbas langsung terhadap interaksi politik 
antara caleg perempuan dengan calon pemilih; pengenalan 
dan exposure caleg perempuan di ruang publik semakin 
meningkat. Media yang paling lazim digunakan untuk 
kampanye dan promosi caleg adalah poster, yang biasanya 
berisi foto/gambar diri caleg tersebut, nama partai dan nomer 
urut, slogan/visi-misi, serta himbauan untuk memilih caleg 
yang bersangkutan. Poster-poster kampanye ini biasanya 
diletakkan di sepanjang jalan, sehingga mudah terlihat oleh 
pengendara yang lewat.

Sebagai media visual, elemen-elemen sebuah poster 
dapat menunjukkan pesan yang ada di baliknya (proses 
decoding) dengan analisis semiotika. Semiotika, menurut 
Roland Barthes (1967), adalah analisis sistem tanda atau 
signs (misalnya gambar dan bahasa, serta asosiasinya) 
sebuah objek budaya yang spesifik untuk mengetahui nilai 

dan konvensi sosial masyarakat. Semiotika Barthes pada 
umumnya berfokus pada objek-objek budaya populer, seperti 
film, musik pop, video game, dan tren fashion. Dengan 
demikian, analisis semiotika terhadap objek visual populer 
yang yang lekat dengan politik, seperti poster kampanye, 
dapat menunjukkan nilai dan konvensi sosial masyarakat 
Indonesia secara umum. Contohnya, warna poster untuk 
hari kemerdekaan biasanya berwarna merah, karena warna 
merah diasosiasikan dengan keberanian, dan keberanian 
diasosiasikan dengan patriotisme.

Nilai-nilai yang ditransformasikan dalam objek-objek 
budaya populer biasanya tidak disadari oleh masyarakat 
karena dianggap sebagai kebenaran, yang oleh Barthes 
disebut mitos atau ideologi. Poster kampanye caleg 
perempuan, dengan demikian, dapat dilihat sebagai sebuah 
objek budaya populer yang mengandung berbagai macam 
tanda, yang menunjukkan makna/pesan dibalik yang terlihat, 
termasuk bagaimana caleg perempuan merepresentasikan 
nilai-nilai yang dianggap baik. Lebih jauh lagi, asosiasi 
terhadap sistem tanda dalam poster dapat menunjukkan nilai-
nilai spesifik yang diasosiasikan dengan jender tertentu di 
budaya masyarakat Indonesia.

Sebagai pengamat dan peneliti jender, peneliti ingin 
mengamati bagaimana perempuan merepresentasikan 
dirinya sebagai caleg dalam Pemilu 2014, terutama dalam 
pemilihan identitas melalui gambar diri. Dengan harapan 
untuk menjaring pemilih, ada proses image crafting atau 
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pencitraan diri sebagai calon yang pantas untuk mewakili 
rakyat. Meramu citra diri tidak lepas dari konvensi sosial 
tentang representasi karakteristik apa yang baik untuk sebuah 
jender, misalnya: karakter laki-laki yang baik adalah bijaksana 
atau pekerja keras, sementara karakter perempuan yang baik 
adalah keibuan. Analisis semiotika terhadap elemen-elemen 
yang ada dalam poster kampanye caleg perempuan dapat 
menunjukkan citra apa yang dianggap baik atau memiliki 
nilai (value) dan dengan demikian, akan menunjukkan 
eksistensi sebuah ideologi jender yang spesifik. 

Dalam berbagai penelitian tentang kampanye pemilu dan 
semiotika poster, belum banyak yang melakukan penelitian 
tentang poster kampanye caleg perempuan dan hubungannya 
dengan ideologi jender di Masyarakat Indonesia. Penelitian 
yang ada lebih menyoroti tentang pesan politik dan analisis 
masyarakat sebagai penerima pesan (receptive analysis).

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:
1. Representasi perempuan seperti apakah yang dapat 

dibaca dari gambar diri tersebut,
2. Bagaimana representasi tersebut menunjukkan ideologi 

jender yang beroperasi.

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah 
dipaparkan maka tujuan umum dari penelitian ini adalah 
untuk dapat membaca pencitraan diri yang dilakukan oleh 
caleg perempuan sebagai wakil rakyat tidak dapat lepas dari 
ideologi jender yang beroperasi dalam masyarakat Indonesia, 
dan keterkaitan antara pencitraan diri dengan preferensi 
masyarakat terhadap karakteristik caleg perempuan.

Secara khusus, tujuan penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan:
a. Identifikasi pencitraan diri caleg perempuan melalui 

analisis visualisasi bahasa tubuh, pemilihan warna, dan 
kata-kata.

b. Identifikasi karakteristik yang dibaca oleh responden 
ketika memilih caleg perempuan sebagai pemimpin yang 
ideal.

c. Data mengenai ideologi jender yang mempengaruhi caleg 
perempuan dalam merepresentasikan dirinya sebagai 
calon wakil rakyat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat pertama, 
memberikan pengetahuan tentang ideologi jender yang 
beroperasi dalam masyarakat Indonesia. Dengan melihat 
hasil penelitian tentang karakteristik ideal yang diharapkan 
ada pada seorang pemimpin perempuan, penelitian ini 
berusaha memberikan pemahaman yang konkret dan 
komprehensif tentang hubungan antara jender, peran jender, 
dan kepemimpinan perempuan di Indonesia.

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman 
untuk partai politik serta caleg perempuan di Indonesia dalam 
kampanye politik untuk Pemilu Legislatif 2019 agar dapat 
melakukan pencitraan diri yang lebih profesional dan sesuai 
dengan cara masyarakat memersepsikan citra perempuan 
sebagai calon wakil rakyat. Partai dan caleg perempuan dapat 

menjadi lebih paham bahwa berbagai aspek-aspek visual yang 
diformulasikan secara baik dapat mempengaruhi pencitraan 
diri. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk difokuskan pada 
karakteristik caleg yang ingin disorot dengan memanfaatkan 
berbagai aspek visual ketika mereka menampilkan foto diri 
di berbagai media cetak.

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, dipakai teori 
Semiotik Roland Barthes dan ideologi jender.

Dalam bukunya berjudul Semiotik dan Dinamika 
Sosial Budaya, Hoed mendefinisikan semiotik sebagai 
“ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia.” 
Tanda tersebut memiliki makna dan ada berbagai cara 
yang ditawarkan untuk melihat hubungan antara tanda dan 
makna dan bagaimana tanda dapat diberi makna, antara lain 
cara yang ditawarkan oleh Ferdinand de Saussure, Charles 
Sanders Peirce, Roland Barthes, serta Danesi dan Perron. 
Dalam karyanya Myth Today dalam Mythologies, Barthes 
menggunakan semiotik untuk mengkaji berbagai gejala 
budaya. Ia mengembangkan teori tanda de Saussure yang 
terdiri atas penanda dan petanda (signifier-signified) dan 
hubungannya dengan konotasi. Konotasi yang berkembang 
dan diterima dalam masyarakat sebagai konvensi-konvensi, 
akan menjadi mitos-mitos. Pemahaman atas “mitos” yang 
dijabarkan oleh Barthes serupa dengan pemahaman terhadap 
“ideology” yang dikembangkan oleh Althusser. Gejala 
budaya yang pada awalnya berupa mitos, jika dipraktekkan 
secara berulang-ulang, akan diterima sebagai sesuatu yang 
alamiah dan memiliki kebenaran yang hakiki karena “sudah 
seharusnya.”

Berdasarkan pemahaman ini, Barthes mengamati 
berbagai “tanda” yang terdapat dalam gejala budaya yang 
terdapat dalam koran, majalah, laporan, dan foto, serta 
berbagai kegiatan budaya populer seperti peragaan busana, 
olahraga gulat, sepak bola dan lain-lainnya. Tanda-tanda 
budaya tersebut memiliki pesan atau makna yang dikenal, 
diterima dan dipahami secara umum oleh pemakai. Barthes 
membagi tanda tersebut menjadi “denotasi” sebagai sistem 
yang pertama yang merupakan metabahasa dan “konotasi” 
sebagai sistem yang kedua yang merupakan ideologi.

Sistem tersebut digambarkan oleh Barthes dalam bagan 
berikut. 

Konotasi yang berkembang dalam masyarakat ini akan 
membentuk makna-makna khusus yang dipahami oleh 
kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki 
nilai-nilai yang sama.

Ideologi jender adalah cara pandang yang diterima 
sebagai sebuah kebenaran yang universal dan bersifat alamiah 
terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam sebuah 
relasi kekuasaan. Glenn Jordan dan Chris Weedon (1995) 
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menjabarkan bahwa relasi jender adalah relasi kekuasaan 
yang secara konsisten dipraktekkan dalam kehidupan 
sehari-hari dalam masyarakat dan secara terus-menerus 
dikukuhkan oleh media, marketing, film, olah raga, sastra, 
seni dan budaya populer, sehingga membentuk subjektifitas 
berdasarkan jender. Relasi jender yang tidak setara tersebut 
dinyatakannya sebagai sebuah politik budaya (cultural 
politics) yang menentukan siapa dan kelompok mana yang 
memiliki kekuasaan dalam memberi makna terhadap praktek-
praktek sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Politik 
kultural juga mempengaruhi subjektifitas dan identitas karena 
praktek-praktek budaya sangat berperan dalam membentuk 
identitas diri.

Laura Mulvey dalam tulisannya Visual Pleasure and 
Narrative Cinema mengkaji bagaimana film-film Hollywood 
pada tahun 50-60an menyajikan tokoh perempuan sebagai 
tokoh yang ditonton “to-be-looked-at-ness” oleh penonton 
laki-laki “bearer of the look.” Ia memperkenalkan konsep 
“male gaze”, sebagai relasi perempuan dan laki-laki yang 
timpang karena perempuan dijadikan sebagai objek yang 
dilihat oleh laki-laki, sehingga perempuan dipresentasikan 
sesuai dengan gambaran yang diinginkan oleh laki-laki. 
Secara sadar atau tidak, perempuan juga mempresentasikan 
dirinya sesuai dengan yang diinginkan laki-laki; ia 
memandang dirinya dari kacamata laki-laki, sehingga secara 
sukarela, ia memberikan kuasa atas dirinya kepada laki-laki. 
Dalam konteks inilah terjadi ketimpangan dalam hubungan 
jender. 

Semiotika Barthes dipakai untuk membaca berbagai 
penanda visual yang dipakai sebagai pencitraan diri oleh 
caleg perempuan dan pada tataran mitos, akan dibaca 
ideologi jender yang terkandung dalam penanda tersebut. 
Keterkaitan antara pencitraan diri dan proses decoding yang 
dilakukan oleh responden akan dianalisis menggunakan 
ideologi jender.

metode penelitian

Secara garis besar, metode pengumpulan data dibagi 
dalam dua tahap. Pada tahap pertama, dilakukan pengumpulan 
data dengan cara mendokumentasikan sejumlah baliho caleg 
perempuan di daerah Surabaya dan mengunduh baliho dan 
poster caleg perempuan yang tersedia di Google Image 
(https://www.google.com). Mengingat banyaknya variasi 
model baliho dan poster, peneliti membatasi data yang 
dikumpulkan dengan menetapkan 4 (empat) kriteria utama 
poster dan baliho, yakni dicantumkannya foto dan nama caleg 
perempuan, nama dan nomor urut partai, nomor urut caleg 
tersebut, dan daerah pemilihan. Sedangkan kriteria pilihan 
lainnya seperti ada tidaknya slogan partai atau caleg, foto 
ikon partai, tabel nama dan coblosan menjadi pertimbangan 
dalam analisis namun tidak mempengaruhi pemilihan data. 
Pengumpulan data tidak dipengaruhi oleh jenis partai dan 
daerah pemilihan, meskipun hal ini menjadi masukan dalam 
analisis. 

Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan pengambilan 
data secara convenience sampling yakni bagi pemilih 
dalam Pemilu 2014 yang bersedia menjadi responden. Data 
dikumpulkan dengan melakukan interview secara mendalam 
terhadap 60 (enam puluh) responden yang memiliki hak 
untuk berpartisipasi dalam pemilihan caleg pada Pemilu 
2014.

Data tahap satu yaitu data dari foto caleg perempuan yang 
didapatkan dari baliho, poster dan spanduk, dikategorikan 
sesuai dengan beberapa kriteria, yaitu dari bahasa tubuh 
mereka, pakaian yang dipakai termasuk make-up dan berbagai 
perhiasan yang dipakai. Dari kategorisasi data ini dilakukan 
rekapitulasi data untuk dapat dianalisa dengan menggunakan 
delapan kriteria. Data yang diperoleh pada tahap dua yaitu 
melalui hasil interview dengan 60 (enam puluh) responden 
dikategorikan sesuai dengan jumlah responden yang memilih 
foto caleg tertentu dan kata-kata sifat yang diasosiasikan 
dengan karakteristik caleg yang dibaca melalui foto. Dari 
pengategorisasian tersebut dilakukan analisis data.

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui langkah-
langkah berikut, yaitu: 

a. Analisis Denotasi

Dalam tingkatan ini, data visual dan data tekstual 
dianalisis. Data visual yang diambil dari foto caleg dianalisis 
menurut elemen visual, yakni: komposisi baliho secara 
keseluruhan, dan tampilan sosok foto caleg perempuan 
melalui pose, ekspresi wajah, tatanan rambut, make-up dan 
pakaian. Sedangkan data tekstual dianalisis menurut kata, 
frasa, kalimat yang dipakai dan foto tokoh Nasional yang 
dipampang di latar belakang. Perolehan data dari responden 
dianalisis dengan melihat 5 (lima) caleg yang memperoleh 
pilihan terbanyak dari responden dan kata sifat yang dikaitkan 
pada caleg-caleg tersebut.

b. Analisis Konotasi

Dalam tingkatan ini, data yang didapat dari analisis 
denotatif diteliti lebih lanjut melalui asosiasi-asosiasi sosial-
budaya. Interpretasi konotatif lebih bebas dari interpretasi 
denotatif, karena sangat bergantung pada konteks dan sudut 
pandang personal peneliti (yang juga meliputi aksesnya 
kepada kode-kode budaya). Beberapa kritik juga menyebutkan 
bahwa denotasi bukanlah makna literal, melainkan juga 
adalah konotasi yang sudah melalui proses naturalisasi. 
Dalam analisis konotasi ini diperhatikan keterkaitan 
berbagai aspek-aspek yang telah diteliti dari data yang telah 
direkap. Data dari hasil wawancara responden dianalisis 
dengan memperhatikan konsistensi atau ketidakkonsistenan 
responden dalam memilih foto caleg yang dianggap dapat 
menjadi wakil mereka, serta kata sifat yang mereka pakai 
dalam menggambarkan karakteristik caleg.

c. Analisis Mitos

Dalam tingkatan ini, peneliti menyingkap ideologi 
dominan yang beroperasi di dalam masyarakat Indonesia 
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melalui analisis denotasi dan konotasi poster caleg perempuan 
yang sudah dilakukan sebelumnya. Nilai-nilai yang dianggap 
baik dan benar, karena nilai tersebut “normal”, “alami”, 
dan “masuk akal”, sebenarnya adalah proses naturalisasi 
sebuah ideologi dominan. Cara caleg perempuan dalam 
merepresentasikan dirinya di ruang publik melalui poster dan 
baliho mengungkap sistem/ideologi jender yang tidak terlihat 
sebelumnya karena dianggap benar dan tidak terbantahkan 
tadi. Karakteristik yang dilekatkan pada caleg perempuan 
oleh responden juga mengungkapkan ideologi yang dimiliki 
oleh responden dalam memilih caleg tertentu.

hasil dan pembahasan

Identifikasi terhadap pencitraan diri caleg perempuan 
melalui analisis visualisasi bahasa tubuh, pemilihan warna, 
dan kata-kata, didapatkan dari hasil analisis terhadap lima 
puluh foto caleg perempuan dalam poster, baliho dan 
spanduk pada Pemilu 2014. Dari analisis tersebut didapatkan 
bahwa pencitraan diri yang dilakukan oleh caleg perempuan 
sebagai wakil rakyat tidak dapat lepas dari ideologi jender 
yang beroperasi dalam masyarakat Indonesia. Foto caleg 
perempuan diambil dari tiga partai besar pemenang Pemilu 
2014, yaitu PDIP, Gerindra dan Golkar. Dari analisis data yang 
diperoleh pada tahap pertama ini, ditemukan bahwa dalam 
mempresentasikan dirinya sebagai calon legislatif, mereka 
memakai berbagai penanda yang diasosiasikan dengan sifat-
sifat feminin. Penanda-penanda yang diasosiasikan dengan 
sifat feminin adalah pada warna, riasan wajah, baju yang 
dikenakan, perhiasan yang dipakai, pose tubuh dan tatapan 
mata. Penanda lainnya seperti slogan yang dipilih dan figur 
pimpinan partai pada latar belakang, yang dapat dibaca 
sebagai ketergantungan caleg pada figur “ibu” dan “bapak” 
yang lebih senior untuk memberikan jaminan atas kualifikasi 
mereka sebagai caleg.

Dari berbagai penanda tersebut, secara umum, ada dua 
kelompok besar kelompok foto caleg, yaitu mereka yang 
sadar akan bahasa media dan mereka yang tampil apa 
adanya. Mereka yang sadar akan pencitraan diri melalui 
foto, mendefinisikan sosok wakil rakyat menggunakan 
bahasa media dalam menggambarkan perempuan seperti 
yang tampak pada iklan-iklan cetak dan sampul majalah, 
yaitu perempuan yang tampil ayu, berkulit putih bersih, 
memakai riasan yang dilakukan secara profesional, tatanan 
rambut yang rapi, busana yang apik dan pose tubuh yang 
diatur. Sedangkan ada kelompok lain yang jumlahnya lebih 
kecil, justru tampil apa adanya seperti pada saat berfoto 
untuk pasfoto KTP atau dokumen lainnya. Foto perempuan 
yang menggunakan bahasa media, dapat dibagi lagi menjadi 
beberapa kelompok/kategori, yaitu pada kelompok Etnis, 
kelompok Modern Berhijab, kelompok Sensual, kelompok 
Riasan Tebal, kelompok Tokoh Masyarakat, kelompok 
Selebriti dan kelompok Anak Muda Berhijab. Dari kelompok-
kelompok tersebut dapat dibaca bahwa potret sebagai wakil 

rakyat dimaknai secara berbeda oleh kelompok-kelompok ini. 
Memang benar adanya kesulitan di lapangan ketika seorang 
caleg harus “menjual” dirinya kepada pemilih hanya dari 
foto diri saja tanpa dapat menunjukkan kualifikasi mereka 
secara tertulis. Hal ini menyebabkan mereka harus mampu 
menampilkan kualifikasi mereka melalui foto diri secara 
cerdik. Nama-nama kelompok yang diberikan oleh peneliti 
adalah persepsi yang dibaca oleh peneliti terhadap pencitraan 
yang dengan sengaja ditampilkan oleh caleg. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa secara sadar caleg perempuan memang 
telah memposisikan diri mereka pada pencitraan tertentu. 
Yang menjadi masalah adalah pemahaman mereka terhadap 
sosok wakil rakyat yang masih sangat bervariasi, terlihat pada 
jenis pencitraan yang ingin mereka tampilkan. 

Dari hasil analisis data tahap pertama, yang menghasilkan 
berbagai kelompok foto caleg, diambil 10 (sepuluh) foto 
caleg yang dapat mewakili kelompok-kelompok tersebut. 
Identifikasi karakteristik yang dibaca oleh 60 (enam puluh) 
responden ketika memilih caleg perempuan sebagai pemimpin 
yang ideal, ditampilkan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Pilihan Responden terhadap Caleg Perempuan

Caleg Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Total Peringkat
Caleg 2 38 9 3 50 1
Caleg 4 8 23 7 38 2
Caleg 10 1 5 15 21 3
Caleg 5 4 8 8 20 4
Caleg 1 7 4 6 17 5
Caleg 3 1 7 2 10 6
Caleg 7 1 2 4 7 7
Caleg 9  - 1 6 7 8
Caleg 8  -  - 6 6 9
Caleg 6  - 1 3 4 10
Total 60 60 60 180

Tabel 1, adalah data yang diperoleh sesuai jawaban 
responden dari hasil interview ketika mereka diminta untuk 
memilih 3 (tiga) foto caleg yang menurut responden dapat 
menjadi wakil rakyat. Caleg yang paling banyak dipilih 
secara berurutan adalah caleg no 2, 4, 10, 5 dan 1, yaitu: 
Indah Kurnia (50); Erline, S.E. M.M (38); Harti Hartidjah, 
S.E. (21); Dr. Hj. Nita Ginik, M.M. (20) dan Dra. Lucy 
Kurniasari (17) yang merupakan calon Wawali Surabaya 
dalam Pilkada 2015. 

Konsistensi jawaban ini di periksa kembali dengan 
pertanyaan selanjutnya yang meminta responden untuk 
memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) caleg yang menurut pendapat 
responden paling bisa mewakili aspirasi mereka sebagai 
rakyat dan pilihan responden dapat dibaca pada tabel 2. 
Dari tabel 2, secara berurutan, yang paling banyak dipilih 
adalah caleg nomor 2 (62%) dan caleg nomor 4 (15%), 
meninggalkan caleg lainnya, yaitu nomor 5 (8%), nomor 10 
(5%), dan nomor 1, 3 dan 9 masing-masing 3%, serta nomor 
6, 7 dan 8 masing-masing 0%.
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Tabel 2. Pilihan Prioritas Responden terhadap Calon 
Legislatif Perempuan

Caleg
Pilihan Akhir 

Responden
Persentase Peringkat

Caleg 2 37 62% 1
Caleg 4 9 15% 2
Caleg 5 5 8% 3
Caleg 10 3 5% 4
Caleg 1 2 3% 5
Caleg 3 2 3% 6
Caleg 9 2 3% 7
Caleg 6 0 0% 10
Caleg 7 0 0% 10
Caleg 8 0 0% 10
Total 60 100%

Dari tabel 1 dan 2, dapat dibaca bahwa caleg perempuan 
nomor 2, Indah Kurnia (50); dan nomor 4, yaitu Erline, S.E. 
M.M (38), secara konsisten mendapat jumlah pemilih yang 
terbanyak dari responden. Untuk mengetahui penyebab 
mengapa kedua caleg ini mendapat pilihan terbanyak, 
maka perlu digali lagi secara lebih mendalam untuk 
mengindentifikasikan karakteristik yang dicari responden 
dalam sosok wakil rakyat. Karakteristik yang diharapkan 
oleh responden ada dalam sosok wakil rakyat, digambarkan 
dalam grafik 1.

Dari grafik 1, dapat dibaca bahwa karakteristik “tegas, 
berwibawa, bisa diandalkan, berkharisma, disiplin, keras, 
berani, serius” merupakan karakteristik utama yang dipilih 
oleh responden sebagai karakteristik yang harus dimiliki 
oleh seorang wakil rakyat yang merupakan figure pemimpin 
dalam masyarakat. Selanjutnya diikuti dengan karakteristik 
“familiar”, “keibuan”, “pandai bergaul”, “rendah hati”, 
“berpendidikan’, “cantik” dan “professional”. Pemilihan 
karakteristik ini konsisten dengan jawaban responden 
terhadap karakteristik yang tidak dipilih dan dapat dibaca 
dalam grafik 2.

Dari gafik diatas, karakteristik wakil rakyat yang tidak 
disukai oleh responden adalah: “kurang berwibawa”, “tidak 
familiar”, hanya cantik, tidak pintar”, “ibu-ibu rumah tangga”, 
“dandanan menor, kurang sederhana, kurang bersahaja”, 
“terlalu tegas, keras”, “terlalu muda, kurang keibuan”, 
“sombong”, dan “tidak feminim, pemberontak”. Dari grafik 
1 dan 2, secara konsisten, responden memilih wakilnya 
berdasarkan karakteristik yang “tegas: berwibawa, bisa 
diandalkan, berkharisma, disiplin, keras, berani, dan serius” 
dan tidak menyukai wakil rakyat yang “kurang berwibawa, 
tidak terlihat berani, terlalu kalem, kurang tegas, terlalu sabar, 
penurut, terlalu lembut dan supel, kurang kompeten”. Mereka 
yang memiliki karakteristik “tegas dan berwibawa” dianggap 
sebagai pemimpin yang dapat diandalkan dan kompeten. 
Karakteristik kedua yang paling banyak dipilih adalah wakil 
rakyat yang sudah dikenal kinerjanya, dan yang tidak dikenal 
menjadi alasan mengapa seorang caleg tidak dipilih. Indah 
Kurnia yang merupakan caleg yang mendapatkan pilihan 
terbanyak, dianggap dipilih oleh responden berdasarkan 
kategori tegas dan familiar, pernyataan ini didukung juga 
ketika peneliti mempertanyakan kepada responden dari 
hal negatif dimana diperoleh respon negatif terhadap Indah 
Kurnia paling kecil. Besarnya pilihan terhadap Indah Kurnia, 
jauh meninggalkan caleg yang lain seperti Erline, S.E. M.M 
yang merupakan pilihan terbanyak kedua yang juga dianggap 
“tegas dan familiar” tetapi juga mendapat banyak respon 
negative dari responden yaitu “kurang berwibawa dan tidak 
familiar”.

Yang menarik dibaca dari data yang diperoleh adalah 
adanya kombinasi antara karakteristik yang secara konvensi 
dianggap maskulin seperti “tegas, berwibawa, bisa 
diandalkan, berkharisma, disiplin, keras, berani, serius” 
dan karakteristik yang secara konvensi dianggap feminine 
seperti karakteristik “keibuan, sabar, kalem, bisa mengayomi, 
bijaksana, penyayang, santun” dan “cantik: ayu, menawan, 
anggun”. Kombinasi karakteristik maskulin dan feminin 
ini secara konsisten muncul dari jawaban responden dalam 
menentukan wakil rakyatnya. Jadi ada ekspektasi bahwa 
seorang caleg perempuan perlu memiliki karakteristik yang 
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memiliki kedua kombinasi tersebut untuk dapat menjadi 
seorang wakil rakyat yang diharapkan. Penampilan caleg 
yang dinilai memiliki penampilan feminin sebagai “ibu 
rumah tangga”, “cantik, tidak pintar”, “dandanan mencolok” 
dianggap tidak memiliki karakteristik sebagai wakil rakyat. 
Dalam hal ini, responden masih mempunyai persepsi bahwa 
penampilan cantik biasanya tidak pintar dan ibu-ibu rumah 
tangga tidak dianggap memiliki kompetensi sebagai wakil 
rakyat.

Dari data yang diperoleh pada tahap pertama dan kedua, 
dapat dilihat adanya kesenjangan antara pencitraan diri 
yang dilakukan oleh sebagian besar caleg perempuan dalam 
menampilkan dirinya dalam poster, spanduk dan baliho 
dengan karakteristik yang dicari oleh responden dalam profil 
caleg perempuan.

kesimpulan

Dari data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan adanya 
kesenjangan antara pencitraan diri yang dilakukan oleh 
caleg perempuan dalam menampilkan dirinya sebagai calon 
wakil rakyat dan karakteristik wakil rakyat yang diharapkan 
oleh masyarakat. Pencitraan diri yang dilakukan oleh caleg 
perempuan, menggunakan konvensi-konvensi sesuai dengan 
karakteristik yang dianggap ideal yang harus dimiliki oleh 
perempuan seperti tampil cantik dengan riasan lengkap; 
pakaian yang rapi dan menarik; murah senyum; memakai 
aksesoris lengkap. Untuk mendukung keterpilihan tersebut, 
caleg perempuan juga menggunakan figur-figur Nasional 
di latar belakang foto mereka dan membuat slogan-slogan 
yang menarik. Aspek-aspek yang ditonjolkan oleh caleg 
perempuan untuk pencitraan diri sejalan dengan tuntutan 
masyarakat terhadap perempuan Indonesia secara umum. 

Sedangkan preferensi karakteristik yang dipilih responden, 
menunjukkan terjadinya pergeseran terhadap ekspektasi 
tersebut ketika responden melihat perempuan sebagai calon 
legislatif yang merupakan wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, 
justru masyarakat menuntut adanya pemimpin yang memiliki 
ketegasan, kewibawaan dan keberanian yang menonjol serta 
hasil kinerjanya sudah dapat dibuktikan dalam masyarakat. 
Masyarakat menghendaki sosok yang sudah mereka kenal 
yang mereka nilai dapat menjadi wakil rakyat yang mewakili 
suara mereka. Tetapi pada saat yang sama terjadi ambivalensi 
dalam masyarakat untuk menentukan karakteristik ideal 
pemimpin perempuan. Di satu sisi, pemimpin perempuan 
tersebut dituntut untuk tegas, yang secara tradisional dan 
konvensional diasosiasikan dengan karakteristik maskulin. 
Di sisi yang lain, pemimpin perempuan juga dituntut untuk 
memiliki sifat keibuan, pandai bergaul, dan cantik, yang 
dalam peran jender tradisional merupakan karakteristik 
feminin. Ketika perempuan beralih dari ranah privat sebagai 
ibu rumah tangga ke ranah publik, sebagai pemimpin/wakil 
rakyat, maka kepada mereka dituntut dua karakteristik 

feminine-maskulin. Secara konvensi perempuan dituntut 
memiliki figur feminin seorang ibu yang ideal yang sabar, 
kalem, bisa mengayomi, bijaksana, penyayang, santun, cantik 
dan anggun, dan ketika mereka beralih ke ranah publik, 
kepada mereka juga dituntut karakteristik yang berlaku 
dalam ranah public, yaitu karakteristik maskulin seperti 
tegas, berwibawa, bisa diandalkan, berkharisma, disiplin, 
keras, berani, serius.

Dengan mengaplikasikan teori Barthes tentang Mitos, 
maka dapat dibaca bahwa ketika seorang perempuan yang 
diasosiasikan dengan ranah privat dan karakteristik feminine 
beralih ke ranah publik, maka kepadanya juga dibebankan 
semua tuntutan karakteristik maskulin yang mencirikan ranah 
publik. Jadi ketika seorang perempuan memutuskan untuk 
menjadi calon legislatif, maka ia juga harus mencitrakan 
dirinya sebagai perempuan dengan karakteristik maskulin. 
Dari hal ini dapat dibaca bahwa keterwakilan/terpilihnya 
perempuan sebagai calon legislatif akan sulit dipenuhi jika 
perempuan caleg tidak mampu membaca ekspektasi tersebut. 
Berakarnya ideologi patriaki yang masih demikian kuat 
dalam masyarakat Indonesia, perempuan perlu menjadi lebih 
pintar “membaca” preferensi pemilih dalam menentukan 
figur seorang wakil rakyat yang dapat menyuarakan aspirasi 
mereka. 
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abstrak

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor. Tugas supervisor di sini adalah untuk membimbing dan membina serta 
mendampingi guru dalam meningkatkan kompetensinya. Dengan demikian diharapkan guru harus merasa senang jika kepala sekolah 
melakukan supervisi. Dengan dilakukannya supervisi tersebut diharapkan kompetensi guru semakin meningkat. Tujuan penelitian ini 
adalah agar dapat diketahui: 1) pelaksanaan kegiatan supervisi Kepala sekolah di SDIT Ghilmani, 2) usaha Kepala sekolah dalam 
peningkatan etos kerja guru di SDIT Ghilmani, 3) dampak supervisi Kepala sekolah dalam peningkatan etos kerja guru di SDIT Ghilmani. 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode dengan mengambil populasi sebanyak 26 orang dari guru SDIT Ghilmani. Adapun jenis 
data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
angket, interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pelaksanaan supervisi kepala 
sekolah di SDIT Ghilmani adalah cukup dalam keberhasilannya, karena dari 26 responden yang memilih jawaban a (selalu diperhatikan 
dan dilaksanakan) sebesar 69,23%. Ini berdasarkan acuan Arikunto bahwa 56–75% = Cukup, 2) Peningkatan etos kerja guru di SDIT 
Ghilmani juga dikatakan cukup meningkat, karena dari 26 responden yang memilih jawaban a (sangat sesuai dan mendukung profesi 
guru) sebesar 70,45%. Yang mana berdasarkan acuan arikunto bahwa 56–75% = Cukup, 3) Dampak pelaksanaan supervisi kepala 
sekolah dalam peningkatan etos kerja guru di SDIT Ghilmani terbilang cukup atau sedang. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rxy sebesar 
0,669. Besarnya rxy tersebut menggunakan interprestasi secara sederhana terletak antara 0,40–0,70 menunjukkan korelasi yang cukup 
atau sedang. Begitu juga besarnya rxy = 0,669 berdasarkan tabel “r” product moment pada taraf signifikan 5% = 0,388 dan 1% = 0,496 
atau (0,699 > 0,388/0,496). Dari hasil tersebut, kemudian dikonsultasikan kedalam tabel interprestasi, maka nilai “r” hitung berada 
antara 0,40–0,70. Dengan demikian, nilai angka menunjukkan cukup. rxy = 0,669 lebih dari rt = 0,444.

Kata kunci: Supervisi, Etos kerja.

abstact

One of the principal tasks are as supervisor. Supervisor task here is to guide and nurture and assist teachers in improving their 
competence. It is expected the teacher should feel happy if the principal’s supervision. The effect is expected to supervise the competence 
of teachers is increasing. The purpose of this study was to be known: 1) implementation of supervision activities in SDIT Ghilmani 
Principals, 2) The principal effort in improving the work ethic of teachers in SDIT Ghilmani, 3) the impact of the supervision of the 
Head of the school in improving the work ethic of teachers in SDIT Ghilmani. This study uses several methods by taking a population of 
26 people from teachers SDIT Ghilmani. The type of data used is quantitative data and qualitative data. While the techniques of data 
collection using questionnaires, interviews and documentation. Based on the research results, the obtained results as follows: 1) The 
supervision of the principal in SDIT Ghilmani is sufficient in its success, because of the 26 respondents who chose answer A (always be 
considered and implemented) amounted to 69.23%. It is based on a reference Arikunto that 56% - 75% = Enough, 2) Increased work 
ethics of teachers in SDIT Ghilmani also said to be sufficiently increased, because of the 26 respondents who chose answer A (very 
appropriate and supportive of the teaching profession) amounted to 70.45%. Which is based on a reference Arikunto that 56% - 75% = 
Enough, 3) Impact of the implementation of the supervision of the principal in the improvement of teachers’ work ethic in SDIT Ghilmani 
quite or moderate. This can be evidenced from rxy value of 0.669. The magnitude of r xy using a simple interpretation lies between 0.40 
to 0.70 indicates a correlation considerable or moderate. So also the magnitude of r xy = 0.669 based on the table “r” product moment 
at the significant level of 5% and 1% = 0.388 = 0.496, or (0.699> 0.388/0.496). From these results, then consulted interpretation into 
the table, then the value of “r” count is between 0.40 to 0.70. Thus, the figures show enough value. rxy = 0.669 over rt = 0.444.

Key words: supervision, work ethic
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pendahuluan

Berkembangnya jaman sangat mempengaruhi segala 
aspek kehidupan masyarakat, apalagi memasuki era 
globalisasi dan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan 
adanya persaingan yang semakin ketat terutama di bidang 
ilmu dan teknologi. Di sini pendidikan mempunyai peranan 
yang sangat penting untuk menjawab segala kemajuan jaman 
tersebut. Dengan demikian, dunia pendidikan di Indonesia 
harus selalu meningkatkan dan berinovasi dalam berupaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya 
manusia. Salah satu faktor yang berperan untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia adalah melalui pembelajaran 
di sekolah.

Guru merupakan komponen penting dalam pembelajaran 
di sekolah karena guru adalah seorang yang mengajar dan 
mendidik peserta didik di lingkungan sekolah. Kegiatan 
mengajar dan mendidik tersebut memerlukan sikap dan 
tingkah laku serta perbuatan yang professional. Oleh karena 
itu, guru perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang 
memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai 
guru. Pada dasarnya peningkatan kualitas diri seseorang harus 
menjadi tanggungjawab diri pribadi, jadi usaha peningkatan 
kualitas guru terletak pada diri guru untuk senantiasa dan 
terus menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
yang diperlukan sebagai pengajar yang professional 
(Zamroni, 2000).

Di samping itu perlu diingat, bahwa guru juga manusia 
biasa yang mempunyai sifat lupa dan tidak bisa terlepas dari 
kesalahan. Ini menunjukkan seorang guru juga manusia yang 
tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk memperbaiki 
dirinya dalam meningkatkan kualitas agar tercapai tujuan 
pendidikan. Menurut Jocobson (dalam Sahertian, 2000) tidak 
semua guru yang dididik di lembaga pendidikan dapat terlatih 
dengan baik dan kualifaid (well training and well qualified). 
Hal ini juga dinyatakan oleh Syah, bahwasanya guru belum 
melaksanakan tugasnya dengan baik karena rendahnya tingkat 
kompetensi profesionalisme mereka, penguasaan materi dan 
metode mereka masih di bawah standar sesuai dengan hasil 
penelitian Balitbang Depdikbud RI tahun 1994:

Kemampuan membaca siswa kelas VI SD di Indonesia 
masih rendah. Kesimpulan ini ditarik dari penelitian 
yang mengejutkan, yakni 76,95% siswa kelas VI Sd 
tidak dapat menggunakan kamus. Diantara yang 
mampu menggunakan kamus hanya 5% yang dapat 
mencari kata dalam kamus bahasa Indonesia secara 
sistematis dan benar.

Dengan demikian, guru perlu disupervisi secara terus 
menerus untuk memberikan masukan kepada mereka 
agar menjadi guru yang professional dan selalu mengikuti 
perkembangan ilmu dan teknologi. Di sini peranan kepala 
sekolah sebagai supervisor internal sangat diperlukan oleh 
guru untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Sejalan dengan tanggung jawab kepala sebagai supervisor 
pendidikan, maka kepala sekolah diharapkan harus dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar untuk 
memperbaiki kinerja guru (Winardi, 1995). 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan 
supervisi Kepala sekolah di SDIT Ghilmani?, 2) Bagaimana 
usaha Kepala sekolah dalam peningkatan etos kerja guru 
di SDIT Ghilmani?, 3) Bagaimana dampak supervisi 
Kepala sekolah dalam peningkatan etos kerja guru di SDIT 
Ghilmani? 

tinjauan pustaka

Pelaksanaan supervisi atau pengawasan di setiap 
organisasi memiliki peran yang cukup penting. Made Pidarta 
(1992) berpendapat, bahwa supervisi pendidikan adalah 
suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada guru 
dan personalia untuk menangani belajar para peserta didik 
dalam memperbaiki situasi belajar mengajar peserta didik 
agar dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang 
semakin meningkat.

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa supervisi adalah usaha untuk membantu, membina 
dan membimbing serta mengarahkan seluruh staf sekolah 
agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk 
mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik 
dan bertanggungjawab atas apa yang telah dilaksanakan 
supervisor. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat 
Ali Imron ayat 104.

Kepala sekolah merupakan atasan di dalam lingkungan 
sekolah. Di mana seorang kepala sekolah memiliki peran 
strategis dalam memberi bantuan kepada guru-guru dalam 
menstimulir guru-guru kearah usaha mempertahankan 
suasana belajar mengajar yang lebih baik. E. Mulyasa (2004), 
“Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala 
sekolah yang berperan sebagai supervisor”.

Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas tidak selamanya 
memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, ada 
saja kekurangan dan kelemahan yang dijumpai dalam proses 
pembelajaran, maka untuk memperbaiki kondisi demikian 
peran supervisi kepala sekolah sangat penting untuk 
dilaksanakan. Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari 
kesalahan guru tetapi pelaksanaan supervisi pada dasarnya 
adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk 
memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru 
dan meningkatkan kualitas hasil belajar. 

Kegiatan supervisi kepala sekolah memiliki beragam 
fungsi. Supervisi kepala sekolah akan dapat terlaksana 
dengan baik manakala fungsi-fungsinya mampu diterapkan 
dengan baik pula. Sebagaimana yang diungkapkan Made 
Pidarta (1999), fungsi supervisi dibedakan menjadi dua 
bagian besar yakni: Fungsi utama ialah membantu sekolah 
sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai 
tujuan pendidikan yaitu membantu perkembangan individu 
para siswa dan Fungsi tambahan ialah membantu sekolah 
dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik 
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dan dalam mengadakan kontak dengan masyarakat dalam 
rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta 
mempelopori kemajuan masyarakat.

Fungsi dan tujuan, kedua hal tersebut cukup sulit untuk 
dibedakan, sebab seringkali satu objek dapat diterangkan dari 
segi fungsi dan dapat pula dari segi tujuan. Merujuk pendapat 
Made Pidarta (1999) bahwa “Supervisor sebagai fungsi, 
bila ia dipandang sebagai bagian atau organ dari organisasi 
sekolah. Tetapi bila dipandang dari apa yang ingin dicapai 
supervisi, maka hal itu merupakan tujuan supervisi”.

Kegiatan supervisi pendidikan bisa dimulai dari 
melakukan pengawasan. Maksudnya pengawasan (dalam 
arti supervisi pendidikan) dilakukan dengan maksud dapat 
menemukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif 
di dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi bukan semata-mata 
mencari kesalahan belaka. Menurut Hendiyat Soetopo dan 
Wasti Soemanto (1984), “Tujuan supervisi pendidikan adalah 
memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih 
baik”.

Lebih lanjut lagi Hendiyat Soetopo dan Wasti Soemanto 
(1984), menjabarkan tujuan konkrit dari supervisi pendidikan 
secara nasional antara lain: 1) Membantu guru melihat 
dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, 2) Membantu 
guru dalam membimbing pengalaman belajar murid, 3) 
Membantu guru dalam menggunakan alat pengajaran 
modern, metode-metode, dan sumber-sumber pengalaman 
belajar, 4) Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-
murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri, 5) Membantu 
guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira 
dengan tugas yang diperolehnya, 6) Membantu guru-guru 
agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam 
pembinaan sekolah.

Berikut ini dikemukakan beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan serta dilaksanakan oleh para supervisor 
pendidikan atau kepala sekolah dalam melaksanakan 
kegiatan supervisi agar benar-benar efektif dalam usaha 
mencapai tujuannya. Seorang kepala sekolah yang berfungsi 
sebagai supervisor dalam melaksanakan supervision harus 
menciptakan hubungan yang harmonis, dilakukan secara 
berkesinambungan, bersifat obyektif, harus demokrasi, harus 
integral dengan program pendidikan, dan harus konstruktif.

Tidak ada sekolah yang baik dan guru yang baik tanpa 
kepala sekolah yang baik. Ungkapan ini menunjukkan 
urgensi peran kepala sekolah di lingkungan sekolah. Oleh 
karena itu wajar bila kepala sekolah dikatakan sebagai “The 
key person” keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan 
di sekolah. 

Namun juga tanpa mengesampingkan peran yang 
kolaboratif para guru yang tergabung dalam sistem proses 
manajemen sekolah. Karena tidak ada peserta didik yang 
tidak dapat dididik, yang ada adalah guru yang tidak berhasil 
mendidik. Tidak ada guru yang tidak berhasil mendidik, yang 
ada adalah kepala sekolah yang tidak mampu membuat guru 
berhasil mendidik.

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, perlu 
dioptimalisasikan peranan kepala sekolah, karena apabila 
seorang kepala sekolah dapat berperan secara efektif dalam 
tugas dan kewajibannya, maka hal tersebut akan berdampak 
pada kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Menurut Mulyasa 
(2004), telah ditetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu 
melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, 
administrator, dan supervisor (EMAS). Seiring dengan 
laju perkembangan jaman, kepala sekolah sedikitnya harus 
mampu berperan sebagai edukator, manajer, administrator, 
supervisor, leader, innovator, dan motivator (EMASLIM).

Setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing. 
Begitu halnya dengan tipe-tipe pelaksanaan supervisi yang 
dilakukan oleh kepala sekolah.

Pendapat Burton dan Brueckner dalam Ngalim Purwanto 
(2002), yang menyatakan terdapat lima tipe supervisi oleh 
kepala sekolah, yakni: supervisi sebagai inspeksi, laissez 
faire, coercive supervision, dan supervisi sebagai latihan 
bimbingan.

Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap 
mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup 
(Abdullah, 1993). Sedangkan kerja adalah segala aktivitas 
manusia yang mempunyai tujuan arti dalam hidup, akan 
tetapi tidak semua aktivitas manusia dapat dikategorikan 
sebagai bentuk pekerjaan, karena pekerjaan itu sendiri 
mempunyai makna yang harus dipenuhi secara nalar, yaitu: 1) 
aktivitas yang dilakukan karena ada dorongan tanggungjawab 
(motivasi), 2) aktivitas dilakukan karena kesenjangan, sesuatu 
yang direncanakan didalamnya terkandung gabungan antara 
rasa dan rasio 3) aktivitas dilakukan karena ada arah dan 
tujuan yang luhur secara dinamis memberi makna bagi 
dirinya. Dari kedua definisi tersebut dapat dirangkum bahwa 
etos kerja adalah cara pandang yang diyakini oleh seseorang, 
bahwa pekerjaan itu bukan memuliakan dirinya dan bukan 
menampakkan kemanusiaannya, akan tetapi sebagai suatu 
manifestasi dari amal sholeh yang mempunyai nilai ibadah 
yang sangat luhur.

Manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan 
makanan fisik dan rohani. Hal ini sebagaimana pernyataan 
Mulkhan dalam bukunya Idiologisasi Gerakan Dakwah 
(1996), bahwa manusia adalah makhluk biologis yang 
penciptaannya terdiri dari unsur jasmani, rohani, dan akal 
fikiran yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang 
utuh. Oleh karena itu, untuk melangsungkan kesempurnaan 
hidupnya manusia membutuhkan konsumsi material, rohani 
dan akal. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan material, 
manusia perlu kerja karena Allah SWT telah memerintahkan 
dalam Al Quran agar manusia selalu bekerja sebagaimana 
difirmankan dalam surat Al Jumah ayat 10:”Apabila telah 
ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi, dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah 
sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.

Fungsi etos kerja bagi manusia, yaitu: 1) dengan 
memperhatikan etos kerja disertai dengan pendayagunaan 
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akal, maka hal ini dapat memperingan beban tenaga 
manusia yang terbatas namun mampu memilih prestasi 
yang sehebat mungkin, 2) dengan etos kerja yang tinggi 
dapat meningkatkan produktifitas dan motivasi dirinya untuk 
meraih kesuksesan dan kemajuan yang lebih baik.

Seseorang yang mempunyai dan menghayati etos 
kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang 
berlandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam 
bahwa bekerja itu merupakan ibadah. Adapun cir-ciri 
orang yang mempunyai etos kerja adalah: 1) orang tersebut 
mempunyai jiwa kepemimpinan, 2) orang tersebut menghargai 
waktu, 3) orang tersebut tidak pernah merasa puas berbuat 
kebaikan, 4) orang tersebut memiliki motivasi untuk mandiri, 
5) orang tersebut ulet dan pantang menyerah.

Tujuan dari penjelasan di atas dapat diketahui: 1) 
pelaksanaan kegiatan supervisi Kepala sekolah di SDIT 
Ghilmani, 2) usaha Kepala sekolah dalam peningkatan 
etos kerja guru di SDIT Ghilmani, 3) dampak supervisi 
Kepala sekolah dalam peningkatan etos kerja guru di SDIT 
Ghilmani.

metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode. Metode 
penelitian merupakan faktor penting dalam suatu penelitian, 
karena metode penelitian ikut menunjang proses penyelesaian 
masalah yang sedang dibahas. 

Penelitian ini mengambil populasi dari guru SDIT 
Ghilmani yang berjumlah 26 orang. Adapun jenis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 
Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode angket, interview dan dokumentasi. Untuk 
menganalisa data menggunakan rumus persentase sebagai 
berikut:

P =  × 100

Dengan menggunakan standar sebagai berikut:
76–100% = Baik
56–75% = Cukup
40–50% = Kurang baik
40%–kebawah = Tidak baik (Arikunto, 2002)

Hal ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan 
supervisi kepala sekolah dalam peningkatan etos kerja guru 
di SDIT Ghilmani. 

Sedangkan untuk menguji dampak supervisi kepala 
sekolah dalam peningkatan etos kerja guru di SDIT Ghilmani 
digunakan rumus product moment. 

Setelah mendapat nilai dari angka indeks korelasi “r” 
product moment, maka diinteprestasikan dengan pedoman 
sebagai berikut:

Besarnya “r”  
product moment (rxy)

Inteprestasi

0,00 – 0,20 Antara variabel X dan variabel Y 
terdapat korelasi sangat lemah atau 
sangat rendah sehingga korelasi itu 
diabaikan

0,20 – 0,40 Antara variabel X dan variabel Y 
terdapat korelasi lemah atau rendah

0,40 – 0,70 Antara variabel X dan variabel Y 
terdapat korelasi sedang atau cukup

0,70 – 0,90 Antara variabel X dan variabel Y 
terdapat korelasi kuat atau tinggi

0,90 – 1,00 Antara variabel X dan variabel Y 
terdapat korelasi sangat kuat atau 
sangat tinggi

hasil analisa dan pembahasan

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, 
perlu segera dilakukan proses mengolah data atau yang sering 
disebut dengan analisis data. Analisis data menurut Michael 
Quinn Patton yang diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi 
(2006) diartikan sebagai sebuah proses yang membawa 
bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke 
dalam sebuah pola, ketegori, dan unit deskripsi dasar. 

Pelaksanaan supervisi kepala sekolah dapat diketahui 
dari jawaban angket yang penulis sebarkan kepada 26 
guru yang tersusun dalam bentuk tabel. Berdasarkan tabel 
dapat diketahui bahwa jawaban pelaksanaan supervisi 
kepala sekolah untuk alternativ selalu diperhatikan dan 
dilaksanakan, dinyatakan olh responden sebanyak 100%, dan 
kadang-kadang sebanyak 0%, sedangkan tidak diperhatikan 
sebanyak 0%

Tabel keadaan guru ketika kepala sekolah mengadakan 
supervisi menunjukkan alternative jawaban selalu siap 100%, 
dan kurang siap 0%, sedangkan tidak siap 0%.

Tabel kondisi guru mengajar ketika kepala sekolah 
melaksanakan supervisi terlihat 42% menjawab tidak 
terganggu sama sekali, 58% menyatakan biasa-biasa saja. 
Adapun 0% terganggu.

Tabel kepala sekolah dapat membuat suatu keputusan 
sesuai dengan situasi dan kondisi, untuk jawaban ya 
dinyatakan oleh responden sebanyak 69%, alternative 
jawaban kadang-kadang dinyatakan responden sebanyak 
31%. Sedangkan jawaban tidak dapat sebanyak 0%.

Untuk tabel tindakan kepala sekolah ketika menghadapi 
guru yang mempunyai masalah dalam mengajar dinyatakan 
96% untuk jawaban selalu membantu menyelesaikan masalah. 
Yang menjawab kadang-kadang membantu menyelesaikan 
masalah sebanyak 4%. Sedang yang menjawab tidak 
membantu sebanyak 0%.
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Perhatian kepala sekolah terhadap kebutuhan para guru 
ketika mengajar, dinyatakan oleh responden sebanyak 100%, 
sedang untuk jawaban dipenuhi sesuai kemampuan dan tidak 
dipenuhi sama sekali sebanyak 0%.

Kepala sekolah membuat ide-ide untuk memajukan 
program sekolah terdapat 62% responden, yang menjawab 
kadang-kadang ada 38%, sedang yang menjawab tidak punya 
ide 0%.

Guru selalu mengundang kepala sekolah untuk disupervisi 
sebanyak 8% responden, dan responden yang menyatakan 
kadang-kadang sebanyak 11%. 81% menyatakan tidak 
pernah mengundang. 

Hubungan antara guru dan kepala sekolah sangat 
harmonis dinyatakan 50% responden, dan yang menyatakan 
biasa-biasa saja sebanyak 50%. Sedang yang menyatakan 
kurang harmonis sebanyak 0%.

Kesiapan guru untuk disupervisi, yaitu 77% guru 
menyatakan selalu siap disupervisi, dan 23% guru menyatakan 
kurang siap, sedang yang menyatakan tidak siap 0%. 

Beberapa pertanyaan tentang pelaksanaan supervisi 
kepala sekolah di atas persentase jawaban alternatif a dari 
keseluruhan sebanyak 70,4%, maka pelaksanaan supervisi 
tersebut dinyatakan cukup berdasarkan acuan Arikunto, 
bahwa 56% - 75% = cukup.

Analisis etos kerja guru di sini sebagaimana analisis 
pelaksanaan supervisi kepala sekolah tersebut di atas.

Responden yang menyatakan profesi guru yang 
dijalaninya sekarang sesuai dengan cita-cita dan bakat yang 
diinginkannya sebanyak 85%, dan yang menyatakan bahwa 
profesi guru yang dijalani sekarang sesuai dengan minat 
tetapi kurang sesuai dengan kemampunnya sebanyak 11%, 
sedang yang menyatakan tidak sesuai dengan minat dan 
bakatnya sebanya 4%.

92% responden menyatakan profesi guru dan jenjang 
pendidikan yang telah ditempuh sangat sesuai dan mendukung 
profesinya, dan 8% responden menyatakan profesi guru dan 
jenjang pendidikan yang telah ditempuh kurang sesuai dan 
kurang mendukung, sedang untuk yang menyatakan tidak 
sesuai sama sekali 0% responden.

Pernyataan tentang sangat terganggu apabila sarana dan 
prasarana proses belajar kurang memadai direspon oleh 85% 
responden, 15% responden menyatakan biasa-biasa saja 
dengan kurangnya sarana dan prasarana tersebut, dan 0% 
tidak ada yang menyatakan tidak terganggu.

Program sekolah yang pernah dilakukan untuk 
meningkatkan kompetensi guru dengan studi lanjut direspon 
sebanyak 8% responden, peningkatan guru dengan pelatihan, 
seminar dan lokakarya sebanya 8% responden, sedang 
selebihnya 84% responden menyatakan peningkatan guru 
dilakukan dengan penataran guru bidang studi.

Responden yang menyatakan adanya pengaruh 
antara usaha peningkatan kualitas guru terhadap aktivitas 
mengajarnya sebanyak 69%, dan yang menyatakan ada 
pengaruh tetapi tidak merata sebanyak 31%, sedang yang 
menyatakan tidak ada pengaruh sebanyak 0%. 

Sebanyak 92% responden menyatakan bahwa kepala 
sekolah selalu menuntut produktivitas kerja yang tinggi 
terhadap guru, sedang yang menyatakan kadang-kadang ada 
8%, selebihnya 0% pernyataan tidak pernah.

Guru yang selalu membuat persiapan sebelum mengajar 
sebanyak 81%, 19% guru kadang-kadang membuat, dan 0% 
guru tidak membuat persiapan mengajar.

Pre test sebelum pelajaran dilakukan 35% guru, sedang 
guru yang melakukan pre test kadang-kadang sebanyak 65%, 
selebihnya 0% tidak melakukan pre test.

Guru yang melakukan post test setelah pelajaran sebanyak 
58%, dan 42% guru menyatakan kadang-kadang, sedang 
yang tidak melakukan 0%.

Komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik 
dilakukan 89% guru, dan menyatakan kadang-kadang ada 
11% guru, sedang yang 0% tidak pernah.

Persentase jawaban a dari keseluruhan pertanyaan yang 
dijawab oleh 26 responden sebanyak 69.23%, maka etos 
kerja guru di SDIT Ghilmani mengalami peningkatan yang 
cukup. Hal ini berdasarkan acuan Arikunto, standar 56% - 
75% = cukup.

Setelah data supervisi kepala sekolah dan etos kerja guru 
dilakukan, selanjutnya menganalisa hubungan kedua variabel 
di atas dengan menggunakan tabel koefisien product moment. 
Dari perhitungan telah diperoleh nilai rxy sebesar 0,669, jika 
dikonsultasikan dengan pedoman yang dikemukakan oleh 
Sudiono ternyata terletak antara 0,40–0,70, maka berarti ada 
korelasi antara supervisi kepala sekolah dan etos kerja guru. 
Begitu juga jika dikonsultasikan dengan nilai “r” product 
moment pada tabel dengan melihat jumlah responden guru 
24 orang pada taraf signifikansi 5% = 0,388 dan 1% = 0,496, 
maka diperoleh hasil lebih besar dari pada rt, baik pada taraf 
signifikansi 5% dan 1%, berarti ada korelasi yang signifikan 
antara supervisi kepala sekolah dan etos kerja guru. 

kesimpulan dan saran

Pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SDIT Ghilmani 
adalah cukup dalam keberhasilannya, karena dari 26 
responden yang memilih jawaban a (selalu diperhatikan 
dan dilaksanakan) sebesar 69,23%. Ini berdasarkan acuan 
Arikunto bahwa 56–75% = Cukup. 

Peningkatan etos kerja guru di SDIT Ghilmani juga 
dikatakan cukup meningkat, karena dari 26 responden yang 
memilih jawaban a (sangat sesuai dan mendukung profesi 
guru) sebesar 70,45%. Yang mana berdasarkan acuan 
arikunto bahwa 56–75% = Cukup.

Dampak pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam 
peningkatan etos kerja guru di SDIT Ghilmani terbilang 
cukup atau sedang. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai 
rxy sebesar 0,669. Besarnya rxy tersebut menggunakan 
interprestasi secara sederhana terletak antara 0,40–0,70 
menunjukkan korelasi yang cukup atau sedang. Begitu 
juga besarnya rxy = 0,669 berdasarkan tabel “r” product 
moment pada taraf signifikan 5% = 0,388 dan 1% = 0,496 
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atau (0,699 > 0,388/0,496). Dari hasil tersebut, kemudian 
dikonsultasikan kedalam tabel interprestasi, maka nilai “r” 
hitung berada antara 0,40 – 0,70. Dengan demikian, nilai 
angka menunjukkan cukup. rxy = 0,669 lebih dari rt = 
0,444.

Dari kesimpulan di atas diharapkan: 1) Kepala sekolah 
lebih meningkatkan pelaksanaan supervisi kepada guru 
secara terprogram dan kontinu sehingga tujuan pendidikan 
dapat tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan, 2) 
Guru dengan senang hati menerima kepala sekolah ketika 
melakukan supervisi dan memberikan masukan untuk 
peningkatan dan pengembangan kualitas kompetensi guru.
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abstrak

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa implementasi kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran saintifik dalam proses 
pembelajarannnya. Kajian ini mencoba membahas dan menjabarkan bagaimana pembelajaran saintifik berpotensi untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa. Pembelajaran saintifik yang dibahas di sini adalah pembelajaran saintifik dalam pembelajaran 
matematika. 

Kata kunci: Saintifik, Pelajaran Matematika, Kemampuan Berpikir Kreatif

pendahuluan

Sebagaimana tertuang dalam Rasional Kurikulum 2013 
bahwa Sumber Daya Manusia usia produktif akan mencapai 
puncaknya pada sekitaran tahun 2020 sampai dengan 2035. 
Jika SDM usia produktif ini mempunyai kompetensi yang 
unggul tentunya akan menjadi modal pembangunan. Tetapi 
jika tidak, justru akan menjadi beban pembangunan yang 
nantinya akan menjadi beban dan tanggung jawab negara. 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka 
pengembangan Sumber Daya Manusia. Upaya ini haruslah 
dimulai dari perubahan bidang pendidikan. Penataan dalam 
bidang pendidikan dapat dilakukan melalui perubahan 
kurikulum, pelaksanaan penelitian, pengembangan sarana 
dan prasarana, peningkatan pendanaan dan perubahan 
pengelolaan. Diharapkan dengan adanya perubahan dalam 
bidang pendidikan itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
usia produktif dapat ditingkatkan nantinya.

Pendidikan yang diharapkan pada saat ini adalah 
pendidikan yang mampu memberikan kontribusi untuk 
menghasilkan individu, masyarakat, dan bangsa yang 
dibutuhkan negara di masa mendatang. Pendidikan yang 
mampu memberikan keterampilan, kemahiran, dan 
keahlian dengan kompetensi tinggi pada siswa sehingga 
mampu beradaptasi dalam suasana yang selalu berubah, 
tidak pasti dan kompetitif dalam kehidupan. Sesuai dengan 
amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa 
Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.

Tidak dipungkiri bahwa kreativitas dan kemampuan 
berpikir kreatif merupakan kemampuan yang diharapkan akan 
dapat meningkatkan taraf hidup manusia Indonesia dalam 
dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dengan 
adanya kreativitas dan kemampuan berpikir kreatif manusia 

akan dapat menciptakan peluang-peluang bagi dirinya 
sendiri. Dengan peluang itu diharapkan akan mampu menjadi 
manusia yang tangguh dalam usaha mencapai pribadi yang 
mempunyai kompetensi yang unggul. Penciptaan generasi 
kreatif ini dapat dimulai dari lingkungan sekolah. 

Namun kenyataan yang ada di sekolah tidaklah demikian. 
Selama ini aktivitas pembelajaran di sekolah masih 
menekankan pada kemampuan berpikir pemahaman konsep, 
logika dan kemampuan berpikir tingkat dasar lainnya. 
Pembelajaran di sekolah belum memaksimalkan kreativitas. 
Kebanyakan orang beranggapan bahwa kreativitas adalah 
bakat bawaan, bukan sebagai suatu kemampuan yang dapat 
dipelajari. Padahal jika dikutip dari pendapat Dyers, J.H 
(2011) bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang 
diperoleh melalui pendidikan dan 1/3 sisanya berasal dari 
genetik. Sebaliknya 1/3 kemampuan intelegensi seseorang 
didapat melalui pendidikan dan 2/3 dari genetik. Sebenarnya 
hal ini menjadi peluang besar dalam dunia pendidikan. 
Bagaimana mengupayakan pendidikan agar sumbangsihnya 
sebesar 2/3 itu dapat menjadikan kemampuan kreativitas 
siswa dapat maksimal. Bagaimana menciptakan suasana 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. 
Bukan hanya mengunggulkan pada peningkatan intelegensi 
yang notabene didominasi oleh faktor genetik.

Senada dengan apa yang ada di lapangan, hasil studi 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) dalam Kemendikbud 2013 juga memberikan gambaran 
kurangnya kreativitas siswa Indonesia. Lebih dari 95% siswa 
Indonesia hanya mampu sampai pada level menengah dari 
matematika yaitu sampai level applying, selebihnya yaitu 5% 
sampai level reasoning dan 0% sampai pada level reasoning 
with incomplete information. Mayoritas siswa Indonesia 
hanya sampai pada level aplikasi. Karena tidak mampu 
menalar pada soal yang menyajikan informasi yang tidak 
lengkap. Dikatakan bahwa siswa Indonesia mempunyai 
kemampuan berpikir kreatif yang minim.

Supriadi (1994) mengatakan bahwa tidak ada definisi 
kreativitas yang dapat mewakili pemahaman yang beraneka 
ragam tentang kreativitas karena kreativitas merupakan 
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ranah psikologis yang kompleks dan multidimensional yang 
mengandung banyak penafsiran kreativitas memberikan 
tekanan yang beragam tergantung dasar teorinya. Menurut 
Guilford (dalam Hudgins, 1983) tentang kreativitas berkaitan 
dengan berpikir divergen yang faktor utamanya adalah 
fluency, flexibility, dan elaboration.

 Jika kita mencermati kurikulum yang sedang 
diberlakukan di negara kita. Seperti yang kita ketahui 
bersama bahwa kurikulum 2013 sudah mulai diberlakukan 
pada tahun ini di beberapa sekolah sasaran. Kurikulum 2013 
disiapkan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat 
perkembangan dalam bidang teknologi, diantaranya adalah 
pasar bebas Asia Pasifik tahun 2020. Dari sudut pandang 
proses pembelajaran, perubahan kurikulum 2013 memiliki 
tujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan 
mendorong siswa untuk aktif dan kreatif. Hal ini semakin 
memperkuat keyakinan bahwa kurikulum 2013 berpotensi 
untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Dalam Permendikbud 2013 diuraikan bahwa proses 
pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang 
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik. 
Dalam pendekatan saintifik ini siswa diharapkan dapat 
mengembangkan pertanyaan ilmiah kemudian merancang 
dan melakukan investigasi yang akan menghasilkan 
data yang diperlukan untuk membuat kesimpulan terkait 
dengan topik pembelajaran. Karena siswa memulai 
pembelajaran dengan mengembangkan pertanyaan ilmiah 
ini dimungkinkan kemampuan kreativitasnya akan terasah. 
Kemampuan kreativitas ini juga diharapkan didapatkan siswa 
melalui tahapan yang ada pada pembelajaran saintifik yaitu 
mengamati (observing), menanya (questioning), menalar 
(associating), mencoba (experimenting), dan membentuk 
jejaring (networking) sebagaimana tercantum dalam 
Pengembangan Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2013). 

pembahasan

Pembelajaran Saintifik

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua 
jenjang dan semua bidang studi dilaksanakan dengan 
menggunakan pendekatan saintifik yaitu pendekatan 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Adapun 
kriteria pendekatan saintifik sesuai dengan Permendikbud 
2013 adalah sebagai berikut: (1) Materi pembelajaran 
berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 
dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-
kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. (2) Penjelasan 
guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta 
didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran 
subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir 
logis. (3) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir 
secara kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, 
memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 
materi pembelajaran. (4) Mendorong dan menginspirasi 
peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi 
pembelajaran. (5) Mendorong dan menginspirasi peserta 
didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan 
pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 
materi pembelajaran. (6) Berbasis pada konsep, teori, dan 
fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. (7) Tujuan 
pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 
menarik sistem penyajiannya.

Menurut Kemdikbud, 2013 pembelajaran saintifik 
merupakan suatu cara atau mekanisme pembelajaran untuk 
memfasilitasi siswa agar mendapatkan pengetahuan atau 
keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu 
model ilmiah. Pendekatan ilmiah (saintifik appoach) terdiri 
dari langkah-langkah pokok mengamati, menanya, menalar, 
mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata 
pelajaran (Permendikbud, 2013).

Dalam Lederman (2013) dijelaskan bahwa metode 
pembelajaran saintifik merupakan satu set tetap dan 
urutan langkah-langkah yang diikuti oleh semua ilmuwan 
ketika mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
ilmiah. Dengan pendekatan saintifik, siswa didorong untuk 
melakukan penyelidikan guna menemukan sendiri konsep-
konsep sehingga pengetahuan dan keterampilan yang didapat 
dapat dikonstruksi oleh mereka sendiri

Dalam pelaksanaannya, ada yang menjadikan saintifik 
sebagai pendekatan ataupun metode. Namun karakteristik 
dari pendekatan saintifik tidak berbeda dengan metode 
saintifik (saintifik method).

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran 
pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk 
setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut 
memiliki lintasan perolehan (proses psikologi) yang berbeda. 
Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, 
menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan 
diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, 
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta”. 
Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, 
menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. 
Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan 
perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar 
proses (Permen No.65 Tahun 2013). Pendekatan saintifik 
dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi 
mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk 
jejaring untuk semua mata pelajaran. Dengan adanya tahap-
tahap yang ada di dalam pendekatan saintifik diharapkan 
siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir 
kreatifnya karena mereka bebas mengekspresikan ide dan 
pemikirannya sesuai dengan konteks pembelajaran yang 
sedang dipelajari. 

Definisi Berpikir Kreatif dan Kreativitas

Berpikir kreatif dan kreativitas merupakan dua hal 
yang sangat berkaitan, karena dengan berpikir kreatif akan 
diperoleh kreativitas. Berpikir kreatif merupakan salah 
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satu kemampuan yang dikembangkan dalam implementasi 
kurikulum 2013. Beberapa ahli berpendapat tentang definisi 
berpikir kreatif dan kreativitas sebagai berikut:

Berpikir kreatif adalah suatu proses memahami suatu 
konteks permasalahan untuk memunculkan ide-ide baru. Hasil 
dari proses berpikir kreatif ini disebut sebagai kreativitas. 
Hasil dari kreativitas ini biasanya berupa hal-hal atau ide-ide 
yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Orang yang 
berpikir kreatif biasanya cenderung memandang sesuatu 
dengan cara pandang yang baru, memanfaatkan pengetahuan 
yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan dengan 
ide-ide yang baru. 

Costa (2001) mendefinisikan kreativitas dan berpikir 
kreatif sebagai konsep yang terkait tetapi tidak sama. 
Kreativitas merupakan sekumpulan gagasan yang di 
dalamnya ada berpikir kreatif. Munandar (2002) memandang 
kreatifitas sebagai produk dari hasil pemikiran atau prilaku 
manusia dan sebagai proses pemikiran berbagai gagasan 
dalam menghadapi suatu persoalan atau masalah. 

Menurut De Potter (dalam Supriadi, 1994) terdapat 4 
langkah penting dalam berpikir kreatif yaitu: (1) tidak selalu 
mudah puas dan tidak selalu mau menerima apa adanya, (2) 

tidak terpaku pada satu cara, (3) selalu ingin mempertajam 
rasa ingin tahu, (4) selalu melakukan pelatihan otak.

Guilford (dalam Hudgins, 1983) mengatakan bahwa 
kreativitas berkaitan dengan berpikir divergen yang faktor 
utamanya adalah fluency, flexibility dan elaboration. 
Torrance menambahkan faktor originality sebagai konsep 
yang fundamental dalam berpikir divergen. Menurut Evans 
(1991) komponen divergen terdiri atas problem sensitivity, 
fluency, flexibility dan originality sebagaimana dijelaskan 
sebagai berikut:
a. Problem sensitivity (kepekaan masalah) adalah 

kemampuan mengenal adanya suatu masalah atau 
mengabaikan fakta yang kurang sesuai untuk mengenal 
masalah yang sebenarnya

b. Fluency (kelancaran) adalah kemampuan membangun 
banyak ide. Semakin banyak ide yang didapat berpeluang 
untuk mendapatkan ide yang bagus

c. Flexibility (keluwesan) adalah kemampuan membangun 
ide yang beragam, yaitu kemampuan untuk mencoba 
berbagai pendekatan dalam memecahkan masalah.

d. Originality (keaslian) adalah kemampuan untuk 
menghasilkan ide-ide yang luar biasa yang tidak umum

Tabel 1. Indikator Berpikir Kreatif

Pengertian Perilaku
a. keterampilan berpikir lancar (fluency)

1) Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian 
masalah atau jawaban

2) Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan 
berbagai hal

3) Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban

1) Mengajukan banyak pertanyaan
2) Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan
3) Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah
4) Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya
5) Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak dari pada orang 

lain
b. keterampilan berpikir luwes (flexibility)

1) Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang 
bervariasi

2) Dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang 
berbeda

3) Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda

1) Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu gambar, 
cerita atau masalah

2) Menerapkan suatu konsep atas asas dengan cara yang berbeda-
beda

3) Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan bermacam-macam 
cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya

c. keterampilan berpikir orisinil (originality)
1) Memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan 

masalah atau memberikan jawaban yang lain dari yang 
sudah biasa dalam menjawab pertanyaan

2) Mampu membuat kombinasi yang tak lazim dari bagian-
bagian atau unsur-unsur

1) Memikirkan masalah-masalah atau hal yang tidak terpikirkan 
orang lain

2) Menanyakan cara-cara yang lama dan berusaha memikirkan cara-
cara yang baru

3) Memilih cara berpikir yang lain dari pada yang lain
d. keterampilan berpikir rinci (elaboration)

1) Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan 
orang lain

2) Menambah atau merinci detail-detail dari suatu gagasan 
sehingga menjadi lebih menarik

1) Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau 
pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang 
terperinci

2) Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lainrna dan 
detail-detail (bagian-bagian) terhadap gambarnya sendiri atau 
orang lain

e. keterampilan mengevaluasi (evaluation)
1) Menentukan kebenaran suatu pertanyaan atau kebenaran 

suatu penyelesaian masalah
2) Mampu mengambil keputusan terhadap situasi terbuka
3) Tidak mencetuskan gagasan tetapi melaksanakannya

1) Memberi pertimbangan atas dasar sudut pandang sendiri
2) Mencetuskan pandangan sendiri mengenai suatu hal
3) Mempunyai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
4) Menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya 
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Menurut Munandar (2002) kreativitas seseorang tidak 
muncul begitu saja, tapi perlu ada pemicu. Kreativitas 
adalah hasil dari proses interaksi antara individu dengan 
lingkungannya. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat 
menunjang atau menghambat kreativitas seseorang. 
Penciptaan lingkungan yang kondusif diharapkan akan dapat 
meningkatkan taraf kreativitas. Demikian juga yang terjadi 
di sekolah. Sudah seharusnya guru menciptakan suasana 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa.

 Selanjutnya Munandar menjelaskan ciri-ciri keterampilan 
berpikir kreatif adalah sebagai berikut: 
a. keterampilan berpikir lancar ( fluency)
b. keterampilan berpikir luwes (flexibility)
c. keterampilan berpikir orisinil (originality)
d. keterampilan berpikir rinci (elaboration)
e. keterampilan mengevaluasi (evaluation)

Bagaimana melakukan penilaian terhadap keterampilan 
berpikir kreatif seseorang? Keterampilan berpikir kreatif 
seseorang dapat diukur dari ada atau tidaknya keterampilan 
berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil, berpikir 
rinci, berpikir mengevaluasi sesuai dengan indikator berpikir 
kreatif sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 berikut:

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kreatif terdiri 
atas 1) keterampilan berpikir lancar yaitu kemampuan 
menjawab beberapa pertanyaan dan mempunyai pendapat 
mengenai suatu masalah, 2) keterampilan berpikir luwes 
yang ditunjukkan dengan perilaku memikirkan bermacam 
solusi untuk menyelesaikan suatu masalah, 3) keterampilan 
berpikir original yaitu kemampuan untuk mengungkapkan 
gagasan baru dalam menyelesaikan masalah aau memberikan 
jawaban dari yang sudah biasa dalam memberikan solusi, 
4) keterampilan berpikir elaborasi yang ditunjukkan dengan 
mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau 
pemecahan masalah dengan berbagai langkah yang rinci, 
5) keterampilan berpikir evaluatif yaitu kemampuan untuk 
mencetuskan pandangan sendiri mengenai suatu hal, 
memberi pertimbangan atas dasar sudut pandang sendiri dan 
mempunyai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran 
Matematika

Jadzuli (2009) mengemukakan bahwa untuk melihat 
kemampuan matematika adalah dengan melihat keterkaitan 
dan kontribusi berpikir kreatif terhadap kemampuan 
matematika. Yakni dengan melihat keterkaitan antara 
kemampuan berpikir kreatif yang meliputi indikator-indikator 
fluency, flexibility, originality, dan elaboration) dengan 
kemampuan komunikasi. 

Lebih lanjut Jadzuli menjelaskan bahwa dengan berfikir 
kreatif, siswa peka dan luwes dalam melihat berbagai 
keterkaitan untuk menyatakan sesuatu. Hal ini dapat 
mendukung kemampuan untuk melakukan komunikasi, 
yaitu kemampuan menyatakan suatu ide matematika melalui 

tulisan, bahasa, dan berbagai bentuk visual seperti gambar 
dan grafik. Oleh karena itu untuk merumuskan definisi 
operasional dalam mencapai kemampuan komunikasi 
matematika yang berkaitan dengan berfikir kreatif dapat 
digambarkan sebagai berikut:
a. komunikasi yang fluency
 yaitu dapat menyatakan suatu ide matematika dengan 

memberikan contoh-contoh yang banyak yang meliputi: 
memberikan contoh komunikasi yang banyak dalam 
bentuk tulisan, memberikan contoh komunikasi yang 
banyak dalam bentuk bahasa memberikan contoh 
komunikasi yang banyak dalam bentuk visual seperti 
gambar dan grafik.

b. komunikasi yang flexibility
 yaitu dapat menyatakan suatu ide matematika dengan 

berbagai cara yang meliputi: memberikan komunikasi 
dalam bentuk tulisan dengan berbagai cara, memberikan 
komunikasi dalam bentuk bahasa dengan berbagai cara 
memberikan komunikasi dalam bentuk visual seperti 
gambar dan grafik dengan berbagai cara.

c. komunikasi yang originality
 yaitu dapat menyatakan suatu ide matematika dengan 

caranya sendiri yang meliputi memberikan komunikasi 
dalam bentuk tulisan dengan caranya sendiri, memberikan 
komunikasi dalam bentuk bahasa dengan caranya sendiri 
memberikan komunikasi dalam bentuk visual seperti 
gambar dan grafik dengan caranya sendiri.

Krutetskii dalam Tatag (2006) mengidentifikasi bahwa 
fleksibilitas dari proses mental sebagai suatu komponen kunci 
kemampuan kreatif matematis dalam sekolah. Sedangkan 
Haylock (1997) mengatakan hal lain bahwa kefasihan/
kemampuan berpikir lancar, flexibility/kemampuan berpikir 
luwes dan originality/keaslian menunjukkan kriteria dalam 
dalam kreativitas. 

Tatag (2006) mengatakan bahwa dalam pelajaran 
matematika, kriteria kefasihan tampak kurang berguna 
daripada fleksibilitas. Menurutnya, dalam matematika untuk 
menilai produk divergensi dapat menggunakan kriteria 
fleksibilitas dan keaslian.

Dengan melihat definisi kemampuan berpikir kreatif di 
tas, dapat digambarkan bahwa indikator kemampuan berpikir 
kreatif dapat dipadukan atau pun disendirikan, dengan 
melihat kesamaannya.

Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran 
Saintifik

Dalam PPT Kurikulum 2013 disebutkan bahwa kreativitas 
siswa dapat didukung dari proses pembelajaran dan proses 
penilaian. Pada proses pembelajaran, pendekatan saintifik 
dan kontekstual dianggap sebagai pendekatan yang mampu 
mengembangkan kreativitas siswa. Proses pembelajaran itu 
terdiri dari observing (mengamati), questioning (menanya), 
associating (menalar), experimenting (mencoba), networking 
(membentuk jejaring). Proses penilaian dapat dilakukan 
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dengan melakukan penilaian otentik melalui penilaian 
berbasis portofolio, penilaian dengan pengajuan pertanyaan 
yang open ended, pemberian nilai bagi jawaban siswa yang 
tidak biasa, penilaian terhadap proses pengerjaan bukan 
jawaban akhir, penilaian yang dilakukan spontan saat proses 
pembelajaran dll.

Dalam Prianggono (2012) dikemukakan bahwa 
kemampuan berpikir kreatif dapat dimunculkan dengan 
memberikan pembelajaran dengan model Problem Based 
Learning dan Problem Possing Learning. Hal ini sejalan 
dengan rasionalisasi perubahan kurikulum bahwa salah satu 
alasan dilakukannya perubahan kurikulum adalah adanya 
perkembangan pengetahuan dan pedagogi. Hal ini tentunya 
berdampak pada perubahan model-model pembelajaran yang 
digunakan. Salah satu model pembelajaran yang disarankan 
untuk digunakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah 
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran 
yang erat kaitannya dengan Problem Based Learning. 
Model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 
Learning) merupakan salah satu model pembelajaran 
yang dapat digunakan oleh guru sehingga secara otomatis 
guru berarti juga menggunakan pendekatan saintifik 
(scientific approach) dalam pembelajarannya. Pendekatan 
saintifik adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa 
memperoleh pengetahuan berdasarkan cara kerja ilmiah. 
Melalui pendekatan saintifik ini siswa akan diajak meniti 
jembatan emas sehingga ia tidak hanya mendapatkan 
ilmu pengetahuan (knowledge) semata tetapi juga akan 
mendapatkan keterampilan dan sikap-sikap yang dibutuhkan 
dalam kehidupannya kelak. Saat belajar menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah ini, siswa dapat berlatih 
menalar secara induktif (inductive reasoning). Sebagai salah 
satu model pembelajaran dalam pendekatan saintifik, problem 

Tabel 2.	 Kemampuan	Berpikir	Kreatif	Siswa	yang	dapat	Dikembangkan	dalam	Pembelajaran	Saintifik

No Langkah Pembelajaran 
Saintifik Kegiatan Belajar Kemampuan Berfikir Kreatif yang 

Diharapkan Muncul
1. Mengamati Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa 

atau dengan alat) 
Keterampilan	berpikir	luwes	(flexibility)	dengan	
memberikan bermacam-macam penafsiran 
terhadap suatu gambar, cerita atau masalah

2. Menanya Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 
tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)

Keterampilan	berpikir	 lancar	 (fluency)	 dengan	
mengajukan banyak pertanyaan

3. Mengumpulkan 
Informasi/Eksperimen

- melakukan eksperimen 
- membaca sumber lain selain buku teks
- mengamati objek/kejadian/
- aktivitas 
- wawancara dengan nara sumber 

•	 Keterampilan	 berpikir	 rinci	 (elaboration)	
dengan cara mencari arti yang lebih mendalam 
terhadap jawaban atau pemecahan masalah 
dengan melakukan langkah-langkah yang 
terperinci.

•	 Keterampilan	 berpikir	 lancar	 dengan	 cara	
bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak 
dari pada orang lain yaitu mengumpulkan 
informasi lebih dari 1 sumber

4. Mengasosiasikan/
Mengolah Informasi

- mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 
baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/
eksperimen mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi.

- Pengolahan informasi yang dikumpulkan 
dari yang bersifat menambah keluasan dan 
kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai 
sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan

Keterampilan	berpikir	 lancar	 (fluency)	 dengan	
mempunyai banyak gagasan mengenai suatu 
masalah 

5. Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 
media lainnya

•	 Keterampilan	 berpikir	 lancar	 (fluency)	
dengan cara lancar mengungkapkan gagasan-
gagasannya

•	 Keterampilan	 berpikir	 evaluasi	 yaitu	
memberikan pertimbangan atas dasar sudut 
pandang sendiri dengan cara mempunyai 
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
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based learning (model pembelajaran berbasis masalah) 
sangat sesuai dengan Permendikbud Nomor 81 A Tahun 
2013 Lampiran IV mengenai proses pembelajaran yang 
harus memuat 5M, yaitu: (1) mengamati; (2) menanya; 
(3) mengumpulkan informasi; (4) mengasosiasi; dan (5) 
mengkomunikasikan.

Pendekatan saintifik diterapkan di semua jenjang pada 
implementasi kurikulum 2013. Di dalam pembelajaran 
saintifik terlihat jelas bahwa pada masing-masing tahapannya 
siswa dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan 
berpikir kreatifnya. Potensi kemampuan berpikir kreatif siswa 
dapat dikembangkan sesuai dengan langkah pembelajaran 
saintifik, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.

Sesuai dengan uraian di atas, dapat digambarkan berbagai 
aspek berpikir kreatif dapat dikembangkan dalam masing-
masing tahap pembelajaran saintifik. Mulai dari keterampilan 
berpikir fluency, flexibility dan originality. 

Keterampilan berpikir fluency dapat dikembangkan 
melalui aktivitas menanya, mengumpulkan informasi, 
mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Pada saat 
menanya diharapkan berbagai pertanyaan dari siswa dapat 
muncul. Dengan kebebasan bertanya siswa menjadi tidak 
ada beban untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya, 
yang pada akhirnya diharapkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa dapat terasah. 

Pada saat mengumpulkan informasi siswa diharapkan 
dapat mengembangkan keterampilan berpikir lancarnya 
dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. 
Dengan adanya aktivitas ini, siswa diharapkan akan terbiasa 
bekerja lebih cepat dengan berbuat lebih banyak. 

Pada pembelajaran saintifik tahap mengkomunikasikan, 
diharapkan keterampilan berpikir lancar dapat dikembangkan 
siswa dengan cara mengungkapkan gagasan-gagasannya 
secara bebas tanpa ada tekanan. Dengan adanya pengkondisian 
seperti ini, siswa diharapkan akan dapat terpancing untuk 
dapat selalu mengungkapkan gagasannya secara bebas. Selain 
itu juga, ketika ada temannya mengemukakan pendapat 
siswa yang terkondisikan dalam pembelajaran saintifik akan 
selalu berusaha memberikan pertimbangan atas dasar sudut 
pandang sendiri dengan cara mempunyai alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

Keterampilan berpikir flexibility dapat dikembangkan 
melalui aktivitas mengamati. Dengan adanya aktivitas 
mengamati ini diharapkan siswa dapat memberikan 
bermacam-macam penafsiran terhadap objek pengamatan, 
cerita atau masalah. 

Keterampilan berpikir elaboration dapat dikembangkan 
guru melalui aktivitas pembelajaran mengumpulkan 
informasi dengan cara mencari arti terhadap jawaban atau 
pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah 
yang terperinci.

Dengan adanya langkah-langkah yang ada pada 
pembelajaran saintifik tersebut, diharapkan berbagai 

kemampuan berpikir kreatif dapat dikembangkan. Dengan 
pembelajaran saintifik yang dilakukan secara kontinu 
diharapkan siswa menjadi terbiasa untuk memberikan 
beragam penafsiran terhadap cerita atau masalah atau objek 
yang diberikan pada saat tahap mengamati. Siswa menjadi 
terbiasa untuk selalu mengajukan banyak pertanyaan yang 
beragam pada tahap bertanya. Siswa mempunyai beragam 
gagasan pada saat tahap mengolah informasi. Siswa 
dapat mengungkapkan gagasan secara lancar pada tahap 
mengkomunikasikan.

penutup

Proses berpikir kreatif dalam pembelajaran saintifik ini 
bersifat teori. Teori ini perlu dikembangkan berdasarkan 
fakta yang ada di lapangan. Hasil pengembangan lebih 
lanjut melalui studi lapangan dapat memperkaya kontribusi 
pembelajaran saintifik untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa, utamanya dalam pembelajaran 
matematika.
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abstrak

Kegiatan review dan redesain kurikulum Prodi Pendidikan Matematika telah menghasilkan komitmen bahwa program studi ini 
menginstruksikan kepada semua dosen untuk memberikan pembelajaran berbasis riset dan Student Centered Learning (SCL) sebagaimana 
tertuang dalam indikator standar proses pembelajaran. Dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset dan Student 
Centered Learning (SCL), maka Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam membuat academic paper 
review dengan Journal based learning resource pada Matakuliah Biologi Umum (2) Mengetahui pemahaman melatih mahasiswa untuk 
berpikir krtitis, membuat telaah jurnal dan melatih membuat karya tulis ilmiah. Metode penelitian ini adalah Action Reseacrh dengan 
menggunakan jurnal sebagai sumber belajar mahasiswa (Journal based learning resource) yang diakses dari internet. Output dari 
matakuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mereview artikel di bidang biologi dan mendiskusikannya dalam tim maupun panel 
(academic paper review) dari jurnal-jurnal yang mereka gunakan sebagai sumber belajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
wawasan mahasiswa tentang penyusunan makalah sebesar 16%, memberikan inspirasi bagi mahasiswa dalam menempuh atau menyusun 
skripsi sebagai tugas akhirnya sebesar 25%, kelebihan Pembelajaran berbasis riset dan SCL pada MK. Biologi Umum sebesar 28%, 
wawasan mahasiswa tentang problematik pembelajaran biologi sebesar 12%, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih 
mengenal berbagai macam metode pembelajaran dan media yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi sebesar 13%, menambah 
wawasan dan melatih mahasiswa untuk berpikir krtitis, membuat telaah jurnal dan melatih membuat karya tulis ilmiah sebesar 6%. 
Respon terbesar tentang pembelajaran ini yaitu 28% mahasiswa menyatakan bahwa mahasiswa semakin mengenal dan mengetahui 
berbagai permasalahan di dalam pendidikan dan pengajaran biologi. 

Kata kunci: Academic Paper Review, Journal Based Learning Resource, Biologi Umum

abstract

Curriculum review and redesign activities Prodi Mathematics Education has produced a commitment that this study program instructs 
all lecturers to provide research-based learning and Student Centered Learning (SCL) as contained in the standard indicators of the 
learning process. In order to implement research based learning and Student Centered Learning (SCL), the purpose of this study are: (1) 
Determine the ability of students to make academic paper review with the Journal-based learning resources on subjects General Biology 
(2) Knowing understanding to train students to think krtitis, making the journal study and train to make scientific papers. This research 
method is Action Reseacrh to use the journal as a source of student learning (Journal-based learning resource) that is accessible from the 
internet. The output of this course, students are expected able to review the articles in biology and discuss in teams or panels (academic 
paper review) of the journals that they use as a learning resource. The results showed that the students insight about the preparation of 
the paper by 16%, to inspire students to take as a thesis or final project by 25%, excess-based learning research and SCL in MK. General 
Biology by 28%, the insight students about problematic learning biology by 12%, giving students the opportunity to get to know a wide 
variety of learning methods and media that can be used in learning biology by 13%, increase knowledge and to train students to think 
krtitis, make study journals and train make scientific papers by 6%. The response of this study that 28% of students stated that students 
are more familiar with and know the problems in the education and teaching of Biology.

Key words: Academic Paper Review, Journal Based Learning Resource, General Biology

latar belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
globalisasi yang semakin cepat menuntut upaya peningkatan 
mutu pendidikan tinggi di Indonesia agar lulusannya mampu 
bersaing di dunia nyata. Program Studi (Prodi) Pendidikan 

Matematika STKIP Bina Insan Mandiri sebagai salah satu 
institusi pendidikan tinggi yang akan menghasilkan calon 
guru sangat responsif terhadap tuntutan peningkatan mutu 
pendidikan tersebut. Langkah konkrit yang dilakukan Prodi 
Pendidikan Matematika dalam meningkatkan kualitas 
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pendidikan yang diselenggarakannya yaitu dengan melakukan 
review dan redesain kurikulum. 

Salah satu prinsip dalam desain kurikulum adalah 
kebutuhan untuk mencapai keselarasan konstruktif antara hasil 
pembelajaran yang diharapkan, kegiatan pembelajaran dan 
penilaian (Biggs, 1999). Nicol dan Macfarlane-Dick (2006) 
berpendapat bahwa kunci untuk keselarasan konstruktif 
adalah memastikan bahwa guru dan siswa membentuk 
kemitraan dengan dialog melalui umpan balik yang 
merupakan dasar dari kegiatan belajar mengajar. Kegiatan 
tersebut dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan 
menjadi institusi penyedia calon guru yang berkualitas dan 
profesional di bidangnya, siap berkembang sesuai tuntutan 
kemajuan zaman, adaptif dan kompetitif, memiliki cara 
pandang yang tidak myopic tetapi luas dan komprehensif 
terutama terkait dengan program sertifikasi guru, semakin 
kompleksnya problematik di bidang pendidikan dan pasar 
bebas yang juga memasuki dunia pendidikan. 

Kegiatan review dan redesain kurikulum Prodi Pendidikan 
Matematika telah menghasilkan komitmen bahwa program 
studi ini menginstruksikan kepada semua dosen untuk 
memberikan pembelajaran berbasis riset dan Student 
Centered Learning (SCL) sebagaimana tertuang dalam 
indikator standar proses pembelajaran. 

Dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran 
berbasis riset dan Student Centered Learning (SCL) yaitu 
pada matakuliah Biologi Umum dengan beban studi 3 SKS 
yang dilaksanakan dengan menggunakan jurnal sebagai 
sumber belajar mahasiswa (Journal based learning resource) 
yang diakses dari internet. Ditinjau dari deskripsi matakuliah 
Biologi Umum matakuliah ini dirancang untuk memahami 
problematika bahwa biologi mempengaruhi hidup dan 
kehidupan makhluk hidup yang senantiasa berinteraksi 
dengan lingkungan. Dengan kata lain, setelah mempelajari 
biologi diharapkan mahasiswa dapat memahami kehidupan 
sekitar kita, meningkatkan kwalitas hidup dan lebih bijak 
terhadap lingkungan.

 Implementasi pembelajaran ini bertujuan meningkatkan 
hasil belajar mahasiswa, karena hasil belajar matakuliah 
biologi pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata skor sebesar 
74,3. Pembelajaran matakuliah ini menggunakan jurnal 
sebagai sumber belajar mahasiswa (Journal based learning 
resource) yang diakses dari internet. Output dari matakuliah 
ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mereview artikel 
di bidang biologi dan mendiskusikannya dalam tim maupun 
panel (academic paper review) dari jurnal-jurnal yang mereka 
gunakan sebagai sumber belajar.

Dalam perkuliahan biologi umum yang berbasis riset dan 
SCL ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat academic 
paper review dari permasalahan yang dipilihnya dari kajian 
jurnal-jurnal, diharapkan juga mahasiswa mengenal dan 
memahami berbagai permasalahan dalam pembelajaran 
Biologi di dunia nyata, sebagaimana yang dikemukakan 

Batovski (2011), bahwa sebuah artikel review diharapkan 
dapat memberikan ringkasan dan/atau sintesis dari temuan 
penelitian. 

Sedangkan Hidayat (2012), menyatakan bahwa 
kemampuan me‐review sebuah manuskrip akan bertambah 
dengan adanya praktek. Memang sangat jarang ada ilmuwan 
yang mempunyai latar belakang pelatihan formal dalam 
seni me‐review. Akan tetapi kemampuan dalam me‐review 
ini dapat dipupuk dan dikembangkan sendiri dengan 
bertambahnya pengalaman me‐review banyak naskah. 

Review jurnal merupakan sebuah strategi untuk bisa 
mempermudah memahami inti dari penelitian yang 
telah dilakukan. Setiap mahasiswa seharusnya memiliki 
kemampuan melakukannya. Dalam hal ini seorang dosen 
memberi tugas kepada mahasiswa untuk melakukan review 
dengan tujuan agar jurnal yang dibahas dapat dipahami 
sepenuhnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
saat melakukan review seperti yang dikemukakan oleh 
Barizi (2014) yaitu: 1) Objective penelitian yang dilakukan, 
2) Mengapa peneliti memilih permasalahan tersebut, 3) 
Dimana letak originalitas penelitian tersebut, 4) Apakah 
penelitian itu mengemukakan satu  pendekatan baru terhadap 
masalah yang sudah ada, atau memakai metode yang sudah 
ada untuk memecahkan satu aplikasi baru yang menarik, 
ataukah baik pendekatan maupun aplikasinya semua baru, 
5) Apa permasalahan yang ingin diselesaikan oleh peneliti, 
6) Apa solusi yang dipakai oleh peneliti untuk menyelesaikan 
permasalahan, 7) Bagaimana peneliti mendesain uji coba 
untuk menguji sistem yang dibuat, 8) Apakah ujicoba 
tersebut berhasil atau tidak, 9) Apakah ada contoh ujicoba 
yang tidak berhasil, 10) Bagaimana tanggapan peneliti, dan 
apa penyebabnya, 11) Apakah kesimpulan sudah menjawab 
semua problem yang diajukan pada bagian pendahuluan, 12) 
Dimana letak kontribusi terbesar dari penelitian tersebut, 13) 
Apakah ada masalah penelitian yang belum terselesaikan, 
14) Apakah anda mempunyai ide untuk menyelesaikan 
permasalah tersebut, 15) Dimana letak kelemahan dari 
penelitian tersebut (isi, penyajian, dll), dan 16) Apakah 
referensi yang digunakan uptodate (tahun-tahun terakhir) 
atau sudah terlalu lama.

Dari beberapa jurnal yang direview permasalahan 
yang dibahas tidak sama dan strategi solusi yang 
ditawarkanpun juga bermacam-macam. Oleh sebab itu 
semakin banyak membaca atau mengkaji jurnal, wawasan 
tentang permasalahan pun juga semakin kompleks. Untuk 
mengetahui kemampuan mahasiswa dalam membuat 
academic paper review dengan Journal based learning 
resource, dalam pembelajaran berbasis riset dan Student 
Centered Learning (SCL) maka perlu dilakukan penelitian 
dengan judul “Mengembangkan Kemampuan Academic 
Paper Review Pada Matakuliah Biologi Umum Melalui 
Journal Based Learning Resource”. 
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tujuan penelitian

Dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran 
berbasis riset dan Student Centered Learning (SCL), maka 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam membuat 

academic paper review dengan Journal based learning 
resource pada Matakuliah Biologi Umum 

2. Mengetahui pemahaman melatih mahasiswa untuk 
berpikir krtitis, membuat telaah jurnal dan melatih 
membuat karya tulis ilmiah.

metode penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Action Reseacrh atau penelitian 
tindakan dengan menggunakan jurnal sebagai sumber 
belajar mahasiswa (Journal based learning resource) yang 
diakses dari internet. Output dari matakuliah ini, diharapkan 
mahasiswa mampu mereview artikel di bidang biologi dan 
mendiskusikannya dalam tim maupun panel (academic paper 
review) dari jurnal-jurnal yang mereka gunakan sebagai 
sumber belajar.
Definisi Operasional dan Indikator
1. Kemampuan Academic Paper Review
 Jurnal akademik berperan sebagai forum pengenalan 

dan presentasi penelitian baru dan sarana kritik terhadap 
penelitian yang sudah ada. Isinya biasanya berbentuk 
artikel yang merupakan penelitian asli, artikel tinjauan, 
dan tinjauan buku. Kemampuan Academic Paper Review 
adalah kemamapuan mahasiswa mereviewe artikel hasil 
penelitian pendidikan biologi

2. Problematik pembelajaran Biologi meliputi:
a) Problem Mutu Pendidikan di Bidang Biologi
b) Problem Relevansi Keahlian di Bidang Biologi
c) Problem Keterbatasan Lapangan Kerja di Bidang 

Biologi
d) Problem Dampak Kecanggihan Teknologi di Bidang 

Biologi
3. Jurnal Based Learning Resource
 Pembelajaran matakuliah ini menggunakan jurnal 

sebagai sumber belajar mahasiswa (Journal based 
learning resource) yang diakses dari internet. Output 
dari matakuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu 
mereview artikel di bidang biologi atau pendidikan 
biologi dan mendiskusikannya dalam tim maupun panel 
(academic paper review) dari jurnal-jurnal yang mereka 
gunakan sebagai sumber belajar. 

Subjek Penelitian

Subjek penelitian juga merupakan sumber data dalam 
dalam penelitian tindakan ini. Subjek penelitian dalam 
penelitian tindakan ini adalah dosen pengampu matakuliah 
biologi umum yang menerapkan pembelajaran berbasis 

riset dan SCL, serta mahasiswa yang sudah menempuh 
matakuliah biologi umum, pada semester genap tahun 
akademik 2014/2015. 

Metode pengumpulan data penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu:
1. Observasi
 Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang 

aktivitas dosen dalam menerapkan pembelajaran berbasis 
riset dan SCL. Di samping itu, metode pengumpulan 
data ini juga digunakan untuk memperoleh data tentang 
aktivitas belajar mahasiswa dalam pembelajaran berbasis 
riset dan SCL.

2. Tes
 Tes dilakukan untuk memperoleh data tentang hasil 

belajar mahasiswa pada matakuliah Biologi umum.
3. Kuesioner/angket
 Kuesioner/angket untuk memperoleh datatentang respon 

mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis 
riset dan SCL.

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis 
data deskriptif yaitu dengan melakukan kategorisasi pada 
aspek-aspek data: (1) aktivitas dosen, (2) aktivitas belajar 
mahasiswa, (3) hasil belajar mahasiswa. Sedangkan untuk 
data respon mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 
berbasis riset dan SCL menggunakan persentase.
1. Kategorisasi aktivitas dosen dalam menerapkan 

pembelajaran disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1. Kategori aktivitas dosen

Rata-rata Skor 
(X)

Kategori

4 < X ≤ 5 Sangat Baik
3 < X ≤ 4 Baik
2 < X ≤ 3 Cukup Baik

X ≤ 2 Kurang Baik

 Konversi skala likert (1-5) menjadi kategori: (1) Sangat 
baik, (2) Baik, (3) cukup baik, dan (4) kurang baik

2. Kategorisasi aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran 
disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2. Kategori aktivitas mahasiswa

Rata-rata Skor
(X)

Kategori

4 < X ≤ 5 Sangat Positif
3 < X ≤ 4 Positif
2 < X ≤ 3 Cukup Positif

X ≤ 2 Kurang Positif
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 Konversi skala likert (1-5) menjadi kategori: (1) Sangat 
positif, (2) Positif, (3) cukup positif, dan (4) kurang 
positif.

3. Kategorisasi hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran 
disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 3. Kategori hasil belajar mahasiswa

Skala 0–100 Angka Huruf
80–100 4 A
66–79 3 B
56–65 2 C
40–55 1 D
1–39 0 E

konversi nilai Skala 1–100 menjadi Skala 0–4 

hasil dan pembahasan

Kemampuan Mahasiswa dalam Membuat Academic 
Paper Review dengan Journal Based Learning 
Resource 

Matakuliah (MK) Biologi Umum memberi wawasan dan 
bekal kepada mahasiswa dalam membuat academic paper 
review dari jurnal-jurnal yang diaksesnya di internet, berskala 
nasional maupun internasional. Dalam pelaksanaannya 
tentunya mahasiswa tidak langsung benar atau sempurna 
pada pembuatan academic paper review. Di awal 
perkuliahan bahkan ada beberapa mahasiswa yang belum 
bisa membedakan antara jurnal dengan artikel atau blog, 
bahkan istilah paper review baru dikenal ketika menempuh 
MK tersebut. Di samping itu terdapat miskonsepsi beberapa 
mahasiswa tentang definisi academic paper review, yaitu 
mempersepsikan bahwa paper review itu sama dengan 
membuat proposal penelitian di bidang pendidikan biologi 
atau menulis ulang dengan memadukan beberapa jurnal yang 
digunakan sebagai reference dari tema yang dikajinya. Untuk 
mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam membuat 
academic paper review pada MK Biologi Umum dilakukan 
dengan:
1. Memberikan gambaran dan contoh academic paper 

review 
2. Melatih soft skill mahasiswa dengan memberi tugas 

membuat academic paper review dari jurnal yang 
diaksesnya dari internet.

3. Memberi feedback dari tim dosen pengampu secara 
personal atau klasikal Memberi kesempatan pada 
mahasiswa lain untuk memberikan pertanyaan, kritik 
maupun saran terhadap academic paper review yang 
dipresentasikan Menambah itensitas bimbingan. 

Dari usaha yang telah dilakukan secara umum menurut 
pandangan tim dosen pengampu, kemampuan mahasiswa 
untuk membuat academic paper review sudah bagus setelah 
melalui beberapa tahap dan semakin bertambahnya intensitas 
bimbingan serta latihan. Sedangkan menurut mahasiswa yang 

menempuh Matakuliah Biologi Umum 100% memberikan 
apresiasi bahwa matakuliah tersebut sangat bermanfaat dalam 
menyusun academic paper review. 

Pembelajaran berbasis riset dan SCL pada matakuliah 
Biologi Umum ini di samping memberikan pengetahuan 
kepada mahasiswa juga melatih soft skill mahasiswa, 
khususnya dalam membuat kajian ilmiah, sehingga sebagai 
calon guru biologi harapannya kelak mereka memiliki 
keterampilan, kritis dan kreatif dalam membuat karya 
inovatif dan karya tulis ilmiah yang dapat menunjang 
profesionalismenya. 

Menurut mahasiswa Pembelajaran berbasis riset dan SCL 
pada matakuliah Biologi Umum ini selain melatih soft skill 
dalam membuat kajian ilmiah juga memberikan nilai plus 
lainnya. Penilaian mahasiswa secara ringkas dapat dilihat 
pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Penilaian mahasiswa terhadap Pembelajaran 
Berbasis Riset dan SCL 

No Aspek yang dinilai
Respon 

Mahasiswa
1 wawasan mahasiswa tentang penyusunan 

makalah
16%

2 memberikan inspirasi bagi mahasiswa 
dalam menempuh atau menyusun skripsi 
sebagai tugas akhirnya

25%

3 kelebihan Pembelajaran berbasis riset dan 
SCL pada MK. Biologi Umum 

28%

4 wawasan mahasiswa tentang problematik 
pembelajaran biologi

12%

5 memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk lebih mengenal berbagai 
macam metode pembelajaran dan media 
yang dapat digunakan dalam pembelajaran 
biologi

13%

6 menambah wawasan dan melatih 
mahasiswa untuk berpikir krtitis, membuat 
telaah jurnal dan melatih membuat karya 
tulis ilmiah.

6%

Total 100%

Menurut tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 
pembelajaran ini di samping memberikan wawasan 
mahasiswa tentang penyusunan makalah dari mereview 
jurnal, ternyata pembelajaran ini juga memberikan inspirasi 
bagi mahasiswa dalam menempuh atau menyusun skripsi 
sebagai tugas akhirnya. Respon ini diberikan mahasiswa 
sebesar 28%. 

Meskipun kajian tentang pembuatan proposal skripsi 
khususnya metodologi sudah diperdalam di matakuliah 
yang lain (Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi), 
adanya MK. Biologi Umum semakin memantapkan rencana 
skripsi mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan keseriusan 
dan konsistensi tema yang diangkat dalam academic review 
paper dengan tema yang diangkat untuk skripsi. Dari 
hasil wawancara ada beberapa mahasiswa yang skripsinya 
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mengangkat tema yang sama dengan tema di academic 
review paper-nya. 

Beberapa mahasiswa juga menyatakan bahwa 
ketidaksamaan tema di skripsi dengan papernya dikarenakan 
ada beberapa pertimbangan, yaitu kekinian tema, sudah 
banyak yang meneliti, dan ketidakseriusan dalam 
penyusanannya. 

Respon terbesar tentang kelebihan Pembelajaran berbasis 
riset dan SCL pada MK. Biologi Umum ini yaitu 28% 
mahasiswa menyatakan dengan adanya MK ini mahasiswa 
semakin mengenal dan mengetahui berbagai permasalahan di 
dalam pendidikan dan pengajaran biologi di kelas di berbagai 
jenjangnya. Melalui Pembelajaran berbasis riset dan SCL 
pada MK ini wawasan mahasiswa tentang problematik 
pembelajaran biologi yang kompleks semakin bertambah 
dari berbagai jurnal yang diakses dirinya dan teman-teman 
di kelas. 

Di samping itu 13% mahasiswa memberikan tanggapan 
bahwa dengan Pembelajaran berbasis riset dan SCL ini juga 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih 
mengenal berbagai macam metode pembelajaran dan media 
yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi di kelas. 
Sebanyak 6% mahasiswa menyatakan bahwa MK. Biologi 
Umum juga menambah wawasan dan melatih mahasiswa 
untuk berpikir krtitis, membuat telaah jurnal dan melatih 
membuat karya tulis ilmiah.

Pemahaman Mahasiswa terhadap Permasalahan 
Dalam Biologi Umum 

Matakuliah Biologi Umum semakin memberi wawasan 
dan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai masalah 
di dalam pembelajaran Biologi di kelas. Melalui MK ini 
mahasiswa mengenal berbagai tipe masalah, sumber masalah 
baik teoritis maupun pragmatis dari beberapa jurnal yang 
direviewnya. Pada awalnya mahasiswa memiliki persepsi 
bahwa permasalahan di dalam pembelajaran Biologi hanya 
bersumber dari peserta didik dan penggunaan metode 
mengajar guru yang tidak tepat. 

Seiring berjalannnya waktu, mahasiswa semakin 
mengenal permasalahan di dalam pendidikan dan pengajaran 
biologi bisa bersumber dari berbagai faktor, diantaranya 
guru, siswa, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, 
lingkungan, evaluasi dan sebagainya. Di samping mengenal 

berbagai masalah dalam pembelajaran Biologi, mahasiswa 
juga semakin mengenal berbagai alternatif solusi dari 
permasalahan yang ada. 

Dengan mengenal berbagai permasalahan dalam 
pembelajaran biologi secara dini, harapannya mahasiswa 
calon guru biologi kelak memiliki sikap terbuka, kritis, 
tanggap, responsif dan inovatif serta solutif untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapinya ketika mengajarkan biologi 
di kelas. 

kesimpulan

1. Kemampuan mahasiswa dalam membuat academic 
paper review dengan Journal based learning resource 
secara umum menurut pandangan tim dosen pengampu 
sudah bagus setelah melalui beberapa tahap dan semakin 
bertambahnya intensitas bimbingan serta latihan.

2. Matakuliah Biologi Umum semakin memberi wawasan 
dan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai 
masalah atau problematik di dalam pembelajaran Biologi 
di kelas. Melalui MK ini siswa mengenal berbagai 
tipe masalah, sumber masalah baik teoritis maupun 
pragmatis.

3. Dapat menjadi rujukan bagi dosen lain untuk lebih 
mengembangkan pembelajaran kepada mahasiswa. 
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abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi 
khususnya Akademi Akuntansi PGRI Jember. Responden berjumlah 120 responden yang terdiri dari mahasiswa Akademi Akuntansi 
PGRI Jember. Teknik sampling menggunakan sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan 
analisis faktor dan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis faktor menyimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang menentukan 
keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi Akademi Akuntansi PGRI Jember yaitu Kualitas Akademik, Fasilitas dan Biaya 
Pendidikan; Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan Sumber Daya Manusia. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Variabel bebas penelitian terdiri dari Kualitas Akademik (X1), Fasilitas dan Biaya Pendidikan (X2); Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (X3); dan Sumber Daya Manusia (X4) dan variabel terikat yaitu keputusan mahasiswa (Y). Hasil analisis 
regresi linier berganda menunjukkan bahwa Kualitas Akademik (X1) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) dengan 
nilai t hitung 5,745 dan tingkat signifikansi 0,000. Fasilitas dan Biaya Pendidikan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Mahasiswa (Y) dengan nilai t hitung 1,149 dan tingkat signifikansi 0,253. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (X3) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) dengan nilai t hitung 0,750 dan tingkat signifikansi 0,455. Sumber Daya Manusia (X4) 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) nilai t hitung 5,692 dan tingkat signifikansi 0,000. 

Kata kunci: Analisis Faktor, Keputusan Mahasiswa

abstract

This study aimed to analyze the factors that influence of student’s decision choosing a College especially Academy of Accounting 
PGRI Jember. The respondents were 120 consisted of Academy of Accounting PGRI Jember students. Sampling techniques used saturated 
sampling. Collecting data used questionnaires. Data analysis used factor analysis and multiple linear regression analysis. The result 
of factor analysis concluded that there were four factors that determine of student decision choosing a college especially Academy of 
Accounting PGRI Jember. The factors were Academic Quality; Facilities and Education Fund; Research and Community Service; and 
Human Resources. Then, data analyzed by multiple regression linear analysis. The independent variables were Academic Quality (X1), 
Facilities and Education Fund (X2); Research and Community Service (X3); and Human Resources (X4). The dependent variable was 
the student’s decision (Y). The Results of multiple linear regression analysis showed that the Academic Quality (X1) had significantly 
influence to student’s decision (Y) by the t value 5.745 and a significance level of 0.000. Facilities and Education Fund (X2) had not 
significantly influence the student’s decision (Y) by the t value 1.149 and a significance level of 0,253. Research and Community Service 
(X3) had not significantly influence the student’s decision (Y) by the t value 0.750 and a significance level of 0.455. Human Resources 
(X4) had significantly influence the student’s decision (Y) by the t value 5.692 and a significance level of 0.000.

Key words: Factor Analysis, Student’s Decision

pendahuluan

Perguruan Tinggi merupakan organisasi satuan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang 
pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat 
(Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990). Berbagai 
bentuk dan program pendidikan yang ditawarkan, akan 
menjadi alternatif masyarakat yang akan menjadi calon 

mahasiswa untuk memilih jenjang pendidikan tinggi sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam upaya membantu 
calon mahasiswa untuk memutuskan melanjutkan pendidikan 
pada jenjang pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi senantiasa 
melakukan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat 
tentang adanya program studi yang ditawarkan, keunggulan 
kompetitif yang dimiliki, keunggulan tenaga pengajar hingga 
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prestasi mahasiswa. Tujuannya, agar calon mahasiswa 
memperoleh informasi yang akurat tentang Perguruan Tinggi 
yang diminati. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 
mahasiswa dalam memilih Perguruan Tinggi beragam. Iriani 
(2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor 
sarana prasarana; faktor proses pendidikan dan pengajaran; 
faktor administrasi akademik; faktor kompetensi akademik; 
dan faktor tenaga pengajar mempengaruhi minat mahasiswa 
menempuh pendidikan di Universitas Widyatama Bandung. 
Sedangkan penelitian Santoso dan Kusniawati (2011) 
menyebutkan faktor - faktor yang mempengaruhi keputusan 
mahasiswa dalam memilih pendidikan Diploma III pada 
Universitas Semarang terdiri dari fasilitas; faktor kualitas 
pelayanan; dan promosi. 

Faktor-faktor yang menjadi standar mutu penyelenggaraan 
pendidikan tinggi dapat diukur berdasarkan 7 standar 
penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN 
PT). Penilaian BAN PT tercantum dalam borang akreditasi 
antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian 
(standar 1); tata pamong, sistem kepemimpinan, sistem 
pengelolaan dan penjaminan mutu (standar 2); mahasiswa 
dan lulusan (standar 3); sumber daya manusia (standar 4); 
kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik (standar 5); 
pembiayaan, sarana prasarana, serta sistem informasi (standar 
6); dan penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama 
(standar 7). Standar penilaian berdasarkan penilaian BAN 
PT akan memperoleh penilaian akreditasi yang menunjukkan 
kualitas dari perguruan tinggi. 

Akademi Akuntansi PGRI Jember merupakan salah 
satu Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jember 
yang senantiasa melakukan sosialisasi setiap tahun 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 
penerimaan mahasiswa baru hingga pelayanan akademik 
yang dilakukan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan 
pendidikan. Program Studi Akuntansi Akademi Akuntansi 
PGRI Jember memiliki nilai akreditasi B. Beberapa prestasi 
dan hibah juga berhasil diperoleh baik dari mahasiswa 
maupun dosen. Meski demikian, dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir, jumlah mahasiswa aktif Akademi Akuntansi PGRI 
Jember mengalami fluktuasi. Berikut data jumlah mahasiswa 
aktif Akademi Akuntansi PGRI Jember: 

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Aktif Akademi Akuntansi 
PGRI Jember

Tahun Mahasiswa Aktif
2013 182
2014 133
2015 129

Sumber: BAAK Akademi Akuntansi PGRI Jember, 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk memilih 
perguruan tinggi khususnya Akademi Akuntansi PGRI 
Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah:
1. Apakah faktor-faktor standar mutu penyelenggaraan 

pendidikan tinggi yang menentukan keputusan mahasiswa 
memilih Akademi Akuntansi PGRI Jember?

2. Bagaimanakah pengaruh faktor mutu perguruan tinggi 
terhadap keputusan mahasiswa memilih Akademi 
Akuntansi PGRI Jember?

tinjauan pustaka

Kajian Teoretis 

1. Standar Mutu Pendidikan Tinggi
Mutu perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas 

keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau 
layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar 
yang ditetapkan BAN PT (BAN PT, 2011). Standar mutu 
adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang 
mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat 
pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit kerja (Standar 
Mutu Program Studi Universitas Brawijaya Malang, 2011). 
Standar mutu perguruan tinggi diukur berdasarkan standar 
akreditasi perguruan tinggi yang meliputi (Standar dan 
Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2011):
a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi pencapaian 

merupakan standar yang mencerminkan mutu 
pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki arah masa 
depan yang jelas

b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan 
penjaminan mutu merupakan acuan keunggulan mutu 
tata pamong, kepemimpinan, dan sistem pengelolaan 
institusi perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang 
terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan 
institusi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang 
dicita-citakan 

c. Mahasiswa dan lulusan merupakan acuan keunggulan 
mutu mahasiswa dan lulusan serta sebagaimana 
seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan 
memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan lulusan

d. Sumber Daya Manusia merupakan acuan keunggulan 
mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya 
perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan 
layanan kepada sumber daya manusia

e. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 
merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran 
di perguruan tinggi

f. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta sistem informasi 
merupakan acuan keunggulan mutu pengelolaan dana, 
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pengadaan sarana dan prasarana, yang diperlukan dalam 
penyelenggaran program-program dalam perwujudan 
visi, melaksanakan misi dan pencapaian tujuan perguruan 
tinggi

g. Penelitian, Pengabdian masyarakat, dan kerjasama 
merupakan acuan keunggulan mutu penelitian, 
pengabdian, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk 
pengembangan mutu perguruan tinggi

2. Keputusan Konsumen
Pengambilan keputusan konsumen dimulai dari adanya 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Keputusan konsumen adalah 
tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak 
terhadap produk. Sedangkan proses keputusan konsumen 
merupakan proses psikologis dasar yang memainkan 
peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen 
secara aktual mengambil keputusan pembelian. Faktor yang 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen 
(Kottler dan Keller, 2007: 214):
a. Motivasi yaitu dorongan yang ada dalam diri manusia 

untuk tujuan tertentu
b. Persepsi yaitu hasil pemaknaan seseorang terhadap 

stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan 
informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan

c. Pembentukan sikap yaitu penilaian yang ada dalam diri 
seseorang yang mencerminkan sikap suka/tidak suka 
seseorang akan suatu hal

d. Integritas yaitu kesatuan antara sikap dan tindakan

Penelitian Terdahulu

Iriani (2010) dalam penelitian yang bertujuan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
mahasiswa menempuh pendidikan pada Universitas 
Widyatama Bandung menyimpulkan bahwa faktor sarana 
prasarana; faktor proses pendidikan dan pengajaran; faktor 

administrasi akademik; faktor kompetensi akademik; dan 
faktor tenaga pengajar mempengaruhi minat mahasiswa 
menempuh pendidikan di Universitas Widyatama Bandung. 
Sampel berjumlah 165 dengan teknik pengambilan sampel 
dengan random sampling dan convenience sampling. Analisis 
data menggunakan analisis faktor dan analisis multi regresi 
linier. 

Santoso dan Kusniawati (2011) dalam penelitian yang 
bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi 
keputusan mahasiswa dalam memilih pendidikan Diploma 
III menyimpulkan bahwa faktor fasilitas; faktor kualitas 
pelayanan; dan promosi berpengaruh terhadap keputusan 
mahasiswa memilih pendidikan Diploma III. Populasi 
berjumlah 88 orang dengan teknik sampling jenuh. Analisis 
data menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Iranita (2012) dalam penelitian yang bertujuan 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
untuk mendaftar pada Universitas Maritim Raja Ali Haji 
Tanjung Pinang menyimpulkan bahwa faktor produk; faktor 
bukti fisik Perguruan Tinggi; faktor motivasi; faktor referensi; 
faktor harga; dan faktor orang – orang. Sampel berjumlah 
75 responden dengan teknik sampling menggunakan 
proportional random sampling. Analisis data menggunakan 
analisis faktor.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan 
tujuan penelitian maka penelitian ini akan mengkaji dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
mahasiswa memilih perguruan tinggi, khususnya Akademi 
Akuntansi PGRI Jember. Hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan salah satu manfaat untuk memperkaya khasanah 
ilmu pengetahuan dan referensi untuk penelitian dengan 
topik keputusan mahasiswa. Mengacu pada latar belakang 
masalah, maka kerangka konseptual penelitian adalah sebagai 
berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual. Sumber: data diolah, 2015
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metode penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa aktif 
Akademi Akuntansi PGRI Jember dengan jumlah 129 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel 
bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 
(Sugiyono, 2007: 195). Variabel dalam penelitian terdiri 
dari standar mutu pendidikan tinggi yang diukur berdasarkan 
penilaian mahasiswa terhadap standar mutu penyelenggaraan 
pendidikan tinggi pada Akademi Akuntansi PGRI Jember 
dengan indikator kurikulum, kualifikasi dan kompetensi 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas, 
administrasi akademik, image/citra, organisasi mahasiswa, 
prospek lulusan, penelitian, pengabdian masyarakat. 
Variabel penelitian juga terdiri dari keputusan mahasiswa 
yang diukur berdasarkan alasan – alasan mahasiswa memilih 
perguruan tinggi khususnya Akademi Akuntansi PGRI 
Jember dengan indikator motivasi, persepsi, pembentukan 
sikap, dan integritas. Pengumpulan data dalam penelitian 
menggunakan kuesioner. Pengujian data menggunakan uji 
validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis 
faktor dan analisis regresi linier berganda. Alat analisis data 
menggunakan SPSS 16.00 for windows. Teknik analisis data 
dijelaskan sebagai berikut:
1. Uji validitas yaitu tingkat keandalan dan kesahihan alat 

ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti 
menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 
data valid (Sugiyono, 2010: 137). Dalam penelitian ini, 
uji validitas yang digunakan menggunakan Corrected 
Item Total Correlation yang terdapat dalam analisis 
SPSS 16.00 for windows. Dengan level of significant 5%. 

Kriteria uji validitas dalam penelitian ini, data dikatakan 
valid jika nilai r hitung atau nilai Corrected Item Total 
Correlation > 0, 195 (Nugroho, 2005: 141).

2. Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan 
dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang 
berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang 
merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 
suatu bentuk kuesioner (Nugroho, 2005: 72). Dalam 
penelitian ini, data dinyatakan reliabel jika hasil analisis 
SPSS memiliki nilai Alpha Cronbach > 0,6. 

3. Analisis Faktor merupakan analisis statistik yang 
bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan 
meringkas faktor yang merupakan dimensi suatu variabel, 
definisi dan sebuah fenomena tertentu (Nugroho, 2005: 
91). Dalam penelitian ini, analisis faktor menggunakan 
program SPSS dengan melihat hasil output SPSS Model 
persamaan analisis faktor yaitu:

 
4. Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk 

menguji hubungan pengaruh antara satu variabel dengan 
variabel lain (Nugroho, 2005: 43). Dalam penelitian ini, 
hasil regresi linier berganda dapat dilihat dalam output 
SPSS. Rumus regresi linier berganda:

 

hasil penelitian

Responden penelitian ini adalah mahasiswa dari Akademi 
Akuntansi PGRI Jember dengan jumlah 129 mahasiswa. 
Pembagian kuesioner dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Penilaian Variabel Laten Nilai Corrected Item Correlation Kesimpulan
Faktor Mutu Perguruan 
Tinggi

Kurikulum 0,615 valid
Kegiatan perkuliahan 0,337 valid
Kualitas tenaga pendidik 0,429 valid
Kualitas pelayanan 0,492 valid
Kualitas tenaga kependidikan 0,285 valid
Fasilitas Pendidikan 0,526 valid
Kegiatan Kemahasiswaan 0,225 valid
Biaya Pendidikan 0,670 valid
Citra/Image Perguruan Tinggi 0,640 valid
Kualitas Lulusan 0,560 valid
Prospek kerja Lulusan 0,529 valid
Kegiatan penelitian Dosen 0,545 valid
Kegiatan Pengabdian Dosen 0,425 valid
Sarana Prasarana Penunjang 0,471 valid
Kelimuan yang Terbarukan 0,729 valid

Keputusan Mahasiswa Motivasi 0,551 valid
Persepsi 0,417 valid
Minat 0,698 valid
Pembentukan Sikap 0,588 valid
Integrasi 0,791 valid
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Hasilnya, dari 129 kuesioner yang disebar, 120 kuesioner 
kembali. Setelah kuesioner kembali, hasil jawaban responden 
diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian, setelah 
dinyatakan valid dan reliabel data dianalisis menggunakan 
analisis faktor dan analisis regresi linier berganda. Hasil 
analisis data disajikan sebagai berikut:

Hasil Uji Validitas 

Berdasarkan kriteria uji validitas, data penelitian 
dikatakan valid jika nilai r hitung atau nilai Corrected Item 
Total Correlation > 0, 195. Berdasarkan Tabel 1., dapat 
disimpulkan bahwa hasil uji validitas dan reliabilitas data 
penelitian dapat dinyatakan valid karena nilai nilai Corrected 
Item Total Correlation > 0, 195. Sehingga, data penelitian 
dapat dianalisis lebih lanjut.

Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan kriteria uji reliabilitas, data penelitian 
dinyatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach > 0,6. Hasil 
uji reliabilitas disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil pada 
Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa data penelitian reliabel 
karena nilai Alpha Cronbach > 0,6 yaitu 0,738 dan 0,775

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Penilaian Nilai Alpha Cronbach Kesimpulan
Faktor Mutu Perguruan 
Tinggi

0,738 Reliabel

Keputusan Mahasiswa 0,775 Reliabel

Hasil Analisis Faktor

Analisis faktor harus memenuhi beberapa asumsi faktor 
yaitu korelasi antar variabel yang dibuktikan dengan nilai 
Kaiser Meyer Olkin Test > 0,5 dan Nilai Bartlett’s Test of 
Sphericity < 0,05; pengujian seluruh matrik korelasi dan 
korelasi parsial yang dibuktikan dengan nilai MSA > 0,5. 
Hasil asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis faktor 
disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Korelasi Antar Variabel Independen

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .684
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 913.686

df 91
Sig. .000

Berdasarkan Tabel 3, nilai Kaiser Meyer Olkin Test 
sebesar 0,684 (> 0,5) yang artinya korelasi antar variabel 
independen cukup kuat dan Nilai Bartlett’s Test of Sphericity 
sebesar 0,000 (< 0,05) yang artinya korelasi yang terjadi 
antar variabel independen signifikan. Sehingga data dapat 
dianalisis lebih lanjut. 

Berdasarkan Tabel 4, nilai MSA data penelitian yang dapat 
dianalisis lebih lanjut adalah nilai MSA > 0,5. Sehingga dari 

15 variabel laten yang ada, yang dapat dianalisis lebih lanjut 
hanya 13 variabel laten, karena 2 variabel laten memiliki 
nilai MSA < 0,5 yaitu nilai 0,449 (kualitas pelayanan) dan 
nilai 0,337 (kegiatan kemahasiswaan). Analisis berikutnya 
dilanjutkan dengan rotasi faktor. Berdasarkan hasil rotasi 
faktor, variabel yang dapat terbentuk adalah 4 variabel laten 
yang dikelompokkan sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Rotasi Faktor

Variabel Manifes 
(indikator)

Factor 
Loading

Kode
Variabel 

Laten
Kurikulum 0,832 X1 Kualitas 

AkademikKualitas Lulusan 0,668
Prospek kerja Lulusan 0,847
Kegiatan perkuliahan 0,555
Fasilitas Pendidikan 0,698 X2 Biaya dan 

Fasilitas 
Pendidikan

Biaya Pendidikan 0,605
Citra/Image Perguruan Tinggi 0,797
Sarana Prasarana Penunjang 0,780
Kegiatan penelitian Dosen 0,817 X3 Penelitian dan 

Pengabdian 
Masyarakat 

Kegiatan Pengabdian Dosen 0,871
Kelimuan yang Terbarukan 0,666
Kualitas tenaga pendidik 0,823 X4 Sumber Daya 

ManusiaKualitas tenaga kependidikan 0,804

Berdasarkan Tabel 5, faktor-faktor yang menentukan 
mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi khususnya 
Akademi Akuntansi PGRI Jember diantaranya Kualitas 
Akademik (X1); Biaya dan Fasilitas Pendidikan (X2); 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (X3); Sumber 
Daya Manusia (X4). Faktor-faktor yang terbentuk tersebut 
kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier 
berganda untuk menjelaskan pengaruh terhadap keputusan 
mahasiswa memilih perguruan tinggi. 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier berganda merupakan analisis yang 
menjelaskan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

Tabel 4. Hasil Matrik Korelasi

Variabel Manifes (Indikator) Nilai MSA Kesimpulan
Kurikulum 0,805 Lanjut
Kegiatan perkuliahan 0,579 Lanjut
Kualitas tenaga pendidik 0,692 Hapus
Kualitas pelayanan 0,449 Lanjut
Kualitas tenaga kependidikan 0,539 Lanjut
Fasilitas Pendidikan 0,544 Lanjut
Kegiatan Kemahasiswaan 0,337 Hapus
Biaya Pendidikan 0,660 Lanjut
Citra/Image Perguruan Tinggi 0,675 Lanjut
Kualitas Lulusan 0,808 Lanjut
Prospek kerja Lulusan 0,678 Lanjut
Kegiatan penelitian Dosen 0,638 Lanjut
Kegiatan Pengabdian Dosen 0,617 Lanjut
Sarana Prasarana Penunjang 0,609 Lanjut
Kelimuan yang Terbarukan 0,737 Lanjut
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terikat. Berdasarkan hasil analisis faktor, variabel bebas yang 
akan diolah menggunakan analisis regresi linier berganda 
terdiri dari kualitas akademik (X1); biaya dan fasilitas 
pendidikan (X2); penelitian dan pengabdian masyarakat 
(X3); sumber daya manusia (X4). Sedangkan variabel terikat 
terdiri dari keputusan mahasiswa (Y). Variabel bebas (X) 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 
(Y) apabila memenuhi kriteria nilai t hitung > t tabel dan 
tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil analisis 
regresi linier berganda dijelaskan sebagai berikut:

Hasil analisis regresi linier berganda (Tabel 6) 
menunjukkan bahwa Kualitas Akademik (X1) berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) yang dapat 
dilihat dari nilai t hitung (5,745) lebih besar dari t tabel 
(1,650) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih 
kecil dari 0,05. Fasilitas dan Biaya Pendidikan (X2) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) 
yang dapat dilihat dari nilai t hitung (1,149) lebih kecil dari 
t tabel (1,650) dan tingkat signifikansi sebesar 0,253 yang 
lebih besar dari 0,05. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Mahasiswa (Y) yang dapat dilihat dari nilai t hitung (0,750) 
lebih kecil dari t tabel (1,650) dan tingkat signifikansi sebesar 
0,455 yang lebih besar dari 0,05. Sumber Daya Manusia (X4) 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) 
yang dapat dilihat dari nilai t hitung (5,692) lebih besar dari 
t tabel (1,650) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,05.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error of the 
Estimate

1 .696a .585 .568 .39205

Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien determinasi dalam 
kolom Adjusted R Square sebesar 0,568. Artinya, 56,8% 
keputusan mahasiswa dipengaruhi oleh kualitas akademik 
(X1) dan sumber daya manusia (X4) yang terdapat dalam 
Perguruan Tinggi khususnya Akademi Akuntansi PGRI 
Jember.

pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan penelitian 
adalah sebagai berikut:
1. Analisis faktor yang menentukan mahasiswa memilih 

perguruan tinggi Akademi Akuntansi PGRI Jember 
terdiri dari Kualitas Akademik; Fasilitas dan Biaya 
Pendidikan; Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan 
Sumber Daya Manusia.

2. Hasil Regresi Linier Berganda menyimpulkan bahwa:
a. Kualitas Akademik (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) yang dibuktikan 
dengan nilai t hitung 5,745 dan tingkat signifikansi 
0,000. Kualitas akademik berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan mahasiswa disebabkan beberapa 
faktor diantaranya adanya kesesuaian mata kuliah 
yang diampu dengan kurikulum pendidikan pada 
Akademi Akuntansi PGRI Jember; Adanya hasil 
lulusan yang mampu bersaing pada bidang pekerjaan 
khususnya kompetensi bidang akuntansi; dan adanya 
penilaian mahasiswa bahwa masa menunggu diterima 
bekerja kurang dari dari 6 bulan. 

b. Fasilitas dan Biaya Pendidikan (X2) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) yang 
dibuktikan dengan nilai t hitung 1,149 dan tingkat 
signifikansi 0,253. Beberapa penyebab bahwa 
fasilitas dan biaya pendidikan tidak berpengaruh 
yaitu mahasiswa tidak mempermasalahkan adanya 
kenaikan biaya pendidikan asal disesuaikan dengan 
kualitas akademik. Mahasiswa juga menilai 
beberapa fasilitas pendidikan perlu ditambah untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan, seperti kualitas 
laboratorium penunjang pendidikan. 

c. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (X3) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Mahasiswa (Y) yang dibuktikan dengan nilai t hitung 
0,750 dan tingkat signifikansi 0,455. Mahasiswa 
menilai bahwa beberapa kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh 
tenaga pengajar telah melibatkan mahasiswa, 
meski demikian, berdasarkan jawaban kuesioner, 
mahasiswa menilai keilmuan yang dipakai dalam 

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Uji Pengaruh Tingkat Signifikansi Kesimpulant hitung t tabel Sig. Sig. Max.
X1 5,745 1,650 0,000 0,05 Berpengaruh	Signifikan
X2 1,149 1,650 0,253 0,05 Tidak	Berpengaruh	Signifikan
X3 0,750 1,650 0,455 0,05 Tidak	Berpengaruh	Signifikan
X4 5,692 1,650 0,000 0,05 Berpengaruh	Signifikan
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kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 
perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

d. Sumber Daya Manusia (X4) berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) yang dibuktikan 
dengan nilai t hitung 5,692 dan tingkat signifikansi 
0,000. Beberapa penyebabnya antara lain mahasiswa 
menilai selama proses perkuliahan, tenaga pengajar 
di Akademi Akuntansi PGRI Jember memiliki 
linieritas antara latar belakang pendidikan dengan 
kemampuan mengajar. Pelayanan akademik tenaga 
pendidikan juga dinilai perlu ditingkatkan guna 
mempermudah akses mahasiswa selama kegiatan 
akademik berlangsung.

kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan penelitian 
adalah sebagai berikut:
1. Analisis faktor yang menentukan mahasiswa memilih 

perguruan tinggi Akademi Akuntansi PGRI Jember 
terdiri dari Kualitas Akademik; Fasilitas dan Biaya 
Pendidikan; Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan 
Sumber Daya Manusia.

2. Hasil Regresi Linier Berganda menyimpulkan bahwa:
a. Kualitas Akademik (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) yang dibuktikan 
dengan nilai t hitung 5,745 dan tingkat signifikansi 
0,000. 

b. Fasilitas dan Biaya Pendidikan (X2) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) yang 
dibuktikan dengan nilai t hitung 1,149 dan tingkat 
signifikansi 0,253. 

c. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (X3) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Mahasiswa (Y) yang dibuktikan dengan nilai t hitung 
0,750 dan tingkat signifikansi 0,455. 

d. Sumber Daya Manusia (X4) berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Mahasiswa (Y) yang dibuktikan 
dengan nilai t hitung 5,692 dan tingkat signifikansi 
0,000. 
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abstrak

 Motivasi orang mencari kerja dan bekerja adalah mendapatkan penghasilan berupa upah (uang), untuk kebutuhan hidup. Oleh 
sebab itu pekerja/buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya termasuk pekerja/buruh yang 
ada di Kabupaten Lumajang sesuai dengan Permenaker Nomor PER.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan 
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pencapaian UM Kab. berdasar Kebutuhan Hidup Layak 
di Kabupaten Lumajang dan Penelitian difokuskan pada kenaikan UM Kab Lumajang mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. 
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang berasal dari Surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur mulai tahun 2011 sampai dengan 2015, Keterangan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Lumajang, serta keterangan dan pendapat dari dewan Pengupahan Kabupaten Lumajang. Hasil analisis Pencapaian Kenaikan Upah 
Minimum Kabupaten berdasar Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami 
kenaikan walaupun kenaikan sekitar 20%, terbukti dari hasil persentase upah minimum kabupaten Lumajang terhadap kebutuhan 
hidup layak yang pada tahun 2014 mempunyai persentase 104% dan tahun 2015 mempunyai persentase sebesar 117%. Dengan begitu 
bahwa Upah Minimum Kabupaten sudah mencapai Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Lumajang.

Kata kunci: Upah, UM Kab., KHL, Pencapaian, Persentase

abstract

Motivation of people looking for work, and work is earning in the form of wages (money), for the necessities of life. Therefore, 
workers/laborers always expect higher wages to improve their living standards, including workers/laborers in Lumajang accordance 
with Permenaker No. PER.17/MEN/VIII/2005 on Components and Implementation Phases Achievement Living Needs. This study was 
to determine the UM Achievement District. Living Needs based in Lumajang and UM Research focused on the increase in Lumajang 
district began in 2011 until 2015.  The method used is qualitative research, which is derived from the Decree of East Java Governor 
on Minimum Wage Regency/City in East Java from 2011 to 2015, Information Office of Manpower and Transmigration Lumajang, as 
well as information and opinions from the board of the Wage Lumajang.  Results of the analysis of Achievement Increase in Minimum 
Wage District unfounded Living Needs in Lumajang from 2011 to 2015 has increased despite an increase of about 20%, evident from 
the percentage of minimum wage Lumajang to the needs of decent living which in 2014 had a percentage of 104% and year 2015 has the 
percentage of 117%. So that the Minimum Wages District has reached the Living Needs in Lumajang.

Key words: Wages, UM Kab., KHL, Achievement, Percentage

pendahuluan

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi 
kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber penghasilan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya 
serta sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri dalam 
kehidupan social di masyarakat. Permasalahan yang dihadapi 
oleh bangsa Indonesia dalam rangka penciptaan lapangan 
kerja adalah tidak seimbangnya pertumbuhan lapangan 
kerja dengan jumlah tenaga kerja yang akan masuk ke pasar 
tenaga kerja. Pengekploitasian tenaga kerja dengan upah 
rendah dan penggunaan sumber-sumber daya alam sering 
dipakai sebagai modal dasar, sehingga perekonomian yang 

mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta produk-
produk bernilai tinggi dan berdaya saing global salah satu 
factor permasalahan yang harus dihadapi dan memerlukan 
pemecahan. Seperti hal nya kesenjangan antara meningkatnya 
jumlah pencari kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang 
tersedia. Masalah-masalah tersebut dipersulit lagi dengan 
kondisi dimana angkatan kerja yang melimpah sebagian 
besar mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, 
kurang tersedianya tenaga kerja yang terampil, professional 
dan ahli.

Motivasi orang mencari kerja dan bekerja adalah untuk 
mendapatkan penghasilan berupa upah (uang), Permasalahan 
upah dengan kebutuhan hidup adalah dua hal yang tidak 
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dapat dipisahkan. Kebutuhan hidup memang sangat bervaiasi 
dan meningkat, serta sedikit banyak tergantung penghasilan 
sebagai daya beli seseorang. dan ditentukan oleh seberapa 
besar gaji atau upah selaku pekerja/buruh yang di dapat setiap 
bulan. Oleh sebab itu pekerja/buruh selalu mengharapkan 
upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya 
termasuk juga pekerja/buruh yang ada di Kabupaten 
Lumajang. 

Dalam 5 tahun terakhir posisi Upah Minimum Kabupaten 
Lumajang berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur 
tentang Upah Minimun Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
posisi Upah Minimum Kabupaten Lumajang berada di atas 
urutan 20 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi 
Jawa Timur. Hal ini terutama disebabkan timpangnya pasar 
kerja disamping rendahnya ketrampilan pencari kerja. 
Selain itu perbandingan upah yang menyolok antara upah 
terendah dan tertinggi, antara jenis pekerjaan yang sama di 
sector berbeda. Disamping itu peraturan pengupahan masih 
berubah dan bervariasi sesuai kebutuhan, sehingga sering 
meninbulkan persepsi berbeda. Sebagaimana penerapan 
kebijakan pengupahan yang sering menimbulkan dampak 
yang kurang baik dalam hubungan Industrial.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/
buruh yang ada di Kabupaten Lumajang perlu mendorong 
pencapaian Upah Minimum Kabupaten untuk mencapai 
Kebutuhan Hidup Layak seperti yang tercantum dalam 
Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan 
Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Pencapaian 
Kebutuhan Hidup Layak ini diharapkan kebutuhan 
hidup pekerja sesuai kondisi dan kebutuhan pekerja dan 
keluarganya. 

Dengan adanya system penetapan upah yang berbasis 
wilayah propinsi atau wilayah kabupaten/kota dan sektor 
pada wilayah propinsi dan belum adanya keseragaman 
tentang pengupahan serta kondisi dan sifat serta kemampuan 
perusahaan, maka Upah Minimum Kaabupaten seharusnya 
berdasar pada Kebutuhan Hidup Layak. 

rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan ini, maka 
perumusan masalah adalah 
1. Apakah terdapat kenaikan Upah Minimum Kabupaten 

Lumajang mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 
?

2. Apakah terdapat pencapaian Um Kab terhadap Kebutuhan 
Hidup Layak di Kabupaten Lumajang?

tujuan penelitian

Tujuan Penrlitian adalah untuk mengetahui dan 
mendapatkan bukti Pencapaian UM Kab. berdasar Kebutuhan 
Hidup Layak di Kabupaten Lumajang.

metode penelitian

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian 
kualitatif, dengan menyajikan data yang didapat selama 5 
(lima) tahun berjalan pelaksanaan UM Kab Lumajang mulai 
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan keterangan serta 
pendapat dari dewan Pengupahan Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini difokuskan pada kenaikan UM Kab 
Lumajang berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten 
Lumajang mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Chariri, A. (2009:87) 
“prosedur pengolahan data adalah juga metode analisis 
data, sehingga proses pengumpulan data juga adalah proses 
analisis data, karena itu setelah data dikumpulkan, maka 
sesungguhnya peneliti sudah menganalisis datanya”.

Berangkat dari asumsi itu, maka penulis menggabungkan 
prosedur pengolahan data dan analisis data dengan tahapan 
sistematisnya sebagai berikut:
a. Mengklasifikasikan UM Kab Lumajang mulai Tahun 

2011 sampai dengan UM Kab Lumajang Tahun 2015
b. Mengklasifikasikan Kebutuhan Hidup Layak mulai 

Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015
c. Mendeskripsikan secara keseluruhan dari hasil 

wawancara, telaahan dokumen serta pedoman dari 
berbagai literatur dan buku yang ada, secara sistematis, 
dan keterkaitan yang menjadikan penelitian ini dapat 
dipahami dan memberikan suatu pengetahuan dan 
sesuai dengan tujuandan manfaat yang ingin dicapai. 
Dalam hal ini berupa uraian yang memaparkan keadaan, 
kondisi, dan fakta-fakta yang dianggap penting untuk 
memperoleh prosentasi kenaikan um kab setiap tahun 
terhadap kebutuhan hidup layak.

hasil analisis data

Upah Minimum Kabupaten Lumajang

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tentang Upah 
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur mulai 
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 seperti pada tabel 1.

Dari tabel 1 dapat disimpulkan secara umum bahwa:
a. Kenaikan upah minimum Kabupaten Lumajang pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan Rp. 84.691,- dari tahun 
2011 dan atau kenaikannya 11,44%.

b. Pada Tahun 2013 kenaikan Upah Minimum Kabupaten 
Lumajang sebesar Rp. 186.559,- dari tahun 2012 dan 
22,60% kenaikannya dari tahun 2012.

c. Tahun 2014 kenaikkan Upah minimum Kabupaten 
Lumajng sebesar Rp. 108.050,- dari tahun 2013 dan 
10,68% kenaikkannya dari tahun 2013.

d. Tahun 2015 kenaikan Upah Minimum Kabupaten 
Lumajang sebesar 168.000,- dari tahun 2014 dan 
kenaikkan 15% dari tahun 2014.



55Sumarliani: Pencapaian Upah Minimum Kabupaten (UM Kab.)

Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Lumajang

Pengumpulan data dari dokumentasi dan interview 
Dewan Pengupahan Kabupaten Lumajang didapatkan Daftar 
Kebutuhan Hidup Layak Kab Lumajang mulai Tahun 2011 
sampai dengan Tahun 2015 seperti tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Lumajang 
Tahun 2011–2015

No Tahun KHL Kab Lumajang
(Rupiah)

Kanaikan
Rupiah %

1 2011 822.951 - -
2 2012 907.023 84.072 10,22
3 2013 1.112.485 205462 22,65
4 2014 1.072.580 -39905 -3,59
5 2015 1.101.960 29.380 2,74

Sumber: Dewan Pengupahan Kabupaten Lumajang 2015

Berdasar table 2 tersebut diatas dapat disimpulkan secara 
umum bahwa:
a. Kenaikan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Lumajang 

pada tahun 2012 naik sebesar Rp. 84.072,- dari tahun 
2011 dan atau kenaikannya 10,22%.

b. Sedang pada Tahun 2013 kenaikan Kebutuhan Hidup 
Layak Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 205462,- dari 
tahun 2012 dan 22,65% kenaikannya dari tahun 2012.

c. Tahun 2014 Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Lumajng 
mengalami penurunan sebesar Rp. 39905 ,- dari tahun 
2013 dan penurunan KHL sebesar 3,59% dari tahun 
2013.

d. Tahun 2015 kenaikan Kebutuhan Hidup Layak 
Kabupaten Lumajang sebesar 29.380,- dari tahun 2014 
dan kenaikkan 2,74% dari tahun 2014.

Pencapaian UM Kab Lumajang terhadap Kebutuhan 
Hidup Layak UM Kab Lumajang tahun 2011–2015 

Hasil analisis dari UM Kab Lumajang berdasar 
Kebutuhan Hidup Layak mulai Tahun 2011 sampai dengan 
Tahun 2015seperti pada table 3
Dari table 3 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:
a. Upah minimum Kabupaten Lumajang tahun 2011 sebesar 

Rp. 740.700,- dan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten 
Lumajang pada tahun 2011 sebesar Rp. 822,951,- , maka 
presentase pencapaian Upah minimum Kabupaten 
Lumajang sebesar 90% dari Kebutuhan Hidup Layak 
Kabupaten Lumajang pada Tahun 2011. 

b. Upah minimum Kabupaten Lumajang tahun 2012 sebesar 
Rp. 825.391,- dan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten 
Lumajang pada tahun 2012 sebesar Rp. 907.023,- , 
maka presentase pencapaian Upah minimum Kabupaten 
Lumajang sebesar 91% dari Kebutuhan Hidup Layak 
Kabupaten Lumajang pada Tahun 2012 dan ada kenaikan 
upah minimum Kabupaten Lumajang sebesar 11,44% 
dari upah minimum tahun 2011. 

c. Upah minimum Kabupaten Lumajang tahun 2013 
sebesar Rp. 1.011.950,- dan Kebutuhan Hidup Layak 
Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 sebesar Rp. 
1.112.485,- , maka presentase pencapaian Upah minimum 
Kabupaten Lumajang sebesar 91% dari Kebutuhan Hidup 
Layak Kabupaten Lumajang pada Tahun 2013. dan ada 

Tabel 1. Upah Minimum Kabupaten Lumajang Tahun 2011–2015

No Tahun Um Kab Lumajang 
(Rupiah)

Kenaikan
KeteranganRupiah %

1 2011 740.700 - - Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2010
2 2012 825.391 84.691 11,44 Peraturan Gubernur Jawa Timur No.81 Tahun 2011
3 2013 1.011.950 186.559 22,60 Peraturan Gubernur Jawa Timur No.72 Tahun 2012
4 2014 1.120.000 108.050 10,68 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 78 Tahun 2013
5 2015 1.288.000 168.000 15 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2014

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Lumajang 2015

Tabel 3. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Lumajang Tahun 2011 sampai dengan 2015 dan Presentase Pencapaian 
Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Lumajang Tahun 2011–2015

No Tahun
Um Kab 

Lumajang
(Rupiah)

KHL Kab 
Lumajang
(Rupiah)

Persentase Kenaikan
UM Kab.

Lumajang 2011–2015

Persentase Pencapaian
KHL terhadap UM Kab. Lumajang

2011–2015
1 2011 740.700 822.951 - 90
2 2012 825.391 907.023 11,44 91
3 2013 1.011.950 1.112.485 22,60 91
4 2014 1.120.000 1.072.580 10,68 104
5 2015 1.288.000 1.101.960 15 117
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kenaikan upah minimum Kabupaten Lumajang sebesar 
22,60% dari upah minimum tahun 2012. 

d. Upah minimum Kabupaten Lumajang tahun 2014 sebesar 
Rp. 1.120.000,- dan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten 
Lumajang pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.072.580,- , 
maka presentase pencapaian Upah minimum Kabupaten 
Lumajang sebesar 104% dari Kebutuhan Hidup Layak 
Kabupaten Lumajang pada Tahun 2014 dan ada kenaikan 
upah minimum Kabupaten Lumajang sebesar 10,68% 
dari upah minimum tahun 2013. 

e. Upah minimum Kabupaten Lumajang tahun 2015 sebesar 
Rp. 1.288.000,- dan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten 
Lumajang pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.101.960,- , 
maka presentase pencapaian Upah minimum Kabupaten 
Lumajang sebesar 15% dari Kebutuhan Hidup Layak 
Kabupaten Lumajang pada Tahun 2015 dan ada kenaikan 
upah minimum Kabupaten Lumajang sebesar 15% dari 
upah minimum tahun 2014. 

pembahasan

Dengan system penetapan upah yang berbasis wilayah 
Propinsi atau wilayah Kabupaten/Kota dan sector pada 
wilayah propinsi atau kabupaten/kotam maka berarti 
pengupahan belum terdapat keseragaman di perusahaan dan 
wilayah/daerah. Memang dapat dipahami mengingat kondisi 
dan sifat perusahaan di setiap sector, wilayah/daerah tidak 
sama dan tidak disamakan. Demikian juga menyangkut 
kebutuhan hidup minimum seorang pekerja/buruh sangat 
bergantung pada situasi dan kondisi wilayah/daerah dimana 
lokasi perusahaan tempat bekerja itu berada. Belum adanya 
keseragaman upah tersebut didasarkan pertimbangan-
pertimbangan kelangsungan hidup perusahaan dan pekerja/
buruh yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang dapat 
memenuhi kebutuhan hidup layak, maka melalui Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 
Tahun 2012 tentang komponen dan Pelaksanaan Tahapan 
Pencapaian kebutuhan Hidup layak, Pemerintah berusaha 
memotivasi Dewan Pengupahan Kabupaten Lumajang 
yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Bupati dalam rangka pengusulan upah minimum agar upah 
minimum kabupaten dapat mencapai kebutuhan hidup layak, 
sehingga dengan begitu pekerja/buruh akan mendapatkan 
kesejahteraan dari imbalan yang didapat dari bekerja.

Berdasarkan Surat keputusan Gubernur Jawa Timur 
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
mulai tahun 2011 sampai dengan 2015, untuk Upah Minimun 
Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun mengalami 
kenaikan walaupun kenaikan itu tidak terlalu fluktuasi 
hanya sekitar 15%, Hal ini sudah menunjukkan bahwa 
untuk tingkat kesejahteraan pekerja/buruh sudah mulai ada 
perbaikan. Apalagi jika upah minimum ini didasarkan pada 
kebutuhan hidup layak akan sangat berarti bagi pekerja/
buruh. Dari hasil analisis didapat bahwa upah minimum 

Kabupaten Lumajang untuk persentase pencapaian pada 
kebutuhan hidup layak mulai tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2015 dalam pencapaiannya ada kenaikan dari tahun 
ke tahun, namum untuk upah minimum kabupaten Lumajang 
yang mencapai kebutuhan hidup layak bahkan diatas hidup 
layak baru terlaksana pada tahun 2014 dan tahun 2015. Ini 
ditunjukkan dari hasil persentase upah minimum kabupaten 
Lumajang terhadap kebutuhan hidup layak yang pada 
tahun 2014 mempunyai persentase 104% dan tahun 2015 
mempunyai persentase sebesar 117%. 

Dengan begitu terdapat kenaikan pencapaian um kab 
Lumajang yang signifikan terhadap Kebutuhan Hidup Layak 
di Kabupaten Lumajang.

kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai 
Pencapaian Upah Minimum Kabupaten berdasar Kebutuhan 
Hidup Layak di Kabupaten Lumajang didapat bahwa mulai 
tahun 2014 dan 2015, untuk Upah Minimun Kabupaten 
Lumajang mengalami kenaikan walaupun kenaikan sekitar 
15%, dan untuk persentase pencapaian pada kebutuhan hidup 
layak pada tahun 2014 mempunyai persentase 104% dan 
tahun 2015 mempunyai persentase sebesar 117%. Dengan 
begitu bahwa upah minimum Kabupaten pekerja sudah 
mencapai kebutuhan hidup layak di Kabupaten Lumajang.

saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar untuk 
Kualitas dalam melaksanakan survey pasar untuk menentukan 
UM Kab Lumajang tahun mendatang yang dilaksanakan oleh 
Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
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