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KAJIAN KONVERSI SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN BATANG 

KABUPATEN BATANG TAHUN 2000 – 2015 

 

Ananto Aji dan Retno Dwi Irianto 

Dewan Riset Daerah Kabupaten Batang 

 

SARI 

      Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan, sejak 

manusia pertama kali menempati bumi. Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian 

cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan 

struktur perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan 

tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran dan luas lahan sawah di 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang setelah mengalami alih fungsi lahan. Analisis 

kesesuaian alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Batang Kabupaten Batang mengacu pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang tahun 2011 - 2031. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan teknologi pengindraan jauh dan 

sistem informasi geografi (SIG). Selama kurun waktu tahun 2000 – 2015 di Kecamatan 

Batang telah terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi peruntukan lainnya dalam jumlah sangat 

luas. Selama lima belas tahun di Kecamatan Batang telah terjadi konversi lahan sawah sebesar 

1.215,05 hektar atau sebesar 41,58% dari luas sawah tahun dasar (2000). Konversi sawah 

sebagian besar berubah menjadi lahan permukiman. Konsentrasi perubahan sawah menjadi 

non sawah terjadi di arah utara, barat, dan tengah Kecamatan Batang. 

 

Kata Kunci: Konversi Sawah, Sistem Informasi Geografi (SIG). 

 

ABSTRACT 

      Land became one of the main elements in supporting the continuity of life, since humans 

first occupy the earth. Land requirements for non-agricultural activities tend to increase 

along with the increase in population and the development of economic structure. The 

transfer of agricultural land is difficult to avoid due to the tendency. The purpose of this 

research is to know the distribution and area of paddy field in Batang District, Batang 

Regency after experiencing land conversion. Analyzing the suitability of wetland function in 

Batang District of Batang Regency with Spatial Planning (RTRW) of Batang Regency in 2011 

-2031. The method used in this research is by utilizing remote sensing technology and 

geographic information system (GIS). During the period of 2000 - 2015 in Batang District 

there has been a change in the function of paddy fields into other designations in a very wide 

range. For fifteen years in Batang District there has been a conversion of paddy fields of 

1,215.05 hectares or 41.58% of the paddy field area of the base year (2000). The conversion 

of paddies is mostly transformed into settlement land. The concentration of paddy field 

changes to non wetland occurs in the north, west, and central Batang District. 

Abstrak 

 

Keywords: Conversion of Paddies, Geographic Information System (GIS). 
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PENDAHULUAN 

      Lahan menjadi salah satu unsur utama 

dalam menunjang kelangsungan kehidupan, 

sejak manusia pertama kali menempati 

bumi. Lahan berfungsi sebagai tempat 

manusia beraktivitas untuk mempertahankan 

eksistensi. Aktivitas manusia terhadap lahan 

yang pertama kali dilakukan adalah 

pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam. 

      Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-

pertanian cenderung terus meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk dan 

perkembangan struktur perekonomian. Alih 

fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat 

kecenderungan tersebut. Beberapa kasus 

menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih 

fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak 

lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi 

secara progresif. Menurut Irawan (2005), 

hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. 

Pertama, sejalan dengan pembangunan 

kawasan perumahan atau industri di suatu 

lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas 

di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif 

untuk pengembangan industri dan 

pemukiman yang akhirnya mendorong 

meningkatnya permintaan lahan oleh 

investor lain atau spekulan tanah sehingga 

harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, 

peningkatan harga lahan selanjutnya dapat 

merangsang petani lain di sekitarnya untuk 

menjual lahan. Wibowo (1996) 

menambahkan bahwa pelaku pembelian 

tanah biasanya bukan penduduk setempat, 

sehingga mengakibatkan terbentuknya 

lahan-lahan guntai yang secara umum rentan 

terhadap proses alih fungsi lahan. 

      Perubahan penggunaan lahan dapat 

terjadi karena adanya perubahan rencana 

tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan 

arah pembangunan dan karena mekanisme 

pasar. Dua hal terakhir terjadi lebih sering 

pada masa lampau karena kurangnya 

pengertian masyarakat maupun pemerintah 

mengenai tata ruang wilayah. Alih fungsi 

dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara 

meluas sejalan dengan kebijaksanaan 

pembangunan yang menekankan kepada 

aspek pertumbuhan melalui kemudahan 

fasilitas investasi, baik kepada investor lokal 

maupun luar negeri dalam penyediaan tanah 

(Widjanarko, dkk, 2006). 

      Pertumbuhan penduduk yang cepat 

diikuti dengan kebutuhan perumahan 

menjadikan lahan-lahan pertanian berkurang 

di berbagai daerah. Lahan yang semakin 

sempit semakin terfragmentasi akibat 

kebutuhan perumahan dan lahan industri. 

Petani lebih memilih bekerja di sektor 

informal dari pada bertahan di sektor 

pertanian. Daya tarik sektor pertanian yang 

terus menurun juga menjadikan petani 

cenderung melepas kepemilikan lahannya. 

Pelepasan kepemilikan lahan cenderung 

diikuti dengan alih fungsi lahan (Gunanto, 

2007). 

      Alih fungsi lahan pertanian ke 

nonpertanian yang terjadi selama ini di 

Indonesia sebenarnya tidak menguntungkan 

bagi sektor pertanian. Adanya alih fungsi 

lahan justru menimbulkan dampak negatif 

karena dapat menurunkan hasil produksi 

pertanian dan daya serap tenaga kerja 

sehingga akan berpengaruh terhadap 

keberlanjutan hidup petani. Namun, potensi 

dampak yang akan terjadi kurang 

diperhatikan masyarakat ataupun 

pemerintah dan upaya untuk pengendalian 

terhadap alih fungsi lahan sepertinya 

diabaikan. Inilah yang seharusnya menjadi 

konsentrasi pemerintah dan masyarakat 

Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan 

Batang, Kabupaten Batang. 

      Perkembangan wilayah di Kecamatan 

Batang Kabupaten Batang telah 

mengakibatkan terjadinya persaingan dalam 

penggunaan lahan yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan permintaan lahan 

dimana luas lahan tetap, yaitu seluas 

3.434,54 ha. Sebagai konsekuensi dari hal 

ini maka terjadilah alih fungsi lahan 

pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 
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2014) Kabupaten Batang menyebutkan luas 

lahan sawah di Kecamatan Batang 1.392,20 

ha, sedangkan non sawah mencapai 

2.042,34 ha. 

      Perubahan fungsi lahan dari lahan sawah 

ke lahan non sawah di Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang tidak saja menghilangkan 

kesempatan dalam memproduksi padi dan 

komoditas pertanian lainnya, namun juga 

menghilangnya lahan sawah yang ada. 

Sebanyak 29,66% penduduk Kabupaten 

Batang bergerak di bidang usaha pertanian. 

Akibat adanya alih fungsi lahan ini, banyak 

petani yang kehilangan mata 

pencahariaannya. Sebagian besar dari 

mereka beralih dari petani pemilik menjadi 

petani penggarap atau pun beralih profesi 

menjadi buruh pabrik atau tukang ojek. Di 

setiap Kecamatan yang ada pasti terjadi alih 

fungsi lahan sawah ke non sawah, hal 

tersebut mempengaruhi lahan sawah yang 

semakin lama mengalami penyempitan 

karena kebutuhan masyarakat akan tempat 

tinggal dan lapangan pekerjaan. 

      Mempertimbangkan perubahan lahan 

sawah ke non sawah yang semakin 

meningkat, perlu upaya pemerintah dalam 

mengontrol dan berupaya agar perubahan 

lahan sawah tidak semakin meningkat 

dengan mengaturnya di dalam RDTR 

(Rencana Detail Tata Ruang Wilayah) 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 

Dengan langkah tersebut, perubahan 

penggunaan lahan dari sawah menjadi non 

sawah bisa dikontrol. 

      Berdasarkan uraian tersebut, maka 

permasalahan yang dihadapi adalah 

terjadinya alih fungsi lahan sawah ke non 

sawah di Kecamatan Batang Kabupaten 

Batang, serta pengaturannya dalam RTRW. 

Dari permasalahan tersebut maka penelitan 

ini fokus pada judul “Kajian Konversi 

Sawah Menjadi Non Sawah di Kecamatan 

Batang, Kabupaten Batang Tahun 2000 – 

2015”. Penelitian ini memiliki batasan yaitu 

hanya mengkaji perubahan lahan sawah ke 

non sawah, keterkaitannya dengan RTRW 

dan dampak alih fungsi lahan di Kecamatan 

Batang Kabupaten Batang. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

      Lokasi penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. 

Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan 

beberapa pertimbangan yakni 

perkembangan wilayah yang cukup pesat, 

pertumbuhan penduduk yang semakin 

meningkat, dan tingginya konversi lahan 

yang terjadi. 

 

Populasi 

      Populasi dalam penelitian ini adalah 

lahan sawah yang ada di Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang. Pada penelitian ground 

check, populasi adalah lahan-lahan yang 

telah mengalami perubahan penggunaan dari 

sawah menjadi non sawah. 
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Gambar 1. Lokasi penelitian. 

 

 

Sampel 

      Penelitian menggunakan teknik 

purposive sampling. Berdasarkan sampel 

tersebut maka sampel dalam penelitian ini 

adalah Kecamatan Batang. Penentuan 

sampel tersebut diambil dengan 

mempertimbangkan kondisi lahan sawah 

yang mengalami konversi lahan terbesar di 

Kecamatan Batang. Pada penelitian ground 

check, sampelnya adalah sebagian lahan-

lahan yang telah mengalami perubahan 

penggunaan dari sawah menjadi non sawah. 

Jumlah titik sampel dalam ground check 

ditentukan sejumlah 40 lokasi (site). 

 

Teknik Pengumpulan Data  

      Observasi. Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan 

mengunjungi langsung ke lokasi 

pengamatan agar diperoleh data penggunaan 

lahan sawah, kegiatan observasi langsung 

ini dilakukan untuk melakukan cek lapangan 

terhadap data-data yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari data 

sekunder (Peta RBI, Citra quickbird dan 

data penggunaan lahan sawah). 

      Wawancara. Dalam penelitian ini 

diwawancarai pemilik lahan sawah tentang 

alih fungsi lahan sawah yang terjadi lima 

belas tahun terakhir (2000 – 2015). 

Wawancara di sini berupa tanya jawab 

mengenai apa yang mendorong atau alasan 

pemilik lahan melakukan alih fungsi lahan 

sawah, hal ini dilakukan untuk melengkapi 

data-data yang sudah di dapatkan oleh 

peneliti. 

      Dokumentasi. Dalam penelitian ini, 

dokumentasi diperoleh dari Kecamatan 

Batang, Kabupaten Batang, yaitu berupa 

data statistik pertanian tahun 2000 sampai 

2015, peta administrasi dan peta 

penggunaan lahan Kecamatan Batang. 

Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data pendukung pada tujuan 

penelitian tentang alih fungsi lahan sawah. 

 

Teknik Analisis Data 

      Analisis Deskriptif. Dalam analisis ini 

peneliti ingin mengetahui hal-hal yang 

berhubungan dengan keadaan sesuatu, 

dalam hal ini adalah alih fungsi lahan sawah 

ke non sawah, kesesuaian alih fungsi lahan 
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sawah terhadap RTRW Kecamatan Batang, 

dan dampak alih fungsi lahan sawah di 

Kecamatan Batang. Terhadap data ini 

digambarkan dengan peta dan kata-kata atau 

kalimat yang dipisah-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

      Analisis keruangan. Pendekatan 

keruangan digunakan untuk delineasi dan 

identifikasi batas administrasi, keberadaan 

dan luas lahan sawah yang diproses dengan 

menggunakan teknologi sistem informasi 

geografis (SIG). Analisis overlay (tumpeng 

susun) merupakan bagian dari basis analisis 

SIG dari data spasial dalam bentuk digital 

yang diperoleh melalui satelit atau data lain 

terdijitasi. Analisis overlay digunakan untuk 

menganalisis alih fungsi lahan di Kecamatan 

Batang. Peta yang dioverlay adalah: (1)

 Peta administrasi Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang; (2) Peta 

penggunaan lahan Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang 2000 dalam lembar 1409 

– 321 sampai 1509 - 411; (3) Peta 

penggunaan lahan Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang 2015 dengan 

menggunakan Citra Satelit; (4) Peta sebaran 

lahan sawah eksisting di Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang; dan (5) Peta RTRW 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang 

tahun 2011 – 2031. 

 

HASIL PENELITIAN 

Kondisi Umum Kecamatan Batang 

      Kecamatan Batang merupakan salah satu 

dari lima belas kecamatan di wilayah 

Kabupaten Batang. Kecamatan Batang 

memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan 

tingkat kabupaten, pusat pelayanan, serta 

pusat perdagangan dan jasa.  Mengingat 

fungsi yang beragam tersebut, Kecamatan 

Batang berkembang menjadi kecamatan 

yang memiliki jumlah penduduk relatif 

besar, dengan kepadatan penduduk yang 

cukup besar. Pada tahun 2015 jumlah 

penduduk Kecamatan Batang adalah 

113.931 jiwa, dengan kepadatan penduduk 

rerata mencapai 33 jiwa per hektar (BPS, 

2015).  

      Luas wilayah Kabupaten Batang adalah 

78.864,16 Ha, yang terbagi menjadi 15 

kecamatan. Luas tersebut terdiri atas 

22.432,13 Ha sawah (28,44%) dan 

56.432,03 Ha (71,56%) non sawah. Rincian 

penggunaan lahan sawah dan non sawah di 

Kabupaten Batang ditampilkan pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Luas Lahan Sawah dan Non Sawah di Kabupaten Batang Tahun 2015. 

No. Kecamatan Sawah (Ha) Non Sawah (Ha) Total (Ha) 

1. Wonotunggal 1.725,43 3.509,84 5.235,27 

2. Bandar 2.412,74 4.920,06 7.332,80 

3. Blado 1.139,98 6.698,94 7.838,92 

4. Reban 1.461,25 3.172,13 4.633,38 

5. Bawang 1.691,41 5.693,10 7.384,51 

6. Tersono 1.908,71 3.024,27 4.932,98 

7. Gringsing 1.921,86 5.354,78 7.276,64 

8. Limpung 1.878,87 1.462,79 3.341,66 

9. Banyuputih 622,36 3.820,13 4.442,49 

10. Subah 1.168,68 7.183,49 8.352,17 

11. Pecalungan 1.031,64 2.587,33 3.618,97 

12. Tulis 1.334,1 3.174,66 4.508,78 

13. Kandeman 1.591,65 2.584,02 4.175,67 

14. Batang 1.396,20 2.038,34 3.434,54 

15. Warungasem 1.147,23 1.208,15 2.355,38 

Jumlah                          22.432,13 56.432,03 78.864,16 

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka (BPS, 2015). 
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Penggunaan Lahan Tahun 2000 

      Pemanfaatan lahan di Kecamatan Batang 

tahun 2000 masih didominasi oleh 

penggunaan lahan sawah dengan persentase 

mencapai 75% dengan luas lahan 2.922,47 

Ha. Pada tahun tersebut masyarakat masih 

belum banyak mengubah penggunaan lahan 

ke sektor indutri. Hal ini terlihat dengan 

masih terbatasnya lahan industri. Selain 

sebagai petani, sebagian masyarakat juga 

bekerja pada sektor budidaya tambak, 

dimana luas tambak mencapai 4,81% atau 

sekitar 186,81 Ha. Pada tahun 2000 lahan 

permukiman masih relatif kecil, 

persentasenya hanya mencapai 13,15% atau 

510,25 Ha.  

      Penggunaan lahan di Kecamatan Batang 

pada tahun 2000 berdasarkan interpretasi 

citra satelit ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Penggunaan Lahan Kecamatan Batang Berdasarkan 

Interpretasi Citra Satelit Tahun 2000 

No 
Penggunaan Lahan Tahun 2000 

PenggunaanLahan Luas (Ha) % 

1 Lahan kosong 187,29 4,83 

2 Permukiman 510,25 13,15 

3 Sawah 2.922,47 75,33 

4 Semak 72,96 1,88 

5 Tambak 186,81 4,81 

Total 3.879,78 100,00 

Sumber: Analisis data citra satelit tahun 2000. 

 

      Pemanfaatan lahan tahun 2000 sebagian 

besar hanya memusat ke wilayah pusat kota 

(concentric model). Pemusatan ini terjadi 

karena sebagian besar masyarakat masih 

bermata pencaharian di sektor pertanian. 

Dimana lahan pertanian masih sangat 

banyak dan belum banyak terjadi konversi 

lahan ke penggunaan lainnya. Selain itu 

pada tahun 2000 penggunaan lahan wilayah 

pesisir juga masih belum banyak digunakan, 

sebagian besar masih secara alami berupa 

peruntukan lahan perikanan dan tambak. 

 

Gambar 2. Penggunaan Lahan Tahun 2000 
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Penggunaan Lahan Tahun 2005 

      Pada tahun 2005, peningkatan 

penggunaan lahan untuk permukiman 

meningkat ± 2%, menjadikan luas lahan 

permukiman menjadi 15,87% atau 615,57 

Ha. Peningkatan tersebut lumayan besar 

dalam jangka waktu lima tahun. 

Peningkatan lahan permukiman tersebut 

berbanding terbalik dengan penggunaan 

lahan sawah yang justru menurun menjadi 

66,92% atau 2.596,30 Ha. Peningkatan 

penggunaan lahan juga terjadi pada lahan 

tambak yang meningkat menjadi 6,27% atau 

243,31 Ha. Peningkatan ini juga terjadi pada 

sektor permukiman, yang sedikit banyak 

memberikan imbas pada jumlah lahan 

sawah yang semakin berkurang secara cepat 

dalam jangka waktu lima tahun. Peta 

penggunaan lahan di Kecamatan Batang 

pada tahun 2005 berdasarkan interpretasi 

citra satelit ditampilkan pada Gambar 4.2. 

Selanjutnya jika ditelusuri perubahan 

penggunaan lahan dari tahun 2000 hingga 

2005 dapat dicermati pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Perubahan Penggunaan Lahan dari Tahun 2000 Hingga 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Penggunaan Lahan Kecamatan Batang Berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Tahun 

2005 

No 

Penggunaan LahanTahun 2005 

Pengunaan lahan 
Luas 

(Ha) 
% 

1 Lahan kosong 36,35 0,94 

2 Pasir 5,96 0,15 

3 Perkebunan 68,39 1,76 

4 Permukiman 615,57 15,87 

5 Sawah 2.596,30 66,92 

6 Semak 313,90 8,09 

7 Tambak 243,31 6,27 

Total 3.879,78 100,00 

Sumber :Analisis Data Citra Satelit Tahun 2005 
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Penggunaan Lahan Tahun 2010 

      Penggunaan lahan pada tahun 2010 

merupakan penggunan lahan yang banyak 

dicirikan oleh alih fungsi lahan sawah 

menjadi lahan permukiman. Hal ini dapat 

dilihat dalam peta penggunaan lahan tahun 

2010 yang sebagian besar masuk dalam 

permukiman. Peningkatan kebutuhan lahan 

akan permukiman yang semakin meningkat 

banyak berasal dari alih fungsi lahan sawah. 

Pada tahun 2010 penggunaan lahan tertinggi 

masih didominasi oleh lahan sawah, yaitu 

sebesar 47,41% (1.839,53 ha) dari total luas 

lahan keseluruhan. Luas lahan kedua 

merupakan permukiman yang banyak 

berkembang dari lahan sawah kedalam 

lahan perumahan. Pada lahan perkebunan 

(16,8%) yang banyak dijumpai adalah lahan 

perkebunan yang ditanami ketela pohon dan 

sengon sebagai komoditas yang cepat dalam 

pertumbuhannya, juga harga jual yang 

relative menjanjikan untuk pasokan industry 

kayu lapis. Penggunaan lahan untuk industry 

masih sangat kecil, yaitu sebesar 1,2% dari 

luas keseluruhan. 

 

Tabel 4. Penggunaan Lahan Kecamatan Batang Berdasarkan Interpretasi Citra Satelit 

Tahun 2010 

No 

Penggunaan Lahan Tahun 2010 

Row Labels 
Sum of Luas 

(Ha) 
% 

1 Industri 46,61 1,20 

2 Jalan 7,62 0,20 

3 Kolam air tawar 0,06 0,00 

4 Lapanganolahraga 6,13 0,16 

5 Pasir 35,02 0,90 

6 Pemerintah&pendidikan 16,51 0,43 

7 Perkebunan 653,55 16,84 

8 Permukiman 886,31 22,84 

9 Relkereta 5,50 0,14 

10 Sawah 1.839,53 47,41 

11 Semak 54,60 1,41 

12 Sungai 41,72 1,08 

13 Tambak 119,70 3,09 

14 Tanah kosong 30,46 0,79 

15 Tegalan/ladang 136,49 3,52 

Total 3.879,83 100,00 

Sumber: Analisis data citrasatelittahun 2010 

 

      Penggunaan lahan tahun 2010 memiliki 

pola mengelompok pada bagian tengah dan 

bergerak kearah barat yang didukung oleh 

perkembangan sektor industri. Pola 

penggunaan lahan yang demikian 

menunjukkan bahwa pola perubahan 

penggunaan lahan sudah semakin menyebar 

di wilayah Kecamatan Batang. Pada masa 

datang, diduga pola ini akan semakin 

menyebar ke berbagai wilayah kota, sesuai 

arah keberadaan sawah.  Peta penggunaan 

lahan di Kecamatan Batang pada tahun 2010 

berdasarkan interpretasi citra satelit 

ditampilkan pada Gambar 5. 
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Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Batang Tahun 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 

2000 - 2015 

      Berdasarkan uraian sebelumnya, 

perubahan penggunaan lahan dari sawah 

menjadi non sawah (khususnya menjadi 

permukiman) telah terjadi sejak 2000 hingga 

tahun 2015. Secara garis besar penggunaan 

lahan dari tahun 2000 sampai dengan 2015 

di Kecamatan Batang didominasi oleh jenis 

penggunaan lahan sawah dan jenis 

penggunaan lahan permukiman. Penggunaan 

lahan permukiman dari tahun 2000 sampai 

dengan 2015 mengalami peningkatan yang 

signifikan. Hal ini menunjukkan permintaan 

hunian di Kota Batang bertumbuh sangat 

tinggi. Hal ini diduga berkorelasi dengan 

meningkatnya kesejahteraan warga, 

meningkatnya kawasan industri di bagian 

Barat Kota Batang, atau akibat semakin 

besarnya minat warga yang bekerja di Kota 

Pekalongan tetapi memilih bertempat 

tinggal di Batang.  

      Peningkatan lahan permukiman pada 

gilirannya akan berdampak pada 

meningkatnya harga tanah yang ada di Kota 

Batang. Berdasarkan hasil wawancara 

responden, harga tanah yang masih asli 

sawah sekitar Rp 500.000 per m², jika sudah 

dilakukan pengurugan akan meningkat 

sampai Rp 1.500.000 per m², tergantung 

lokasi tanah di tepi jalan atau berada di 

tengah perkampungan. 

      Pada Gambar 6 ditampilkan diagram 

batang tentang dinamika beberapa jenis 

penggunaan lahan di Kecamatan Batang 

2000 hingga 2015. Tingginya nilai jual 

tanah akan sangat berpengaruh pada minat 

petani untuk menjual tanah dan beralih dari 

sektor pertanian ke sektor industri, walau 

hanya sebagi buruh tani. Penurunan luas 

lahan sawah yang begitu cepat pada lima 

belas tahun terakhir ini menunjukkan bahwa 

sektor pertanian mulai ditinggalkan. 

Tingginya kebutuhan tanah untuk 

permukiman menyebabkan banyak petani 

menjual tanah. Semakin sempitnya lahan 

pertanian akan sangat berpengaruh pada 

kestabilan pasokan padi di Kecamatan 

Batang. Berdasarkan ilustrasi Gambar 4.11 

konversi lahan tidak hanya terjadi pada 

daerah pertanian saja namun lahan tambak 

juga mulai banyak dialih fungsikan sebagai 

lahan permukiman. Sebagai contoh yang 

mulai memanfaatkan lahan tambak adalah 

pada kawasan yang berdekatan dengan 

lokasi PLTU. Pada lokasi tambak banyak 

dilakukan pengurukan dan dipersiapkan 

sebagai lahan hunian bagi karyawan PLTU, 
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baik sebagai tempat kos atau kontrakan 

pekerja PLTU. Dalam beberapa tahun ke 

depan hal ini jelas akan meningkat pesat 

seiring meningkatnya kebutuhan tenaga 

kerja konstruksi pembangunan PLTU. 

 

Gambar 5. Diagram Batang Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Batang 

Tahun 2000 - 2015

 

 

      Selanjutnya untuk memberikan ilustrasi 

tentang perubahan penggunaan lahan pada 

rentang 2000 – 2015, pada Gambar 7. 

ditampilkan dinamika perkembangan 

perubahan lahan sawah menjadi peruntukan 

lainnya. Apabila dicermati lebih lanjut, 

perubahan lahan sawah menjadi non sawah 

lebih utama terjadi di sekitar prasarana jalan 

yang ada di seluruh Kecamatan Batang.  

Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, 

mengingat bila hal tersebut dibiarkan tanpa 

pengendalian, maka dalam beberapa tahun 

ke depan dipastikan akan semakin banyak 

lahan sawah yang berubah fungsi menjadi 

lahan permukiman. 

Gambar 6. Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan Lima Tahunan (2000 – 2015) 

di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 
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kosong
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 Luas (Ha) Th 2000 187,29 0,00 510,25 2922,47 72,96 186,81

 Luas (Ha) Th 2005 36,35 68,39 615,57 2596,30 313,90 249,27

 Luas (Ha) Th 2010 30,46 653,55 886,31 1839,53 54,60 119,70

 Luas (Ha) Th 2015 3,46 253,60 1245,27 1707,42 6,71 197,68
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Konversi Lahan Dalam Konstelasi 

RTRW Kabupaten Batang 2011 - 2031 

      Berdasarkan ground check yang telah 

dilakukan pada 40 titik di seluruh lokasi 

perubahan penggunaan lahan sawah menjadi 

peruntukan lain, diperoleh hasil bahwa 

sebagian besar perubahan tersebut menjadi 

permukiman, selanjutnya menjadi industri, 

areal jalan tol, tegalan, dan lahan kosong 

non sawah (lihat lampiran). Dari jumlah 40 

titik hanya terdapat satu titik yang tidak 

sesuai dengan RTRW Kabupaten Batang 

Tahun 2011 - 2031, karena semua lahan 

sawah yang ada di Kecamatan Batang 

ternyata dalam peta RTRW sudah diplot 

sebagai lahan permukiman kota. Dalam 

kaitan tersebut pemerintah seharusnya 

mempertimbangkan keberadaan lahan 

sawah produktif yang harusnya dilindungi, 

khususnya untuk pencadangan lahan sawah 

lestari. 

      Sebagian besar lahan yang ada di 

Kecamatan Batang merupakan lahan 

permukiman kota, sebagaimana tertera 

dalam RTRW Kabupaten Batang 2011 - 

2031. Semua perubahan penggunaan lahan 

2000 – 2015 yang telah diteliti, seluruhnya 

masuk ke dalam kawasan tata ruang yang 

diperuntukkan sebagai lahan permukiman 

kota (Gambar 7). Dengan demikian, 

konversi lahan yang terjadi tidak menyalahi 

peraturan tentang tata ruang wilayah. 

Meskipun demikian, berdasarkan fakta di 

lapangan, sebaiknya RTRW tidak 

memperutukkan semua lahan sawah bagi 

cadangan pengembangan permukiman kota.  

      Apabila RTRW tidak mengalami proses 

revisi, maka pada masa datang alih fungsi 

lahan sawah masih akan terjadi secara besar-

besaran karena tataruang memang 

mengizinkannya. Jika hal ini terjadi, maka 

semua lahan sawah akan hilang dan 

digantikan dengan lahan permukiman. Di 

sisi lain, lahan sawah di Kecamatan Batang 

memiliki potensi yang cukup besar, 

sehingga dibutuhkan aturan yang mengikat 

untuk membatasi terjadinya konversi. 

Hilangnya lahan sawah jelas akan 

mempengaruhi kestabilan produksi pangan 

di Kabupaten Batang. 

Gambar 7. Overlay Peta RTRW Kabupaten Batang 2011 - 2031 dengan Penggunaan Lahan 

Permukiman dari Tahun 2000 – 2015. 
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Prediksi Perkembangan Kecamatan 

Batang 

      Perkembangan Kecamatan Batang 

terjadi di seluruh bagian wilayah kota. 

Perkembangan di bagian utara Kota Batang 

mengalami perkembangan yang cukup 

besar. Keberadaan PLTU diduga akan 

memicu pertumbuhan ruang terbangun di 

bagian utara Kecamatan Batang. 

Keberadaan PLTU akan memberikan 

dampak ekonomi dan pembangunan yang 

sangat signifikan karena pembangunan 

permukiman yang digunakan sebagai hunian 

pekerja PLTU akan memicu pertumbuhan 

yang ada. Alih fungsi lahan bukan hanya 

terjadi pada lahan sawah, tetapi juga akan 

terjadi pada lahan tambak. Selain itu 

keberadaan PLTU juga akan mendorong 

semakin berkembangnya pariwisata pantai 

di Kecamatan Pantai. 

      Perkembangan Kecamatan Batang 

bagian barat sebagian besar didominasi oleh 

kawasan indutri yang semakin meningkat. 

Sebagian besar lahan sawah dimanfaatkan 

untuk indutri yang diikuti dengan lahan 

permukiman. Peningkatan ini semakin besar 

karena letak Kecamatan Batang yang berada 

di jalur utama Pantura. Peningkatan 

sebagian besar berada di utara jalan Pantura 

yang merupakan lahan sawah. Bagian 

selatan Pantura merupakan pengembangan 

untuk lahan permukiman. Sebagian besar 

lahan yang dijadikan indutri berada dekat 

dengan jalur utama karena alasan mobilisasi 

kendaraan atau transportasi yang relatif 

besar. Semakin ke selatan jalan akan 

semakin banyak lahan yang akan digunakan 

untuk permukiman. Peningkatan ini semakin 

besar dari tahun ketahun.  

      Di bagian timur Kecamatan Batang tidak 

terjadi pertumbuhan pembangunan yang 

signifikan karena sebagian besar lahan 

sawah sudah menjadi indutri dan 

perumahan. Perkembangan yang akan 

terjadi di bagian timur merupakan daerah 

yang berkembang terlebih dahulu, sehingga 

perkembangan Kecamatan Batang beralih ke 

arah timur. Selama kurun waktu 2000 – 

2015 di bagian timur hanya terjadi sedikit 

perkembangan. Hanya sebagian lokasi yang 

berada di utara jalan Pantura yang berada di 

sekitar jalan menuju PLTU Batang yang 

mengalami peningkatan pembangunan, yang 

sebagian besar merupakan lahan sawah yang 

dikonversi.  

      Perkembangan Kecamatan Batang yang 

semakin meningkat ke arah selatan berasal 

dari lahan sawah dan tegalan yang diubah 

menjadi lahan permukiman. Perkembangan 

ke arah selatan disebabkan karena semakin 

berkurangnya lahan dan peningkatan harga 

lahan yang relatif  tinggi di sekitar pusat 

kota. Peningkatan pembangunan di bagian 

selatan juga dipicu karena aksebilitas jalan 

yang sangat baik sehingga bagian selatan 

Kota Batang menjadi alternatif hunian yang 

sangat nyaman. Selain itu juga dikarenakan 

suasana di bagian selatan yang masih sangat 

nyaman, asri, dan bernuansa pedesaan.
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Gambar 8. Arah Perkembangan Permukiman Kecamatan Batang tahun 2000 – 2015.

 
  

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah 

telah dipaparkan perlu disampaikan saran-

saran sebagai berikut: (a) Perubahan 

penggunaan dari lahan sawah menjadi non 

sawah yang terjadi secara masif di 

Kecamatan Batang perlu disikapi secara 

serius oleh pihak terkait, seperti Dinas 

Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, 

Bappeda, dan Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kabupaten Batang; (b) Proses revisi 

RTRW Kabupaten Batang 2011 – 2031 

yang saat ini sedang berlangsung, 

hendaknya disikapi dengan 

mengakomodasi proses pengendalian 

konversi lahan sawah dengan mengubah 

sebagian fungsi Kecamatan Batang, bukan 

hanya sebagai pusat permukiman, 

perdagangan dan jasa; tetapi juga memiliki 

fungsi sebagai sentra produksi padi. Hal ini 

mengingat di Kecamatan Batang masih 

terdapat cukup luas lahan sawah beririgasi 

teknis yang memiliki produktivitas relatif 

tinggi; dan (c) Proses penyusunan Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan 

Batang hendaknya juga memasukkan 

ketentuan pengendalian konversi lahan 

sawah menjadi non sawah di Kecamatan 

Batang. 
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APLIKASI KONSEP ZERO WASTE FARMING MELALUI POLA INTEGRASI 

PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA KAWASAN AGROPOLITAN 

MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

Taufik Ikhsanudin 

Dewan Riset Daerah Kabupaten Batang 

 

SARI 

      Kabupaten Batang memiliki potensi yang sangat baik dalam bidang pertanian. Namun 

potensi pertanian dan peternakan tersebut belum dirasakan memberikan harapan bagi petani 

maupun peternak, Umumnya feses hanya digunakan untuk pupuk tanpa ada proses 

pengolahan sedangkan urin hanya dibuang. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi 

pendapatan petani. Untuk itulah diperlukan konsep integrasi pertanian dan peternakan dalam 

rangka pelaksanaan zero waste farming. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman 

masyarakat dengan memperbaiki taalaksana pemeliharan ternak dan pemanfaatan limbah 

feses dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi keluarga peternak, dengan pemanfaatan 

teknologi biogas. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

porpusive sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket) dan dokumentasi. Sistem 

Pertanian terpadu dengan memanfaatkan limbah peternakan seperti kotoran sapi menjadi 

biogas merupakan salah satu upaya pengurangan limbah yang dapat mencemari 

lingkungan.masih. Dengan perbandingan pemakaian bahan bakar terbukti biogas lebih efisien 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak Sistem integrasi sapi/ternak dengan 

tanaman pertanian model zerowaste harus terus dikembangkan. 

 

Kata Kunci: Pertanian, Feses, Biogas, Zerowast. 

 

ABSTRACT 

      Batang has a very good potential in the field of agriculture. However the potential of farm 

and Ranch have felt gives hope for farmers or ranchers, the stool Generally only in use for 

fertilizer without any processing while the urine simply dumped. This case made the loss 

of potential income. That's necessary for the concept of the integration of agriculture and 

animal husbandry in the framework of the implementation of zero waste farming. The purpose 

of this research is to provide an understanding of the people by improving governance of 

livestock waste and utilization of feces can provide economical benefits for families, with a 

Cattlemen's utilization of biogas technology. The determination of the location of the research 

carried out by using a sampling method porpusive. Method of data collection in the study 

done by observation (observation), interview (interview), questionnaire (question form) and 

documentation. Integrated farming systems by utilizing sewage farms such as cow dung into 

biogas is one of waste reduction efforts that can pollute the environment. By comparison the 

proven biogas fuel more efficiently to improve the welfare of farmers and ranchers livestock 

cow/system integration with crop model zerowaste should continue to be developed. 

 

Keyword: Field of Agriculture, Feces, Zerowast. 
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PENDAHULUAN 

      Kabupaten Batang memiliki potensi 

yang sangat baik dalam bidang pertanian. 

Kontribusi pertanian mencapai 

839.239.736 (17,91%) terhadap 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB).  Selain 

potensi pertanian sebagai potensi 

unggulan, potensi sapi potong sebagai 

potensi sub pertanian juga menjadi pilihan 

masyarakat dalam beternak. Boleh 

dikatakan bahwa, Kabupaten Batang 

merupakan salah satu kabupaten pemasok 

daging dan sapi ke kota besar di Indonesia 

seperti Jakarta dan Bandung dengan 

populasi sapi potong mencapai. 9.663 ekor.  

      Namun potensi pertanian dan 

peternakan tersebut belum dirasakan 

memberikan harapan dan pilihan bagi 

petani maupun peternak. Banyak 

masyarakat petani miskin yang memiliki 

usaha sampingan yaitu beternak. Namun 

dalam melaksanakan usahanya 

dilaksanakan secara konvensional. Hal ini 

berakibat tidak maksimalnya pendapatan 

dan tingginya biaya produksi. Sebagai 

contoh, peternakan menghasilkan kotoran 

berupa feses dan urin, namun selama ini 

potensi tersebut belum digarap dengan 

baik, kalupun sudah dimanfaatkan itu pun 

hanya dengan sentuhan teknologi 

sederhana. 

      Umumnya feses hanya digunakan 

untuk pupuk tanpa ada proses pengolahan 

sedangkan urin hanya dibuang. Hal ini 

menyebabkan hilangnya potensi 

pendapatan petani. Sedangkan pertanian 

menghasilkan limbah pertanian berupa 

jerami. Selama ini jerami hanya digunakan 

untuk pakan ternak sapi tanpa melalui 

teknologi pengolahan pakan terlebih 

dahulu, sehingga kualitasnya jelek. Hal ini 

menyebabkan biaya pakan ternak sapi 

menjadi tinggi.  

      Untuk itulah diperlukan konsep 

integrasi pertanian dan peternakan dalam 

rangka pelaksanaan zero waste farming. 

Prinsipnya adalah meningkatnya pedapatan 

petani melalui konsep tersebut. Penelitian 

ini diharapkan mampu menghadirkan 

kajian ilmiah dan strategis untuk landasan 

kebijakan sehingga melahirkan program 

yang tepat. 

      Tujuan penelitian ini untuk 

memberikan pemahaman masyarakat 

dengan memperbaiki taalaksana 

pemeliharan ternak dan pemanfaatan 

limbah feses dapat memberikan 

keuntungan ekonomis bagi keluarga 

peternak, dengan pemanfaatan teknologi 

biogas. 

 

Landasan Teori 

      Konsep zero waste farming melalui 

pola integrasi pertanian dan peternakan, 

sehingga hasil penelitian tersebut dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. diharapkan 

mampu menjadi model dalam pengambilan 

kebijakan dan program tepat guna terhadap 

pembangunan di Kabupaten Batang. 

 

METODE PENELITIAN 

      Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode porpusive 

sampling. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner (angket) dan 

dokumentasi.  

      Data yang sudah terkumpul kemudian 

ditabulasi dan dianalisis secara diskriptif., 

untuk menggali keuntungan dari penerapan 

sistem zero waste farming yang akan 

dibandingkan dengan beberapa bahan 

bakar, seperti minyak tanah, LPG dan kayu 

bakar.



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 17 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Tabel.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di 

Kabupaten Batang 

Kecamatan 
Ruta Usaha 

Peternakan 

Sapi 

Potong 

Sapi 

Perah 
Kerbau Kuda Kambing Domba 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Wonotunggal 2.182 234 2 68 0 1.347 9 

Bandar 6.099 1.150 2 55 0 1.920 10 

Blado 2.388 1.229 3 19 0 974 26 

Reban 3.291 2.070 0 10 0 807 44 

Bawang 4.247 1.974 3 1 1 785 44 

Tersono 4.399 932 2 22 0 996 17 

Gringsing 3.169 22 0 38 1 1.106 8 

Limpung 2.183 406 1 40 0 559 3 

Banyuputih 2.709 153 0 2 0 954 0 

Subah 3.122 235 2 94 0 2.130 2 

Pecalungan 3.158 932 22 9 0 1.297 28 

Tulis 1.901 62 0 52 0 890 16 

Kandeman 1.093 109 0 51 0 510 0 

Batang 1.065 89 4 13 0 502 3 

Warung Asem 872 66 1 10 0 467 1 

Batang 41.878 9.663 42 484 2 15.244 211 

 

Lanjutan Tabel 1. 

Kecamatan Babi 
Ayam 

Lokal 

Ayam 

Ras 

Petelur 

Ayam 

Ras 

Pedaging 

Itik 
Itik 

Manila 
Lainnya 

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Wonotunggal 0 851 15 8 73 11 22 

Bandar 0 4.183 36 59 192 27 153 

Blado 0 442 21 16 41 11 39 

Reban 0 792 14 19 41 21 32 

Bawang 0 2.218 26 8 291 60 98 

Tersono 0 3.138 118 24 186 147 130 

Gringsing 0 2.145 14 10 291 154 79 

Limpung 0 1.334 20 26 115 42 100 

Banyuputih 0 2.032 29 24 273 28 86 

Subah 0 940 12 28 130 20 65 

Pecalungan 0 1.624 53 28 97 30 65 

Tulis 3 1.111 3 14 271 42 45 

Kandeman 0 513 5 20 144 74 13 

Batang 0 495 7 24 142 65 46 

Warung Asem 0 352 6 3 113 10 17 

Batang 3 22.170 379 311 2.400 742 990 

Sumber: Sensus Pertanian 2013, BPS Kabupaten Batang. 
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Potensi Pengembangan Pertanian dan 

Biogas di Kabupaten Batang 

      Sektor pertanian yang ada di 

Kabupaten Batang menghasilkan berbagai 

macam komoditas dengan berbagai tingkat 

produksi. Dalam pengelolaan komoditas 

pertanian, dibutuhkan informasi mengenai 

komoditas sektor pertanian yang menjadi 

unggulan di tiap kecamatan di Kabupaten 

Batang. Informasi ini menjadi salah satu 

sarana bagi pemerintah daerah dalam 

menentukan kebijakan pengembangan 

komoditas sektor pertanian, terutama 

berkaitan dengan peningkatan dan 

pemanfaatan bioteknologi seperti biogas. 

      Apabila diamati, maka potensi sumber 

bahan baku pertanian pakan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan 

peternakan tersedia cukup banyak. Dengan 

demikian maka, pertanyaan besar berkaitan 

dengan kebutuhan pakan hijauan sebesar 

60-70 persen bagi operasional peternakan 

dapat terjawab melalui data diatas. Akan 

tetapi pada kenyataannya potensi seperti 

itu belum banyak dimanfaatkan secara 

maksimal.  

      Sebagai alternatif maka konsep 

integrated farming system, yang 

mengintegrasikan pertanian peternakan dan 

ilmu lain yang terkait dengan pertanian 

perlu kembali di di galakkan. Model sistem 

pertanian terpadu ini berproses pada satu 

kesatuan siklus biologi (integrated bio 

cycle farming), dimana tidak ada limbah 

yang terbuang (zero waste) dengan kata 

lain semua bagian dari sistem ini 

bermanfaat. Misalnya, limbah pertanian 

digunakan untuk pakan ternak, limbah 

peternakan diolah menjadi biogas dan 

kompos yang terus dapat dipakai secara 

bersiklus untuk menjalankan kegiatan 

integrated farming system ini. Jika konsep 

ini dapat dilakukan dengan baik, maka 

sudah barang tentu cita-cita untuk 

mensejahterakan masyarakat tani dapat 

terwujud.

 

Gambar 1. Siklus Model Zero Waste Farming 

 
 

      Dengan adanya program untuk 

mewujudkan swasembada daging, maka 

populasi ternak penghasil daging 

diproyeksikan akan terus meningkat di 

masa-masa mendatang guna mencapai 

swasembada daging yang ditargetkan oleh 

pemerintah. Peningkatan populasi ternak 

tentunya tidak hanya berimplikasi pada 

peningkatan produksi daging, tetapi juga 

peningkatan produk samping yaitu kotoran 

ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku pengembangan biogas. Kondisi 

ini sangat mendukung ketersediaan bahan 

baku biogas secara kontinu dalam jumlah 

yang cukup untuk memproduksi biogas. 

      Tabel berikut menyajikan data 

mengenai jumlah biogas rumah tangga 

maupunkelompok di seluruh kabupaten 

batang berdasarkan data terbaru yang 

dihimpun oleh dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Batang. 

http://3.bp.blogspot.com/-1yVNSx3L7-0/VXY8vQL0I_I/AAAAAAAAAdk/i1WpyarF8zM/s1600/limbah.JPG
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Tabel 2. Data Jumlah Unit Biogas Kotoran Sapi 

No Nama Pemilik Alamat 
Kapasitas 

Biogas (m²) 

Tahun 

Pembangunan 

1 Kelompok Tani Ternak  

LEMBU SARI 

Dk. Serang Desa 

Wonosari Kec. Bawang 

± 25 m³ 2009 

2 Kelompok Tani Ternak  

Desa Blado, Kec. Blado 

Desa Blado, Kec. Blado ± 25 m³ 2012 

3 Kelompok Tani Ternak Sido 

Mulyo 

Desa Wanar Kecamatan 

Tersono 

- 2011 

4 Ponpes Roudlotul Mutaqin 

 

Desa Dlisen Kec. 

Limpung 

± 25 m³ 2010 

5 Kelompok Tani Ternak  

Desa Sodong Kec. 

Wonotunggal 

Desa Sodong Kec. 

Wonotunggal 

± 25 m³ 2011 

 

Lanjutan Tabel 2 

No Tahun 

Pembangunan 

Instansi yang Membangun Jumlah KK 

Penerima Manfaat 

Biogas Masih 

Aktif 

Ya Tidak 

1 2009 BLH Kab. Batang 3 √ - 

2 2012 BLH Kab. Batang 1 √ - 

3 2011 DISPERTANAK Kab. Batang 7 √ - 

4 2010 BLH Prov Jateng 1 √ - 

5 2011 BLH Prov Jateng  √ - 

 

Konsep dan Aplikasi Biogas di Desa 

Wanar 

      Desa Wanar, Kecamatan Tersono, 

Kabupaten Batang merupakan daerah atau 

desa yang terletak di daratan pegunungan 

dengan jumlah penduduk kurang lebih 

1843 penduduk, sebanyak 915 laki-laki 

dan 928 perempuan, mayoritas mata 

pencahariannya adalah petani dan 

sekaligus peternak. Untuk setiap petani 

sapi, rata-rata terdapat 1-2 ekor sapi dalam 

satu kepala rumah tangga. Desa Wanar 

merupakan daerah yang sangat potensial 

untuk budidaya sapi maupun hewan ternak 

lainnya seperti kambing, ayam dan jenis 

unggas lainya. Pada awalnya sebagian 

besar masyarakat di desa ini memanfaatkan 

kotoran sapi dan atau hewan ternak lainnya 

hanya sekedarnya saja, dikumpulkan dan 

kemudian dijadikan pupuk dengan cara 

disebar di ladang atau area persawahan 

dengan tanpa adanya proses pengolahan 

terlebih dahulu.  

      Dengan adanya program-program dari 

pemerintah berkaitan dengan penerapan 

konsep zero waste farming, pengelolaan 

peternakan sapi di Desa Wanar ini tidak 

lagi membuang kotaoran sapi dengan 

cuma-cuma. Sebab, kotoran sapi tersebut 

dapat diubah menjadi sesuatu yang sangat 

berharga untuk kelangsungan hidup 

manusia, yakni bahan untuk pembakaran 

keperluan rumah tangga dan tentunya 

pupuk itu sendiri. Selain itu, dengan luas 

wilayah desa yang mencapai 311,455 Ha 

dan tingginya potensi kotoran sapi 

merupakan potensi tersendiri untuk 

mengolahnya agar termanfaatkan dengan 

baik dan sampai mencemari lingkungan.  

      Hanya saja memang, ketika penelitian 

ini berlangsung selama beberapa waktu, 

kesadaran masyarakat terhadap 

lingkungan, khususnya pemanfaatan 
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kotoran sapi sebagai bahan baku reaktor 

biogas masih sangat minim. Paling tidak 

ada dua faktor yang sangat mempengaruhi 

masyarakat terhadap persoalan ini. 

Pertama, dimudahkannya masyarakat 

terhadap LPG bersubsidi 3 Kg dipasaran, 

selain karena harganya sangat terjangkau, 

keberadaannya juga sangat mudah 

didapatkan. Dan yang kedua adalah masih 

rendahnya pemahaman petani akan energi 

alternatif terbarukan seperti biogas. Hal ini 

mungkin sebanding dengan tingkat 

pendidikan petani di Desa Wanar. 

      Peneliti bekerjasama dengan pengurus 

Kelompok Tani Sidomulyo dan pengguna 

biogas di lingkungan setempat melakukan 

pengamatan serta uji coba sederhana, yakni 

kotoran sapi yang telah terkumpul dari 

peternakan setempat, kemudian 

dimasukkan ke dalam septic tank yang 

telah tersedia untuk dijadikan biogas. Dari 

septic tank tersebut, dibuatlah saluran-

saluran paralon yang dihubungkan ke 

kompor-kompor di dapur rumah sekitar 

reaktor. Ternyata biogas tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan rumah 

tangga, khususnya memasak.  

Pada Kelompok Tani Ternak Sidomulyo 

      Walaupun belum lama sistem ini 

berjalan di Desa Wanar, namun pada 

dasarnya masyarakat sekitar dapat 

menerima manfaat secara langsung dari 

biogas tersebut. Di Desa Wanar, satu unit 

biogas dengan jumlah sapi sebanyak 18 

(delapan belas) atau satu kelompok 

ternyata dapat untuk mencukupi kebutuhan 

gas dengan 6 (enam) kepala keluarga.  

Setiap harinya kotoran per ekor sapi dapat 

mencapai sekitar 20Kg limbah padat dan 

cair. Dengan demikian dari delapan belas 

(18) ekor sapi bisa didapat sampai 360Kg 

kotoran padat dan cair. Selain 

menghasilkan biogas, sisa fermentasi 

kotoran juga bisa menghasilkan pupuk.  

      Dari hasil pengamatan, kebutuhan 

keluarga dengan anggota keluarga 

sejumlah 5 orang terhadap biogas yang 

digunakan khusus untuk memasak adalah 

1,25m
3
/hari

 
atau 0,25 m

3
/hari untuk setiap 

orangnya. Sementara itu, untuk setiap 20 

Kg kotoran sapi padat dan cair (jumlah 

yang dihasilkan satu ekor sapi per hari) 

berpotensi menghasilkan 0,36 m
3 

biogas,  

sehingga untuk keperluan satu keluarga 

dengan asumsi 5 anggota keluarga 

dibutuhkan 3 ekor sapi, dengan 

perhitungan perolehan kotoran ternak 

sejumlah 60Kg per hari dan akan 

menghasilkan biogas sejumlah 3,66 

m
3
/hari. 

      Meskipun Desa Wanar adalah daerah 

pegunungan, namun untuk mendapatkan 

kayu bakar tidak semudah seperti pada 

tahun-tahun sebelumnya, dimana 

ketersediaan kayu sangat melimpah, karena 

lahan hutan pada saat itu masih sangat 

terjaga keberadaannya. Berbeda dengan 

sekarang, maka beberapa anggota 

masyarakat bisa memperoleh kayu bakar 

hanya dengan cara membeli, dengan harga 

kisaran Rp.80.000 untuk setiap meternya, 

untuk minyak tanah dapat dibeli dengan 

harga Rp.9.000/Liter, sedangkan pemakai 

gas LPG bisa membeli Rp. 19.000 untuk 

setiap tabung dengan ukuran berat 3 Kg. 

      Keluarga-keluarga yang menggunakan 

biogas sudah tidak membutuhkan 

pembelian bahan bakar karena dapat 

terpenuhi kebutuhannya dari hasil proses 

pengolahan kotoran ternak yang 

dikelolanya. Bagi sebagian kecil 

masyarakat yang masih mencari atau 

memotong kayu bakar di hutan sekarang 

waktunya dapat dipergunakan untuk 

kegiatan yang memberikan nilai tambah 

ekonomis, dengan pekerjaan-pekerjaan 

sambilan lainnya ataupun mengelola 

produksi biogas itu sendiri.  
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Analisa Ekonomi Penggunaan Biogas 

pada Kelompok Tani Sidomulyo 

      Pada prinsipnya produksi biogas dari 

kotoran sapi yang diintroduksikan dari 

skala rumah tangga sampai skala besar, 

dengan menggunakan biaya murah 

(kantong plastik) sampai konstruksi semen 

beton dimaksudkan untuk mendapatkan 

nilai tambah dari pemanfaatan pupuk 

kandang sebagai alternatif bahan bakar 

yang murah. Walaupun penanganan limbah 

dengan sistem fermentasi anaerobik 

menggunakan reaktor biogas ini memiliki 

beberapa keunggulan seperti, dapat 

mengurangi emisi gas rumah kaca, 

mengurangi bau yang tidak sedap, 

mencegah penyebaran penyakit, dan 

menghasilkan pupuk, namun secara umum 

salah satu tujuan penting daripada produksi 

biogas adalah pemanfaatan energi 

khususnya untuk kalangan rumah tangga. 

Sehingga, ada dua keuntungan yang 

menjadi daya pikat petani dalam 

memproduksi biogas dengan aplikasi zero 

waste farming ini, yaitu gas metana yang 

dihasilkan dapat berfungsi sebagai sumber 

energi, adapun limbah cair dan limbah 

padat yang dihasilkan dapat digunakan 

sebagai pupuk organik. 

      Analisa ekonomi merupakan hal yang 

penting dalam persoalan alih teknologi, 

khususnya pertanian dan turunannya. 

Mengingat salah satu prinsip dasar 

daripada teknologi ialah mensejahterakan 

dan memudahkan, sehingga produksi 

biogas dalam skala rumah tangga maupun 

dalam skala besar harus dapat memenuhi 

kedua unsur tersebut. Analisa ekonomi 

pada produksi biogas di Desa Wanar 

Kecamatan Tersono ini dilakukan secara 

sederhana dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar manfaat ekonomis dari 

aplikasi konsep zero waste farming. 

Analisa ekonomi menggunakan informasi 

dari pengurus Kelompok Tani Sidomulyo, 

Desa Wanar, Kecamatan Tersono dan 

pengguna manfaat reaktor biogas dan 

menggunakan beberapa asumsi:

 

Tabel 2. Analisa Ekonomis Perbandingan Penggunaan Biogas Dengan Bahan Bakar Lainnya 

 

      Analisa tersebut menunjukkan bahwa 

biogas membutuhkan biaya Rp. 20.000.000 

untuk proses pembuatan gas beserta 

peralatannya yang dapat bertahan minimal 

kurang lebih 10 tahun dan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

Jenis 

bahan 

bakar 

Harga bahan 

bakar (Rp) 

Nilai Ekonomis Biaya bahan 

bakar /tahun 

(Rp) 

Harga 

peralatan 

(Rp) 
Periode 

penggunaan 

Harga per hari 

(Rp) 

Minyak 

tanah 

9.000/liter 2 liter untuk 1 

hari 

 

18.000 6.480.000 150.000 

Gas LPG 19.000/tabung 

(3Kg) 

1 tabung untk 

7 hari 

pemakaian 

 

2.750 990.000 500.000 

Biogas 0 20 Kg (fases 

Sapi) 

1.000 

Asumsi 

Peralatan dan 

operasional 

 

360.000 18.240.500 

Kayu 

Bakar 

80.000/meter 4 hari 

pemakaian 

 20.000 7.200.000 Rp.0 
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Terlihat dari tabel diatas penggunaan 

biogas sebagi pengganti bahan bakar 

rumah tangga adalah yang paling efisien, 

dari berbagai jenis bahan bakar yang 

digunakan oleh masyarakat. Nampak jelas 

bahwa biogas merupakan salah satu 

alternatif dalam hal penghematan biaya, 

sekaligus ramah terhadap lingkungan. 

Dalam satu tahun hanya membutuhkan 

biaya sebesar Rp. 360.000 dan dapat BEP 

dalam waktu tiga tahun apabila 

dibandingkan dengan penggunaan minyak 

tanah sebagai bahan bakar sehari-hari.  

      Dari analisis tersebut menunjukan 

bahwa penggunaan minyak tanah dalam 

satu tahun dapat mencapai Rp. 6.480.000 

belum lagi ditambah dengan harga 

peralatan sebesar Rp. 150.000. Biaya netto 

yang dikeluarkan untuk penggunaan 

minyak tanah sebesar Rp. 6.630.000 dan 

apabila dibandingkan dengan pemakaian 

biogas tentunya jauh lebih mahal. Dengan 

demikian, apabila rumah tangga 

menggunakan biogas sebagai alternatif 

bahan bakar, maka dapat menekan biaya 

sebesar Rp. 6. 270.000 (Rp. 6.630.000-

360.000) selama satu tahun. 

      Pemakaian LPG dapat terlihat dari 

analisis diatas, biaya yang dikeluarkan 

dalam kurun waktu satu tahun cukup besar, 

dan itu pun dengan menggunakan asumsi 

LPG bersubsidi (3 Kg). Jadi untuk 

pemakaian gas LPG membutuhkan biaya 

Rp. 990.000 sehingga apabila 

dibandingkan dengan biogas, maka setiap 

kepala keluarga dapat menyisihkan uang 

sebanyak Rp. 630.000 dalam setiap 

tahunnya. 

      Dan tidak sedikit yang beranggapan 

bahwa penggunaan kayu bakar untuk 

keperluan rumah tangga sehari-hari adalah 

alternatif yang termurah, namun apabla 

dihitung kembali dalam waktu jangka 

penjang, maka anggapan tersebut adalah 

keliru. Ini dapat dilihat dari analisis diatas, 

dimana penggunaan kayu bakar dalam 

jangka satu tahun bisa mencapai Rp. 

7.200.000 dan apabila dibandingkan 

dengan penggunaan biogas, maka 

penggunaan kayu bakar untuk bahan bakar 

rumah tangga tergolong sangat mahal. 

Karena untuk pemakaian biogas hanya 

membutuhkan Rp. 360.000 dalam satu 

tahunnya.  

      Berdasarkan analisis perbandingan 

diatas, pemanfaatan kotoran sapi sebagai 

pengganti bahan bakar rumah tangga lebih 

memberikan keuntungan ekonomis, karena 

dengan penggunaan biogas tersebut, selain 

dapat menekan biaya juga dapat menekan 

pencemaran terhadap lingkungan sekitar. 

Namun dari pengguna di desa wanar yang 

hanya 6 kepala keluarga, maka dapat 

dianalisa bahwa penduduk atau masyarakat 

belum bisa beralih kepada teknologi 

pertanian terbarukan.  

 

SIMPULAN 

      Sistem Pertanian terpadu dengan 

memanfaatkan limbah peternakan seperti 

kotoran sapi menjadi biogas merupakan 

salah satu upaya pengurangan limbah yang 

dapat mencemari lingkungan.masih. 

Dengan perbandingan pemakaian bahan 

bakar terbukti biogas lebih efisien untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani dan 

peternak Sistem integrasi sapi/ternak 

dengan tanaman pertanian model 

zerowaste harus terus dikembangkan. 
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SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DESTINASI 

WISATA DI KABUPATEN BATANG 

 

Agus Ilyas dan Hari Agung Budijanto 

Dosen STMIK WIDYA PRATAMA Pekalongan 

 

SARI 

      Kabupaten Batang saat ini giat membangun dalam segala bidang salah satu yang 

mendapat perhatian serius adalah pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata di Batang di 

harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dapat meningkatkan 

pendapatan dan memberdayakan masyarakat. Destinasi wisata di Batang cukup beragam dari 

Pantai, Kuliner, Curug dan Telaga, Agrowisata, Sejarah dan Edukatif. Masalah yang dihadapi 

dalam pariwisata di Batang adalah kurangnya Promosi dan belum danya pemetaan mengenai 

destinasi  yang baik. Untuk membantu mengatasi permasalahan peneliti membuat Sistem  

Informasi Pemetakan objek wisata menggunakan Sistem informasi geografi (SIG) berbasis 

Web di Kabupaten Batang. Diharapkan sistem ini dapat digunakan sebagai promosi dan 

mengenalkan destinasi wisata Kabupaten Batang serta dapat meningkatkan kunjungan 

wisatawan baik lokal maupun nasional.Untuk pengembangan ke  depan sistem ini dapat 

dikembangkan dengan menggunakan virtual reality. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi Geografi, Destinasi Wisata Batang. 

 

ABSTRACT 

      Batang regency has recently been strongly developing in all aspects, such way is by 

giving serious attention on developing tourism department.  The tourism in Batang regency is 

expected to contribute Region Originality Income (PAD) furthermore increasing the society 

role and income.  There are varied destination of tourism object in Batang such as the beach, 

cullinaire, pond and lake, agro-tourism, history, and Educative.  The problem raised in 

Batang Tourism Department is about the lack of promotion and there hasn’t been any proper 

destination mapping.  Thus the Geographic Information System (GIS) for Tourism 

Destination at Batang Regency is made in overcoming the problem.  The system is expected to 

be one of the promotion media in introducing the tourism destination at Batang Regency as 

well as able to support in increasing the tourists visit either for local or national visiting. For 

further development, the system may be developed by virtual reality. 

 

Keywords: Geographic Information System, Batang Tourism Destination. 
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PENDAHULUAN 

      Kabupaten Batang terletak pada 6
o 

51' 

46" sampai 7
o 

11' 47" Lintang Selatan dan 

antara 109
o 

40' 19" sampai 110
o 

03' 06" 

Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah 

dan berada pada jalur utama Pantura. Luas 

daerah 78.864,16 Ha.  Batas-batas 

wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, 

sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah 

selatan Kabupaten Wonosobo dan 

Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat 

Kota dan Kabupaten 

Pekalongan.  Kabupaten Batang dibentuk 

tahun 1965 saat ini dipimpin oleh Bapak 

Wihaji yang terpilih pada tahun 2017.  

      Usaha pariwisata adalah kegiatan yang 

bertujuan menyelenggarakan jasa 

pariwisata atau menyediakan atau 

mengusahakan objek dan daya tarik 

wisata,usaha barang pariwisata dan usaha 

lain yang terkait dengan bidang tersebut. 

Industri pariwisata adalah suatu susunan 

organisasi, baik pemerintah maupun 

swasta, yang terkait dalam pengembangan, 

produksi dan pemasaran produk suatu 

layanan untuk memenuhi kebutuhan dari 

orang yang sedang berpergian Pariwisata 

di daerah-daerah sangatlah banyak bila 

mampu memanfaatkan potensi-potensi 

yang ada, pemerintah dan masyarakat 

daerah saling membantu dalam 

pengembangannya tersebut sehingga akan 

mengangkat segi ekonomi, budaya dan 

pendidikan daerah itu. Pariwisata sangatlah 

mampu dalam mengatasi masalah 

kesejahteraan bila dikembangkan secara 

propesional. 

      GIS atau Sistem Informasi Geografis 

(SIG) merupakan sebuah sistem yang 

saling berangkaian satu dengan yang 

lainnya, SIG sebagai kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografi dan 

personel yang didesain untuk memperoleh, 

menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan semua 

bentuk informasi lingkungan dan geografi. 

Dengan demikian, basis analisis dari SIG 

adalah data spasial dalam bentuk digital 

yang diperoleh melalui data satelit atau 

data lain terdigitasi. Analisis SIG 

memerlukan tenaga ahli sebagai 

interpreter, perangkat keras komputer dan 

software pendukung (Nuarsa, 2004). 

      Kabupaten Batang Saat ini giat 

membangun di bidang pariwisata untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat dan 

meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Kabupaten Batang wilayahnya  meliputi 

Pantai, dataran rendah dan dataran tinggi 

sehingga objek wisatanya beragam dari 

destinasi wisata pantai, curug atau telaga, 

Agrowisata, Eco Park, sejarah dan 

edukatif. Pemasalahannya adalah belum 

adanya pemetaan yang baik dan informatif  

untuk menggambarkan objek wisata yang 

ada. Sistem informasi geografis (SIG)  

adalah cara yang tepat untuk mengatasi 

masalah yang ada 

 

Landasan Teori 

      Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Pariwisata; Pelancongan; 

Turisme adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan perjalanan untuk 

rekreasi, menurut UU No. 10 tahun 2009 

pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa 

pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan pariwisata dan didukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yan 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah. Koen 

Meyers (2009), Pariwisata ialah aktivitas 

perjalanan yang dilakukan sementara 

waktu dari tempat tinggal semula ke 

daerah tujuan dengan alasan bukan untuk 

menetap atau mencari nafkah melainkan 

hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, 

menghabiskan waktu senggang atau libur 

dan tujuan-tujuan lainnya. 
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      Destinasi Wisata. Pengertian Destinasi 

wisata menurut Daryanto (1997:167) 

dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap 

destinasi diartikan sebagai "tempat tujuan 

atau daerah tujuan wisata", sedangkan 

menurut Hadinoto (1996:15) destinasi 

wisata merupakan suatu kawasan spesifik 

yang dipilih oleh seseorang pengunjung, ia 

dapat tinggal dalam waktu tertentu. 

      Di Batang destinasi wisata cukup 

beragam sebagian contohnya antara lain: 

(1) Alam (curug/telaga), diantaranya Curug 

Lojahan di Desa Kali Tengah Kecamatan 

Blado dan Curug Genting di Desa Bawang 

Kecamatan Blado; (2) Pantai, diantaranya 

Pantai Ujung Negoro, Pantai Sigandu, 

Pantai Celong Kedawung, Pantai Jodo 

Gringsing, dan Pantai Pelabuhan Perikanan 

Batang; (3) Wisata edukatif, diantaranya 

Batang Dolphin Center dan Kolam Renang 

Bandar; (4) Wisata Sejarah, diantaranya 

Goa Jepang dan Prasasti Sojomerto; dan 

(5) Agrowisata, diantaranya Kebun Teh 

Pagilaran, 

 

      Sistem Informasi Geografis. GIS 

(Geographic information system) atau SIG 

(sistem informasi geografis) adalah suatu 

sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, 

memanipulasi (memodelkan), 

menganalisis, dan menyajikan sekumpulan 

data keruangan yang memiliki referensi 

geografis atau acuan lokasi (Johnson 

1996). Sistem Informasi Geografis 

menurut Susanto (2007), adalah sistem 

yang berbasis komputer yang digunakan 

untuk menyimpan data dan manipulasi 

informasi geografis. SIG atau GIS 

merupakan suatu bentuk sistem informasi 

yang menyajikan informasi dalam bentuk 

grafis dengan menggunakan peta sebagai 

antar muka. Aplikasi SIG saat ini banyak 

digunakan untuk perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian yang 

berkaitan dengan wilayah geografis. 

      Penerapan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) Subaryono, 2005 mengemukakan 

bahwa SIG sering digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam suatu 

perencanaan. Para pengambil keputusan 

akan lebih mudah untuk menganalisa data 

yang ada dengan menggunakan SIG. 

      Aplikasi GIS berbasis web, aplikasi 

yang dijalankan pada komputer yang 

terhubung dengan internet melalui internet 

browser. Web-GIS merupakan Sistem 

Informasi Geografi berbasis web yang 

terdiri dari beberapa komponen yang saling 

terkait. Web-GIS merupakan gabungan 

antara design grafis pemetaan, peta digital 

dengan analisa geografis, pemrograman 

komputer, dan sebuah database yang saling 

terhubung menjadi satu bagian web-design 

dan web-pemetaan. 

 

METODE PENELITIAN 

      Penelitian dilaksanakan di Kabupaten 

Batang selama tiga bulan mulai dari 

Agustus sampai dengan Oktober 2017. 

Respondennya adalah pengelola destinasi 

wisata, Website dan google maps. 

Pengambilan data sampel secara simple 

random sampling. 

      Pengembangan Perangkat Lunak. 

Pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada metode pengembangan sistem 

waterfall Rogers S Pressman 2012  dengan 

tahapan: (1) Communication, pada tahap 

ini, akan dilakukan komunikasi dengan 

customer akan memberikan gambaran 

secara detail tentang aplikasi yang akan 

dikembangkan. Aplikasi pemetaan yang 

akan dibuat tentang destinasi wisata 

Kabupaten Batang yang bertujuan untuk 

memudahkan pencarian lokasi destinasi 

wisata Kabupaten Batang; (2) Planning 

(Estimating, Scheduling, Tracking), adalah 

tahapan perencanaan yang menjelaskan 

tentang estimasi tugas-tugas teknis yang 

akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat 
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terjadi, sumber daya yang diperlukan 

dalam membuat sistem; (3) Modelling, 

Proses Modelling ini akan menterjemahkan 

syarat kebutuhan ke sebuah perancangan 

software yang dapat diperkirakan sebelum 

dibuat coding; (4) Construction, 

Merupakan proses pembuatan coding atau 

pengkodean. Merupakan penerjemahan 

desain dalam bahasa yang dapat dikenali 

oleh komputer. Software yang digunakan 

adalah Framework CodeIgniter, Mysql, 

Bootstrap. Tahapan ini merupakan tahapan 

secara nyata  dalam mengerjanan suatu 

software. Testing menggunakan metode 

Graphic User Interface (GUI). Pengujian 

di lakukan dengan mencoba seluruh menu 

dan tombol navigator yang ada. Tujuan 

testing untuk mencari kesalahan-kesalahan 

terhadap sistem; dan (5) Deployment, 

Tahapan ini merupanan terakhir dalam 

pembuatan software. Setelah melakukan 

Komunikasi, analisis, desain dan 

pengkodean maka sistem yang sudah jadi 

digunakan oleh user. Kemudian software 

yang sudah dibuat harus dilakukan 

pemeliharaan secara berkala 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan Sistem 

      Berdasarkan rancangan interface yang 

telah dibuat, maka berikut ini akan 

dijelaskan mangenai tampilan perancagan 

sistem informasi geografs pariwisata di 

kabupaten Batang. Hasil tampilan website 

ini dijelaskan dalam bentuk tampilan 

website yang telah dijalankan 

(running). Tampilan program ini sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Tampilan Website. 
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Lanjutan Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hasil analisis Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Destinasi Wisata di 

Kabupaten Batang meliputi perangkat 

lunak, sistem operasi, jaringan internet dan 

perangkat keras yang digunakan untuk 

menjalankan website ini, telah 

sesuaidengan kebutuhan sistem. Pengguna 

system informasi geografs ini dapat masuk 

ke dalam sistem melalui dua cara yaitu 

sebagai admin dan sebagai pengunjung. 

Pengguna system sebagai admin bertugas 

melakukan input atau update data sistem 

informasi geografis. Melalui halaman 

admin untuk masuk ke menu utama 

seorang admin harus login terlebih dahulu, 

dan seorang pengujung akan melihat 

informasi yangdi input atau update oleh 

seorang admin. Perencangan sistem 

informasi geografis pariwisata Kabupaten 

Batang dibuat dengan pemrograman 

Framework Codeigniter 3, Bootstrap dan 

MySql. Dalam penerapannya di internet, 

pengaksesannya memerlukan browser dan 

koneksi internet yang cukup optimal. 

 

SARAN 

      Sistem informasi geografs pariwisata  

Kabupaten Batang dapat membantu Dinas 

Pariwisata Kabupaten Batang untuk 

menginformasikan wisata kepada 

masyarakat secara efektif dan efsien. 

      Sistem informasi geografs ini dapat 

digunakan sebagai panduan mencari 

tempat wisata yang ada di Kabupaten 

Batang. Sistem informasi geografs 

parwisata Kabupaten Batang, dapat 

menggantikan fasilitas informasi 

sebelumya yang menggunakan katalog, 
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berbasis desktop, media cetak, brosur dan 

pamflet. 
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PENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PERIJINAN PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

(DPMPTSP & NAKER)  BERBASIS WEB PADA 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 

 

Eny Jumiati, Tri Agus Setiawan, dan Muhammad Farid Hasyim 

STMIK WIDYA PRATAMA Pekalongan 

 

SARI 

      Pelayanan yang prima merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu organisasi 

dalam meningkatkan kualitas pelanggan. Kualitas  layanan yang baik dipandang  menjadi  

salah  satu  faktor  mencapai  keunggulan kompetitif sehingga mampu meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Tenaga 

Kerja (DPMPTSP & NAKER) kabupaten Batang merupakan suatu badan yang mengatur 

pelayanan dalam pemberian izin mendirikan usaha. Terlihat jelas sampai saat ini kondisi 

pelayanan publik di Indonesia selalu membuat masyarakat tidak puas karena birokrasinya 

yang berbelit, lamban, melelahkan bahkan tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan 

yang dikelola administrasi negara, sehingga ketidak  pastian  ini  sering menjadi penyebab 

munculnya praktek KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya umpan balik 

layanan dan keluhan dari masyarakat secara langsung atau dari kebutuhan masyarakat dalam 

mengurus perijinan merupakan  alat  untuk  mengukur kepuasan  masyarakat.  Kepuasan  dan  

ketidakpuasan dalam mengurus perijinan merupakan  dampak  dari  perbandingan  antara  

harapan masyarakat dengan  kinerja  yang  diperoleh  dalam penyelenggaraan pelayanan.  

Hasil penelitian layanan perijinan berbasis web menunjukkan bahwa prinsip dan standar 

pelayanan perizinan yang didukung oleh teknologi informasi berbasis web mampu 

meningkatkan pencapaian  kepuasaan  masyarakat  melalui Standar  Pelayanan  Prima  yang  

telah  ditetapkan  secara  utuh  dan  menyeluruh, yang terdiri atas dimensi waktu, biaya, 

moral, dan kualitas. 

 

Kata Kunci: Layanan, Kepuasan Pelanggan, Sistem Informasi. 

 

ABSTRACT 

      Excellent service is such measurement of a success in an organization in improving 

customer quality. Good service quality is considered to be one of the factors to achieve 

competitive excellence in improving customer satisfaction. Capital Investment Department, 

One Stop service and Labour Department (DPMPTSP & NAKER) of Batang regency is the 

department that regulates the service in establishing business permission. It is clearly seen 

that recently the condition of public services in Indonesia have always made the society 

dissapointed for complicated bureaucracy, slow, tiring even there are no certainty on budget 

and service duration done by state adminsitration, thus this uncertainty is oftenly cause such 

coruption, collution and nepotism in public service operation.  The presence of service 

feedback and complain from the society either in direct ways or from the need of the society 

in permission establishment process is the tool to measure society satisfaction.  The 

satisfaction and unsatisfaction in permission establishment process is an impact from the 

comparation between society expectation and the performance obtained in the service 

operation.  The result of the research from the web based permission establishment service 

determined that the principles and the standard of permission establishment service 

supported by web based information technology are able to improve the accomplishment of 

society satisfaction through excellent service standard that stated at once and comprehensive 

way which contain time dimension, budget, moral, and quality. 

 

Keywords: Service, Customer Satisfaction, Information System. 
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PENDAHULUAN 

      Perkembangan teknologi informasi 

berbasis web terbukti merupakan  salah  

satu  media informasi  yang  efektif  dan  

efisien dalam  penyebaran  informasi  yang  

dapat diakses  oleh  siapa  saja,  kapan  saja  

dan  dimana  saja. Pemanfaatan website 

tidak hanya digunakan pada bidang 

penjualan saja tapi juga dapat 

dimasnfaatkan dalam bidang jasa layanan. 

Dalam pelaksananaan pelayanan ada tiga 

level  pembahasan dalam kerangka 

meningkatkan  pelayanan publik, pertama 

kebijakan (peraturan  perundang-

undangan), kedua  kelembagaan, ketiga, 

sumber daya manusia. 

      Kualitas  Pelayanan  pada  dasarnya  

memberikan  kontribusi  penting  dalam 

lembaga. Selain  itu  juga  kualitas  

pelayanan  yang  baik  mampu 

mempertahankan citra  lembaga tersebut, 

hal ini akan tercermin dalam bentuk 

transparansi, akuntabilitas,  kondisional, 

partisipatif, kesamaan hak dan  

keseimbangan hak dan kewajiban. Maka  

masyarakat akan  merasa  puas dengan  

pelayanan  yang ditawarkan. 

      Menurut Tjiptono (2001) Pelayanan 

prima dalam suatu organisasi publik sudah 

menjadi suatu kewajiban sehingga 

pelayanan yang didapat mampu 

memuaskan pelanggan dengan kualitas 

kompetensi layanan yang profwsional 

dengan karakteristik transparan, akuntabel 

dan kondisional. 

      Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

(DPMPTSP & NAKER) merupakan suatu 

lembaga yang mengatur pelayanan dalam 

pemberian izin mendirikan usaha di daerah 

kabupaten Batang. Untuk   itu  sistem 

informasi layanan terutama perijinan  

berbasis web sangat penting untuk  

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat 

berkenaan dengan pelayanan perijinan. 

Adapun untuk peningkatan kualitas 

layanan publik yang didasarkan pada 

perkembangan teknologi merupakan tujuan 

utama dari pelaksanaan e-government, 

tidak hanya  berada pada pemerintah 

kabupaten Batang. 

      Sistem Kepuasan Pelanggan  dapat 

digunakan   agar pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Survei  Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

      Pengembangan Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu 

berbasis Web kabupaten Batang 

merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan pemerintahan  berbasis 

elektronik  (e-government) dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

yang efektif, efisien, dan transparan, serta 

diarahkan untuk mencapai pembentukan 

jaringan informasi dan transaksi pelayanan 

publik yang berkualitas tanpa dibatasi 

sekat ruang  dan waktu  sehingga 

diharapkan mampu mengakomodir konsep, 

hakekat dan sifat Pelayanan Umum yang 

Prima  (excellent service) dan mendorong 

terwujudnya pelayanan perizinan yang 

terpadu atau menuju layanan “One Stop 

Service”. 

 

Landasan Teori 

      Kepuasan Pelangggan. Survei  

Kepuasan  Masyarakat  adalah  

pengukuran  secara komprehensif  kegiatan  

tentang  tingkat  kepuasan  masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas 

pendapat masyarakat dalam  memperoleh  

pelayanan  dari  penyelenggara  pelayanan 

publik.   

      Selama ini Survei Kepuasan 

Masyarakat menggunakan khususnya 

dalam pemerintahan mengacu pada 

Keputusan Menteri Pendayagunaan  
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Aparatur  Negara  Nomor: 

KEP/25/M.PAN/2/2004  tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu 

pada  Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik dan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan  

Perundangan.  Oleh  karena  itu, 

Keputusan  Menteri  tersebut, dipandang 

perlu disesuaikan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

      Standar Pelayanan adalah tolok ukur 

yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan  pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan  sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas,  cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur.  

      Kualitas pelayanan sebagai refleksi 

persepsi evaluatif konsumen terhadap 

pelayanan yang diterima pada  suatu waktu 

tertentu (Parasuraman  et al.,1988) dalam  

(Christina,  2011). Dengan demikian, dapat 

dipahami   bahwa terdapat dua faktor 

utama yang    mempengaruhi kualitas 

pelayanan, yaitu pelayanan  yang 

diharapkan konsumen dan pelayanan yang 

diterima atau dirasakan oleh konsumen 

atau hasil yang dirasakan. 

      Parasuraman et al, (1988) dalam 

Christina (2011)  menyusun dimensi pokok 

yang menjadi faktor utama  penentu 

kualitas pelayanan adalah: (1) Reliability 

(Keandalan) yaitu kemampuan untuk 

mewujudkan  pelayanan yang dijanjikan 

dengan handal dan akurat; (2) 

Responsiveness (Daya tanggap) yaitu 

kemauan untuk membantu para konsumen 

dengan menyediakan pelayanan yang cepat 

dan tepat; (3) Assurance (Jaminan) yaitu 

meliputi pengetahuan, kemampuan,  dan 

kesopanan atau kebaikan dari personal 

serta kemampuan untuk mendapatkan 

kepercayaan dan keinginan; (4) Empathy 

(Empati) yaitu mencakup menjaga dan 

memberikan tingkat perhatian secara 

individu atau pribadi terhadap kebutuhan-

kebutuhan   konsumen; (5) Tangible (Bukti 

langsung) yaitu meliputi fasilitas fisik, 

peralatan atau perlengkapan, harga, dan 

penampilan personal dan material tertulis 

Kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan bahwa harapannya telah 

terpenuhi atau terlampaui (Gerson, 2001). 

Kepuasan pelanggan bermakna 

perbandingan antara apa yang diharapkan 

konsumen dengan apa yang dirasakan 

konsumen ketika menggunakan produk 

tersebut 

      Sistem Informasi. Sistem informasi 

merupakan sistem yang  mempunyai  

kemampuan untuk mengumpulkan 

informasi dari semua sumber dan 

menggunakan berbagai media  untuk 

menampilkan informasi (Mcleod,  2001).  

      Leitch  dan Davis  dalam  (Jogiyanto,  

1999), Sebuah sistem  informasi  adalah  

sistem  buatan manusia yang  berisi  

himpunan  terintegrasi dari  komponen 

komponen manual dan komponen-

komponen terkomputerisasi yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data, memproses 

data, dan menghasilkan informasi untuk  

pemakai. 

      Menurut [1] Indrajit, 2002,  tuntutan 

untuk memanfaatkan teknologi informasi 

dalam organisasi publik sudah demikian 

mendesaknya, baik dari kebutuhan internal 

lingkungan pemerintahan maupun bagi 

masyarakat global. 

      Dengan pemanfaatan website 

(Prihastono, 2012) kepuasan konsumen 

pada kualitas  pelayanan  customer  service  

yakni  memberikan  informasi  yang  cepat,  

tepat dan  akurat dapat tercapai. 

     

METODE PENELITIAN 

      Penelitian  ini  merupakan  penelitian 

eksplorasi  yang  bertujuan  untuk  
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memahami dan mengetahui  tentang 

tingkat kepuasan layanan masyarakat yang 

akan mengajukan perijinan melalui website 

berdasarkan kuesioner tentang kepuasan 

layanan yangada pada website Badan  

Penanaman  Modal  dan  Perizinan 

Terpadu (BPMPT) kabupaten Batang. 

Instrumen  yang  digunakan  dalam 

penelitian  ini diuji validitas dan 

reliabilitas. Skala pengukuran 

menggunakan skala kepuasan yaitu:  (1)  

Sangat  Puas  (SP);  (2)  Puas (P);  (3)  

Cukup Puas (CP); (4) Tidak Puas (TP).  

      Instrumen penelitian menggunakan 

Usability  Testing (Uji Ketergunaan), yaitu 

mengukur efisiensi, kemudahan dipelajari, 

dan kemampuan untuk mengingat 

bagaimana berinteraksi tanpa kesulitan 

atau kesalahan. Adapun langkah-langkah 

yang harus dilakukan dalam penerapan 

metode usability testing diantaranya: (1) 

Komponen Usability Testing; (2)  

Pemilihan Responden  Usability Testing; 

(3) Pengukuran Usability; (4) Tujuan 

Pengukuran Usability; dan (5) Teknik 

Pengukuran Usability.  

      Pegembangan Perangkat Lunak. 

Pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada metode pengembangan sistem 

multimedia dengan tahapan: (1) 

Communication, pada tahap ini, akan 

dilakukan komunikasi dengan customer 

akan memberikan gambaran secara detail 

tentang aplikasi yang akan dikembangkan. 

Aplikasi kepuasan layanan yang akan 

dibuat nantinya akan terintegrasi dengan 

website Badan  Penanaman  Modal  dan  

Perizinan Terpadu (BPMPT) kabupaten 

Batang kabupaten Batang yang bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kepuasan 

layanan perijinan; (2) Planning 

(Estimating, Scheduling, Tracking), 

Merupakan tahapan perencanaan yang 

menjelaskantentang estimasi tugas-tugas 

teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko 

yang dapat terjadi, sumber daya yang 

diperlukan dalam membuat sistem, produk 

kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan 

kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking 

proses pengerjaan system; (3) Modelling, 

proses Modelling ini akan menterjemahkan 

syarat kebutuhan ke sebuah perancangan 

software yang dapat diperkirakan sebelum 

dibuat coding. Proses ini berfokus pada 

rancangan struktur data, arsitek software, 

representasi interface dan detail 

(alghoritma prosedural). Tahapan ini akan 

menghasilkan dokument yang disebut 

software requirement; (4) Construction, 

Merupakan proses pembuatan coding atau 

pengkodean. Merupakan penerjemahan 

desain dalam bahasa yang dapat dikenali 

oleh komputer. Software yang digunakan 

adalah PHP, Mysql, Bootstrap. Tahapan 

ini merupakan tahapan secara nyata  dalam 

mengerjanan suatu software. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan 

testing terhadap sistem yang telah dibuat. 

Testing menggunakan metode Graphic 

User Interface (GUI). Pengujian di 

lakukan dengan mencoba seluruh menu 

dan tombol navigator yang ada. Tujuan 

testing untuk mencari kesalahan-kesalahan 

terhadap sistem tersebut untuk kemudian 

diperbaiki; dan (5) Deployment, Tahapan 

ini merupanan terakhir dalam pembuatan 

software. Setelah melakukan komunikasi, 

analisis, desain dan pengkodean maka 

sistem yang sudah jadi digunakan oleh user 

kemudian software yang sudah dibuat 

harus dilakukan pemeliharaan secara 

berkala. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan Kuesioner Kepuasan Layanan  

      Berdasarkan rancangan interface yang 

telah dibuat, maka berikut ini akan 

dijelaskan mangenai tampilan perancagan 

sistem informasi kuesioner kepuasan 

layanan Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Tenaga 
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Kerja (DPMPTSP & NAKER) kabupaten 

Batang. Hasil tampilan website ini 

dijelaskan dalam bentuk tampilan website 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Tampilan Website (Kuesioner Kepuasan Layanan Perijinan) 

No Pertanyaan
Pilihan Jawaban

(SP) (P) (CP) (TP)

1. Bagaimanakah keramahan dan kepedulian karyawan dalam

memberikan pelayanan perijinan?

2. Bagaimanakah kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam

memberikan pelayanan perijinan?

3. Bagaimanakah kenyamanan yang diberikan dalam melayani

kostumer?

4. Bagaimanakah penampilan/kerapian karyawan dalam

memberikan pelayanan perijinan?

5. Puaskah Bapak/Ibu terhadap kualitas pelayanan perijinan

yang diberikan?

6. Puaskah Bapak/Ibu terhadap kecepatan penyelesaian proses

perijinan yang diberikan?

7. Puaskah Bapak/Ibu terhadap informasi yang diberikan oleh

karyawan?

8. Puaskah Bapak/ibu terhadap ketepatan waktu dalam

memberikan informasi yang diberikan?

9. Puaskah Bapak/Ibu terhadap jawaban yang diberikan

karyawan?

10. Puaskah Bapak/Ibu terhadap pengetahuan perijinan yang

disampaikan karyawan?

Kuesioner Kepuasan Layanan Perijinan 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Kabupaten Batang

(1)  Sangat  Puas  (SP);  (2)  Puas (P);  (3)  Cukup Puas (CP); (4) Tidak Puas (TP).  

 

      Hasil analisis Sistem Informasi 

Kuesioner Kepuasan Layanan Perijinan 

pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintudan Tenaga Kerja 

(DPMPTSP & NAKER) kabupaten Batang 

meliputi perangkat lunak, sistem operasi, 

jaringan internet dan perangkat keras yang 

digunakan untuk menjalankan website ini, 

telah sesuai dengan kebutuhan sistem. 

Pengguna sistem informasi ini dapat 

masuk ke dalam sistem sebagai 

pengunjung. Pengguna sistem harus login 

terlebih dahulu, dan seorang pengujung 

akan melihat informasi yang di input. 

Perencangan sistem informasi ini dibuat 

dengan pemrograman PHP, CSS, 

javascript dan jQuery. Dalam 

penerapannya di internet, pengaksesannya 

memerlukan browser dan koneksi internet 

yang cukup optimal. 

 

 

SARAN 

      Berdasarkan hasil dan pembahasan, 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut: (1) Sistem Informasi Kepuasan 

Layanan Perizinan  dapat membantu Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintudan Tenaga Kerja (DPMPTSP & 

NAKER) kabupaten Batang dalam 

peningkatan mutu layanan prima sehingga 

dapat mempercepat proses evaluasi dan 

penanganan masalah; dan (2) Mampu 

memberikan konstribusi terhadapat 

pendapatan daerah kabupaten Batang 

karena kemudahan dan kepuasan layanan 

perizinan sehingga masyarakat merasa 

nyaman dan mendapatkan kemudahan. 
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

LISSEND JAWMAN MATERI IKATAN KIMIA 

KELAS X-9 SMAN 1 BATANG 

 

Siti Ismuzaroh 

Guru SMA Negeri 1 Batang 

 

SARI 

      Penelitian dilakukan atas keprihatinan pengalaman lalu terhadap kurangnya semangat belajar 

materi ikatan kimia kelas X. Hal ini dimungkinkan suatu pembelajaran yang kurang mendukung 

siswa ikut terlibat dalam pembelajaran. Dicobakan model pembelajaran Lissend Jawman. 

Pembelajaran tersebut membawa siswa pada belajar memecahkan masalah melalui diskusi 

kelompok dalam suasana yang menyenangkan dengan bantuan alunan musik. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatan rasa ingin tahu siswa dan prestasi belajar materi ikatan kimia siswa 

melalui pembelajaran tersebut. Ruang lingkup penelitian adalah siswa kelas X-9 SMAN 1 Batang. 

Penelitian dilaksanakan dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Variabel penelitian adalah rasa 

ingin tahu dan prestasi belajar siswa. Instrumen penelitian dengan menurunkan indikator pada 

variabel tersebut dan masing-masing indikator diberi rubrik penilaiannya. Data diambil dengan 

menggunakan lembar pengatan untuk variabel rasa ingin tahu dan tes untuk prestasi belajar. Data 

yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menguji adanya peningkatan 

hasil belajar.  

      Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada kedua variabel setelah diterapkan 

pembelajarannya. Skor rasa ingin tahu siswa pada siklus 1 dan siklus 2 berturut-turut 75,3% 

menjadi 89,3%. Adanya peningkatan pada rasa ingin tahu siswa menyebabkan adanya 

peningkatan pada prestasi belajar siswa, pada siklus 1 dan siklus 2 berturut-turut dari 72,5 mendaji 

85,9. Dari kondisi prestasi belajar tersebut dilihat lebih jauh terhadap yang tuntas juga 

menunjukkan adanya peningkatan dari  63,33% menjadi 100%. Dengan demikian pembelajaran 

yang lebih banyak menuntut siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah dan dengan iringan 

musik dapat membawa siswa meningkatkan semangat rasa ingin tahunya, akibatnya hasil tes 

prestasi belajarnyapun menjadi lebih baik. 

Kata Kunci: Rasa Ingin Tahu, Prestasi Belajar, Lissend Jawman, Ikatan Kimia. 

 

ABSTRACT 

      This study was conducted on past experience concerns about the lack of enthusiasm to learn 

the chemistry of class X material. This is possible lesson that less support students to get involved 

in learning. Here is tested Lissend Jawman learning model. Such learning leads students to learn 

to solve problems through group discussions in a pleasant atmosphere with the help of music. 

This study aims to increase students' curiosity and learning achievement of chemical bonding 
material of students through the learning. The scope of this research is students of class X-9 

SMAN 1 Batang. The study was conducted in the form of classroom action research. The 

variables of this research are students' curiosity and achievement. The research instrument 

decreases the indicator on the variable and each indicator is given its assessment rubric. The data 

were collected using the sheets for curiosity variables and tests for learning achievement. The 

data obtained is processed by using descriptive analysis to test the improvement of learning 

outcomes. 

      The result of the research shows that there is an increase in both variables after the learning 

is applied. The students' curiosity score on cycle 1 and cycle 2 was 75.3% to 89.3%, respectively. 

The increase in students' curiosity led to an increase in student learning chievement, in cycle 1 

and cycle 2 in a row from 72.5 to 85.9. From the condition of learning achievement is seen 

further to the complete also shows an increase from 63.33% to 100%. Thus more learning 

requires students to discuss to solve problems and with the accompaniment of music can bring 

students to increase the spirit of his curiosity, consequently the learning achievement test results 

to be better. 

Keywords: Curiosity, Learning Achievement, Lissend Jawman, Chemical Bond. 
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PENDAHULUAN 

      Setiap siswa pada prinsipnya berhak 

memperolah peluang untuk mencapai 

kinerja akademik yang memuaskan. 

Namun kenyataannya bahwa siswa 

memiliki perbedaan dalam hal kemampuan 

intelektual, kemampuan fisik, latar 

belakang keluarga, kebiasaan dan 

pendekatan belajar yang terkadang sangat 

mencolok antara seorang siswa dengan 

siswa lainnya. Sementara itu, sekolah 

umumnya hanya ditujukan pada siswa 

yang berkemampuan kurang diabaikan. 

Dengan demikian, siswa yang berkategori 

“di luar rata-rata” itu (sangat pintar dan 

sangat bodoh) tidak mendapat kesempatan 

yang memadahi untuk berkembang sesuai 

dengan kapasitasnya. Berdasarkan hal 

tersebut, kemudian timbullah kesulitan 

belajar, yang tidak hanya menimpa siswa 

berkemampuan rendah saja, tetapi juga 

dialami oleh siswa berkemampuan rata-

rata (normal) disebabkan faktor-faktor 

yang menghambat tercapainya kinerja 

akademik. 

      Kebanyakan siswa pada umumnya 

akan mengalami frustasi bila dihadapkan 

pada persoalan pemecahan masalah dalam 

belajar. Rasa ingin tahu siswa menjadi 

menurun bila siswa menghadapi soal 

dalam bentuk uraian atau pemecahan 

masalah. Tidak terkecuali bagi siswa-siswa 

di SMAN 1 Batang kualitas belajar yang 

mengarah pada rasa ingin tahu dari apa 

yang dipelajarinya masih rendah. Pada 

kesempatan ini akan mengkaji secara 

dalam tentang pembelajaran kimia.  

      SMAN 1 Batang  adalah sekolah yang 

pertama  ditunjuk oleh dinas pendidikan 

sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 

2013. Hal tersebut mengharuskan semua 

guru harus mencari inovasi dalam 

pembelajaran, tak terkecuali guru kimia. 

Namun demikian, rendahnya semangat 

belajar siswa membawa konsekuensi yang 

tidak mudah bagi guru kimia untuk 

berinovasi atau mencoba metode-metode  

baru.  

      Masih rendahnya  persepsi siswa 

terhadap kimia menjadi salah satu 

penyebab kurang diminatinya kimia. 

Keadaan ini memicu hasil belajar baik 

kogntif, afektif dan psikomotor yang masih  

rendah.   Berdasarkan pengamatan peneliti 

selama mengajar mata pelajaran kimia  

pada siswa kelas X-9 (IIS) SMA N 1 

Batang, banyak siswa  berpikir bahwa 

kimia adalah pelajaran yang sulit, 

menegangkan, dan butuh imajinasi tinggi.  

      Demikian juga dengan materi ikatan 

kimia, materi ini dirasa merupakan materi 

abstrak yang membutuhkan pemahaman 

khusus. Meskipun akibat dari terjadinya 

ikatan kimia (Purba, 2002),  seseorang  

bisa melihat wujudnya, namun proses yang 

terjadi dalam ikatan kimia bersifat abstrak. 

Untuk memperjelas konsep ikatan kimia 

perlu sebuah daya kreatifitas yang baik 

sehingga konsep materi dapat diolah dan 

diterima siswa. Oleh karena itu perlu cara 

atau meode pembelajaran yang mampu 

membawa suasana belajar yang nyaman 

dan menyenangkan (Slavin, 2008). 

      Pada penelitian ini mencobakan Model 

lissend jawman, dimana pada 

pembelajaran ini lebih menekankan proses 

kerja sama untuk memecahkan masalah 

dengan suasana yang menyenangkan  

dengan bantuan alunan musik. Ide tersebut 

diturunkan dari teori Polya (1985). 

Diharapkan dengan model  tersebut 

mampu menjawab rumusan masalah 

melalui model pembelajaran lissend 

jawman dapat meningkatkan karakter rasa 

ingin tahu dan  jumlah siswa yang tuntas 

prestasi belajarnya pada materi ikatan 

kimia siswa kelas X-9 (IIS) SMA Negeri 1 

Batang. Tujuan Penelitian ini adalah 

meningkatkan karakter rasa ingin tahu 

siswa dalam belajar, dan berakibat pada 

peningkatan jumlah siswa yang tuntas 

prestasi belajarnya melalui model 
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pembelajaran lissend jawman pada siswa 

kelas X-9 (IIS) SMA Negeri 1 Batang l 

tahun pelajaran 2015/2016. 

 

Landasan Teori 

      Hasil belajar siswa. Belajar merupakan 

proses manusia untuk mencapai hasil 

belajar. Hasil belajar memuat berbagai 

macam kompetensi, keterampilan, dan 

sikap. Belajar diartikan sebagai suatu 

perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku akibat atau hasil dari 

pengalaman yang lalu ( Sobur, 2003 : 219). 

Pada prinsipnya belajar berhubungan 

dengan perubahan tingkah laku seseorang 

terhadap situasi tertentu yang disebabkan 

oleh pengalaman yang berulang-ulang 

dalam situasi itu, dan perubahan tingkah 

laku tersebut tidak dapat dijelaskan atas 

dasar kecenderungan respons pembawaan, 

kematangan, atau keadaan sesaat seseorang 

(Trianto, 2007).  

      Ambarjaya (2009: 15) bahwa hasil 

belajar peserta didik pada hakekatnya 

adalah perubahan tingkah laku. Tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang lebih luas mencakup aspek kognitif, 

aspek afektif, dan aspek psikomitorik. 

Instrumen penilaian yang digunakan pada 

aspek kognitif yaitu berupa tes, pada aspek 

afektif berupa angket dan pada aspek 

psikomotorik berupa pengamatan/ 

observasi proses.  

      Pada penelitian ini akan mengambil 

aspek afektif pada variable rasa ingin tahu, 

dan aspek kognitif pada prestasi belajar, 

sementara aspek psikomotor tidak 

dilakukan. Rasa ingin tahu  memuat 

indicator-indikator: (1) Berusaha bertanya 

guru bila menghadapi masalah; 

(2)  Bersikap ingin tahu yang lebih dalam 

tentang permasalahan yang sedang 

dihadapi; (3) Mencari informasi yang 

berkaitan dengan masalah 

untuk  menyelesaikan masalahnya; (4)  

Bertindak aktif untuk mengatasi masalah; 

(5)  Tetap mendalami permasalahan 

meskipun telah ada solusi 

yang  terpecahkan.  

      Belajar perlu adanya latihan-latihan 

karena pada dasarnya manusia yang aktif 

dan selalu ingin tahu. Pentingnya asas 

aktivitas  bagi  siswa adalah:  (1)  siswa 

mencari pengalaman sendiri dan langsung 

mengalami sendiri, (2) berbuat sendiri 

akan mengembangkan seluruh aspek 

pribadi siswa secara integral, (3) memupuk 

kerja sama yang harmonis dikalangan 

siswa lain, (4) para siswa bekerja menurut 

minat dan kemampuan sendiri, (5) 

memupuk disiplin kelas secara wajar dan 

suasana belajar menjadi demokratis, (6) 

pengajaran diselenggarakan secara realistis 

dan konkret sehingga mengembangkan 

pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan verbalistis, (7) pengajaran 

di kelas menjadi hidup sebagaimana 

aktivitas dalam kehidupan di  masyarakat 

(Baharudin, 2008). 

      Model Pembelajaran Lissend Jawman. 

Model pembelajaran Lissend Jawman 

diturunkan dari pembelajaran problem 

solving (pemecahan masalah) yang 

diturunkan oleh Polya (1985) meliputi: 1) 

Understand the problem, pada tahap ini 

harus memahami masalah dan harus 

melihat dengan jelas apa yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan masalah; 2) Devising 

a plan, pada tahap ini kita harus melihat 

bagaimana berbagai item yang terhubung 

yang diketahui terkait dengan data, untuk 

mendapatkan ide menyelesaikan masalah 

dan untuk membuat rencana penyelesaian 

masalah; 3) Carry out our plan, pada tahap 

ini kita melaksanakan rencana pemecahan 

masalah yang sudah disusun; 4) Lool back 

at the completed solution, pada tahap ini 

kita harus melihat kembali pada hasil yang 

sudah diperoleh untuk meninjau apakah 

hasil yang diperoleh masuk akal dan 

perhitungan atau analisis yang 

dilaksanakan sudah tepat. 
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      Model Pembelajaran Lissend Jawman 

merupakan model pembelajaran yang 

bersifat mengaktifkan dengan sedikit 

permainan. Model pembelajaran ini 

dimaksudkan agar siswa mampu 

mengalami dan membangun 

pengetahuannya sendiri bersama teman 

lain dalam suasana yang menyenangkan. 

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya 

setiap kelompok juga dituntut untuk dapat 

kompak dan beerjasama serta kreatif. 

Langkah-langkah Model pembelajaran 

Lissend Jawman: (1) menagih hasil kajian 

materi yang diberikan tugas rumah untuk 

materi yang belum diajarkan (materi 

lanjutan); (2) membentuk kelompok 

diskusi untuk memecahkan masalah; (3) 

mendengarkan music sebelum diskusi, dan 

music masih dibunyikan saat lanjutan; (4) 

diskusi kelompok; (5) presentasi hasil 

diskusi. 

 

Kerangka Berpikir 

      Siswa diberi tugas terstruktur untuk 

materi yang akan datang guna memacu 

rasa ingin tahu siswa untuk belajar. Di luar 

kelas siswa dapat bertanya pada 

lingkungannya baik orang tua, teman, atau 

guru lain (Surachmad, 1994). Pada saat 

tatap muka siswa mendiskusikan dalam 

kelompok terhadap apa yang telah 

dipelajari di rumah. Suasana belajar dibuat 

menyenangkan dengan media music 

maupun medi belajar lainnya. Dengan 

permainan musik untuk menentukan 

pilihan pada kelompok yang akan 

mempresentasikan hasil diskusi dalam 

kelompoknya. Hal ini dilakukan secara 

terus menerus secara berulang. Guru 

sifatnya benar-benar sebagai fasilitator.  

      Skenario proses kegiatan ini bila 

dilakukan secara terus menerus pada 

pertemuan-pertemuan berikutinya niscaya 

akan membantu meningkatkan rasa ingin 

tahu siswa. Apabila rasa ingin tahunya 

tumbuh dan difasilitasi oleh guru, tentu 

akan mampu membawa siswa hasil belajar 

kognitif prestasi belajar siswa juga akan 

menjadi lebih baik. Berdasar kerangka 

pikir seperti tersebut di atas dapat 

diturunkan hipotesis penelitian ini dapat 

meningkatkan proses belajar rasa ingin 

tahu siswa. Dampak kegiatan ini juga akan 

mampu meningkatkan prestasi belajar 

siswa.   

 

METODE PENELITIAN 

      Penelitian ini dilaksanakan di kelas X-

9 (IIS) SMA N 1 Batang tahun pelajaran  

2015/2016 dengan siswa berjumlah 30. 

Materi ajar penelitian ini adalah materi 

ikatan kimia (Purba,2002).  Variabel 

penelitiannya yaitu  karakter rasa ingin 

tahu sebagai aspek afektif dan kognitif nya 

adalah variable  prestasi belajar. Penelitian 

ini dikemas dengan model penelitian 

tindakan kelas (PTK) Suharjono (2010).   

      Teknik dan alat pengumpulan data 

diperoleh dari:  (1) Lembar Observasi 

untuk mengamati rasa ingin tahu siswa 

pada setiap tatap muka (2) hasil tes materi 

ikatan kimia pada setiap  akhir siklus. 

Analisis data dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Data kuantitatif dianalisis 

dengan cara diskriptif prosentase, yaitu 

dengan membandingkan nilai tes antar 

siklus maupun dengan indikator kerja, 

sedangkan data kualitatif dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap 

sikusnya memiliki 4 tahapan, yaitu (1) 

perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, 

dan (4) refleksi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Penelitian Tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 

siklus terdiri atas tahapan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi.  Hasil kegiatan di siklus 1 tentang 

hasil pengamatan tingkat karakter rasa 

ingin tahu dan hasil tes prestasi belajar 
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siswa dalam pembelajaran adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

Skema 1. Siklus 1 Tentang Hasil Pengamatan Tingkat Karakter Rasa Ingin 

Tahu  dan Hasil Tes Prestasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran. 

1. Oleh karena adanya instruksi awal dengan penugasan, kemauan siswa 

mempersiapkan diri, menggali informasi melalui teman sejawat, dan juga 

mencari di perpustkaan dan internet, sebelum pembelajaran dinilai cukup baik  

yakni 64% siswa sudah mempersiapkan diri dengan hasil penggalian informasi 
tentang materi yang akan dipelajari. 

2. Kondisi kelas cukup terprogram baik belajar sambil diiringi alunan musik,  

menunjukkan bahwa terdapat interaksi antar siswa dalam berdiskusi Nampak 

senang tetapi juga serius dalam memecahkan masalah tiap kelompok.  

3. Dalam kerja kelompok masih terdapat siswa yang tergantung pada siswa aktif 

lainnya, dan juga masih terdapat siswa yang lebih menikmati alunan music dari 

pada belajar diskusi dalam kelompok. 

4. Berdasar hasil dari lembar pengamatan untuk variable rasa ingin tahu siswa 

baru mencapai 75,3%. Hal ini karena terjadi suasana seperti item-item di atas.  

5. Di akhir siklus diadakan evaluasi kognitif yakni prestasi belajar siswa 

menunjukkan prestasi yang cukup yakni skor rata-ratanya adalah 72,5, dengan 

komposisi yang tuntas dari skor minimum ada 63,33%.  

   

      Berdasar hasil tersebut dilakukan 

refleksi terhadap semua kegiatan, yakni 

dengan mendiskusikan bersama tim  

pengamat. Dalam refleksi dilakukan 

perbaikan pada pemberian tugas terstruktur 

dengan menunjuk koordinator supaya 

benar-benar dilakukan diskusi sebelum di 

kelas. Selanjutnya dilakukan sosialisasi 

terhadap bagaimana menggunakan alunan 

music untuk belajar. Alunan music hanya 

dipakai sebagai pendamping, membuat 

suasana tidak terlalu tegang. Siswa 

dilarang fokus pada musik sehingga lupa 

untuk belajar melalui diskusi. Pada siklus 

berikutnya dilakukan kegiatan 

memanfaatkan musik untuk permainan 

memilih siswa siapa-siapa yang melakukan 

presentasi ke depan kelas melaporkan hasil 

diskusi. Pada kegiatan kerja diskusi di 

kelas siswa dilakukan pertukaran anggota 

kelompok.  

      Setelah dilakukan reflesi dan dilakukan 

kegiatan di kelas, hasil pengamatan 

terhadap karakter rasa ingin tahu siswa 

dalam pembelajaran adalah sebagai 

berikut:

  

Skema 2. Hasil Pengamatan Terhadap Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa 

Dalam Pembelajaran. 

1. Siswa sangat antusias dalam proses pembelajaran, baik dalam menulis soal 

sendiri, mengambil soal yang di dalam kotak dan melemparkannya pada 

lawannya; 

2. Siswa menjadi lebih siap dalam menyiapkan pertanyaan, menyampaikann hasil 

belajar  untuk berdiskusi. Hal ini terjadi akibat adanya penugasan secara 

terstuktur.  

3. Pemanfaatan alunan musik untuk menambah suasana belajar menyenangkan 

dapat tercipta dengan baik, hamper semua siswa melakukannya. 

4. Kerja sama dalam kelompok rata-rata baik, karena semua anggota kelompok 

aktif dalam diskusi (semua anggota kelompok aktif). 

5. Keberanian siswa dalam bertanya dan menanggapi pertanyaan atau pendapat 
teman dalam kelompok lain sangat baik (91%). 
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6. Kebersamaan dalam kelompok dalam memecahkan kelompok terlihat dengan 

baik.  

7. Berdasar hasil dari lembar pengamatan untuk variable rasa ingin tahu siswa 

mencapai 89,3%.   

8. Di akhir siklus diadakan evaluasi kognitif yakni prestasi belajar siswa 

menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni skor rata-ratanya adalah 85,9, 

dengan komposisi yang tuntas dari skor minimum ada 100%.  

 

PEMBAHASAN   

      Pada pembelajaran dengan model 

Lissend Jawman dapat membawa proses 

rasa ingin tahu siswa berkembang dengan 

baik. Pembelajaran dalam memecahkan 

masalah disertai dengan suasana 

menyenangkan melalui alunan musik dapat 

tercipta dengan baik.   Rangkuman hasil 

tiap siklus dapat diperlihatkan seperti 

gambar di bawah: 

 

Gambar 1. Rangkuman hasil tiap siklus 

 
 

      Pada variabel rasa ingin tahu siswa 

mengalami perubahan setiap siklus secara 

sifnifikan, baik bagi jumlah siswa yang 

tuntas maupun rata-rata skor siswa.  

Penelitian dengan dua siklus ini 

menerapkan model pembelajaran yang 

mengandalkan pemberian tugas terstruktur, 

diskusi pemecahan masalah, dan konsep 

menyenangkan dengan alunan musik. 

Pembelajaran dimulai dengan  adanya 

penugasan secara terstruktur. Pada 

penugasan tersebut siswa dituntut untuk 

mengembangkan rasa ingin tahunya untuk 

mempelajari konsep-konsep baru yang 

belum diajarkan. Dengan program 

demikian pada saat tatap muka di kelas 

siswa lebih siap untuk melakukan diskusi 

untuk memecahkan persoalan-persoalan 

yang diberikan guru pada kelompok 

kerjanya. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Lie (2002), bahwa siswa akan 

terus berjuang dan berfikir bila mereka 

dihadapkan pada suatu persoalan dalam 

bentuk penugasan.   

      Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

pada siklus pertama siswa merasa kurang 

fokus dalam berdiskusi, sebagian mereka 

lebih banyak menikmati alunan musik. 

Akan tetapi pada siklus ke dua siswa 

belajar dengan sekenario seperti di atas 

cepat sekali siswa menyesuaikan. Siswa 

dituntut lebih cermat dalam 

mengembangkan proses rasa ingin 

tahunya, mereka bisa bertanya pada siapa 

saja sebelum bertanya pada guru pada saat 

tatap muka. Pada perjalanan di siklus 

siklus dua tersebut, siswa sudah bisa 

merasakan manfaatnya. Hal ini terbukti 

dengan adanya peningkatan rasa ingin 

tahunya.   

      Berdasar hasil peningkatan proses rasa 

ingin tahunya tersebut memberi dampak 

peningkatan pada jumlah siswa yang tuntas 

prestasi belajarnya pada tiap siklus. Hal 

tersebut seperti tampak gambar berikut: 
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Gambar 2. Dampak Peningkatan pada Jumlah Siswa yang Tuntas Prestasi Belajar. 

 
 

      Siswa pada umumnya merasa belajar 

menyenangkan itu sangat diperluakan. 

Walaupunn siswa dihadapkan pada materi 

konsep abstrak seperti materi ikatan kimia, 

siswa harus belajar bersama berdiskusi 

untuk memecahkan masalah, tetapi konsep 

menyenangkan perlu ada. Untuk kegiatan 

menyemangati diri sendiri tidak banyak 

terjadi kesulitan. Justru siswa nampak 

semangatnya untuk menjalankan peran 

tersebut. Dengan adanya masalah yang 

digali melalui kerja kelompok siswa 

menjadi lebih bersemangat untuk berperan 

menyemangati diri sendiri.     

 

SARAN 

      Dengan meningkatnya skor variabel 

rasa ingin tahu dan prestasi belajar  siswa 

pada pembelajaran dengan model Lissend 

Jawman pada meteri ikata kimia, siswa 

nampak menunjukkan kepuasannya.   Oleh 

karena keberhasilan terebut maka perlu 

disarankan: (1) Bagi guru belajar yang 

memerankan siswa dan konsep 

menyenangkan itu sangat diperlukan, oleh 

karena itu hendaknya guru dalam memilih 

model pembelajaran sangat perlu 

disesuaikan dengan karakteristik siswa dan 

karakteristik materi ajarnya; (2) Bagi siswa 

hendaknya dalam melakukan pembelajaran 

selalu berusaha mengembangkan rasa ingin 

tahunya untuk belajar materi apapun. 

Siswa bersedia belajar mandiri melalui 

literature maupun memanfaatkan alam 

sekitar jadi media pembelajaran; (3) Bagi 

penentu kebijakan hendaknya bersifat 

responsif, memberi fasilitas sarana dan 

prasarana yang cukup untuk membantu 

guru dan siswa menjalankan program 

rancangan pembelajaran yang sudah 

disusun guru.   
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PERMISIFITAS DAN KELANGSUNGAN HIDUP (SURVIVAL) WANITA TUNA 

SUSILA (WTS) DI DUSUN PETAMANAN DESA BANYUPUTIH 

 

Sigit Prasetyo 

Universitas Negeri Semarang 

 

SARI 

      Prostitusi adalah masalah sosial klasik pada suatu negara. Prostitusi di suatu tempat 

seringkali dibenci oleh masyarakat, apalagi jika prostitusi berada di tengah masyarakat. Hal 

tersebut akan menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat (permisifitas) sehingga akan 

memperngaruhi kelangsungan hidup (survival) dari WTS yang ada di tengah masyarakat 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap 

keberadaan WTS dan bagaimana pengaruh tanggapan masyarakat terhadap kelangsungan 

aktivitas WTS di Dusun Petamanan. 

      Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan 

di Lokalisasi Petamanan yang berada di kawasan Pangkalan Truk Banyuputih. Metode yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

      Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tanggapan masyarakat Dusun Petamanan lebih 

bersikap netral, acuh tak acuh, dan cenderung membiarkan (permisif) terkait keberadaan 

lokalisasi dan WTS tersebut. Terkait kelangsungan hidup dari WTS yang berada di lokalisasi 

dan berdekatan dengan warga, sikap warga yang cenderung membiarkan (permisif) adanya 

lokalisasi dan WTS mengakibatkan WTS di lokalisasi sampai saat ini dapat melangsungkan 

hidupnya dengan baik tanpa ada penolakan yang cukup berarti (belum sampai tahap 

tindakan). 

      Saran, perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak prostitusi dan 

proses penularan/penyebaran HIV/AIDS. Bagi WTS, perlu diberikan pelatihan keterampilan 

agar kembali hidup normal di masyarakat. 

 

Kata Kunci : Tanggapan Masyarakat (Permisifitas), Kelangsungan Hidup (Survival), WTS. 

 

ABSTRACT 

      Prostitution is a classical social problem in a country. Prostitution is often hated by 

society, especially if it exists among the society. It will lead to various responses from the 

society so that will affect the survival of the existing prostitutes in the society. This study 

aimed to find out the society’s response to the existence of prostitutes and how the response of 

the society affects the continuity of prostitutes’ activities in Petamanan hamlet. 

      The approach used in this study was qualitative approach. The research was conducted at 

Petamanan prostitution place which is located aroundthe truck parking area in Banyuputih. 

The data was collected through observation, interview, and documentation. 

      The results showed the response of Petamanan society was tend to be neutral, ignorant, 

and permissive to the existence of the prostitution place and prostitutes. The attitude of 

society which was tend to be permissive made the prostitutes in prostitution place can live 

normally without any rejection.  

      For suggestion, there should be education and socialization for the society related to 

prostitution effects and process of HIV/AIDS transmission. For the prostitutes, they need to 

get skill training so they can live normally within the society. 

 

Keywords: Society Response (Permisiveness), Survival, Prostitutes.   
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PENDAHULUAN 

      Prostitusi adalah permasalahan sosial 

klasik yang berkembang di negara-negara 

di dunia, baik negara berkembang maupun 

negara maju. Kartono (2013:208) 

menjelaskan dalam bukunya yang berjudul 

“Patologi Sosial” bahwa prostitusi adalah 

profesi dengan usia sangat tua, setua umur 

kehidupan manusia itu sendiri. Walau pun 

prostitusi merupakan profesi yang sangat 

tua dan menjadi masalah sosial pada setiap 

negara, hingga sekarang bentuk 

penyimpangan ini masih sulit untuk 

ditemukan penyelesaiannya. Prostitusi 

yang pada dasarnya merupakan perilaku 

seks yang bebas tanpa batas kesopanan 

membuat profesi ini sangat sulit untuk 

diterima oleh masyarakat. 

      Penolakan masyarakat terhadap 

prostitusi dikarenakan prostitusi 

merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan sosial yang perilakunya 

menyimpang dari norma dan moral di 

masyarakat. Selain itu, alasan lain 

penolakan masyarakat terhadap adanya 

prostitusi disebabkan penilaian masyarakat 

mengenai para WTS yang dianggap 

mengotori nilai-nilai perkawinan yang 

sejati, yaitu dengan melakukan hubungan 

seks di luar status perkawinan yang sah. 

Pada masyarakat yang menjunjung tinggi 

norma dan moral, adanya prostitusi di 

tengah masyarakat akan sangat dibenci dan 

ditentang. 

      Analisis tulisan ini dibangun dengan 

menggunakan landasan teoretis mengenai 

deviasi sosial dan prostitusi. Narwoko dan 

Suyanto (2006:107) mengemukakan 

bahwa perilaku menyimpang (deviasi) 

adalah tindakan atau perilaku yang 

menyimpang dari norma-norma, dimana 

tindakan-tindakan tersebut tidak disetujui 

atau dianggap tercela dan akan 

mendapatkan sanksi negatif dari 

masyarakat. Prostitusi merupakan salah 

satu contoh bentuk deviasi sosial. Gail 

Pheterson dalam Dreyfus (2013:8) 

menyatakan, “prostitute is the prototype of 

the stigmatized woman because she is 

defined by her unchastity which casts her 

status as impure” (pelacur adalah bentuk 

asli dari wanita yang ternodai karena dia 

digambarkan oleh ketidaksuciannya yang 

memberikannya status kotor atau tidak 

suci). Secara lebih jelas, Aprilianingrum 

(2006:39) menggambarkan Pekerja Seks 

Komersial (PSK) sebagai wanita (ada juga 

pria) yang memiliki pekerjaan menjual diri 

kepada orang lain yang membutuhkan 

pemuasan nafsu seksual untuk 

mendapatkan imbalan atau bayaran dari 

pemakai. 

      Menurut Kartono (2013:20), alasan 

sebagian WTS untuk melakukan pekerjaan 

menjual diri adalah perasaan tidak puas 

terhadap pekerjaan yang lalu, karena upah 

yang tidak mencukupi untuk membeli 

jenis-jenis perhiasan dan pakaian yang 

diinginkannya. Deviasi jenis ini 

disebabkan oleh pengaruh bermacam-

macam kekuatan situasional/ sosial di luar 

individu atau oleh pengaruh situasi, di 

mana pribadi yang bersangkutan menjadi 

bagian integral dari dirinya. Situasi 

tersebut memberikan pengaruh yang 

memaksa, sehingga individu tersebut 

terpaksa harus melanggar peraturan dan 

norma-norma umum atau hukum formal. 

      Kelangsungan hidup WTS yang berada 

di tengah masyarakat diwarnai dengan 

penolakan-penolakan dari berbagai pihak. 

Di lain sisi, sebagian dari WTS tersebut 

tidak memiliki banyak pilihan untuk 

menyelesaikan permasalahan hidupnya 

terkait keterbatasan ekonomi. WTS tetap 

dianggap sebagai manusia yang memiliki 

kesempatan yang sama dalam 

mempertahankan hidupnya, hanya 

profesinya sebagai WTS lah yang sangat 

dibenci oleh masyarakat karena melanggar 

norma dan moral yang berlaku di 

masyarakat. 
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      Mengenai prostitusi dan hubungannya 

dengan masyarakat, Kartono (2013: 257) 

mengemukakan bahwa semakin ditekan 

prostitusi, maka akan semakin luas 

menyebar prostitusi tersebut. Sikap reaktif 

dari masyarakat luas mengenai hal tersebut 

bergantung pada empat faktor, yang 

meliputi (1) derajat penampakan/visibilitas 

tingkah laku, yaitu menyolok tidaknya 

perilaku immoral para PSK; (2) besarnya 

pengaruh yang mendemoralisasi 

lingkungan sekitarnya; (3) kronis tidaknya 

kompleks tersebut menjadi sumber 

penyakit kotor syphilis dan gonorrhoe, dan 

penyebab terjadinya abortus (keguguran) 

serta kematian bayi-bayi; (4) pola kultural: 

adat-istiadat, norma-norma susila dan 

agama yang menentang prostitusi, yang 

sifatnya represif dan memaksakan. 

      Reaksi sosial itu bisa bersifat menolak 

sama sekali dan mengutuk keras serta 

memberikan hukuman berat sampai pada 

sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh 

serta menerima dengan baik. Sikap 

menolak bisa bercampur dengan rasa 

benci, ngeri, jijik, takut, dan marah, 

sedangkan sikap menerima bisa bercampur 

dengan rasa senang, memuji-muji, 

mendorong, dan simpati. Apabila deviasi 

atau penyimpangan tingkah laku 

berlangsung terus-menerus dan jumlah 

WTS menjadi semakin banyak menjadi 

kelompok-kelompok deviant dengan 

tingkah lakunya yang menyolok, maka 

terjadilah perubahan pada sikap dan 

organisasi masyarakat terhadap prostitusi. 

Lebih dari itu, hal ini dapat menyebabkan 

perubahan-perubahan dalam kebudayaan 

itu sendiri. Stigma atau noda sosial dan 

eksploitasi-komersialisasi seks yang 

semula dikutuk hebat berubah dan menjadi 

suatu hal yang dapat diterima sebagai 

gejala sosial yang umum dalam 

masyarakat (Kartono, 2013:258). 

      Pada era modern sekarang ini, 

penyimpangan sosial seperti prostitusi 

mulai merambah masuk di tengah 

masyarakat. Hal ini akan menimbulkan 

keresahan pada generasi berikutnya apabila 

penyimpangan sosial seperti prostitusi 

tersebut dianggap biasa oleh masyarakat. 

Keberadaan lokalisasi dan WTS di tengah 

masyarakat seperti tidak ada penolakan 

lagi bagi masyarakat. Masyarakat 

cenderung lebih bersikap acuh tak acuh 

dan membiarkan keberadaan prostitusi. 

Hal tersebut tidak terjadi begitu saja, upaya 

penolakan oleh masyarakat sudah 

dilakukan tetapi prostitusi masih 

berlangsung, maka dengan demikian 

masyarakat lebih mempercayakan 

penanggulangan prostitusi kepada 

pemerintah. 

      Salah satu prostitusi yang masih hidup 

di tengah masyarakat terletak di Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan 

Banyuputih Kabupaten Batang. Lokalisasi 

tersebut tepatnya berada di belakang 

Pangkalan Truk Banyuputih yang langsung 

berdekatan dengan permukiman warga. 

Keberadaan lokalisasi tersebut sudah 

cukup lama dan berdampingan langsung 

dengan warga masyarakat Dusun 

Petamanan, upaya penolakan sudah 

dilakukan, akan tetapi tidak ada penolakan 

yang sampai pada tindakan. Masyarakat 

Dusun Petamanan Desa Banyuputih 

cenderung membiarkan (permisif) dengan 

adanya lokalisasi dan WTS di lokalisasi 

tersebut. 

      Berdasarkan uraian di atas, maka 

tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 

tanggapan masyarakat Dusun Petamanan 

Desa Banyuputih terhadap keberadaan 

WTS, dan (2) mengetahui pengaruh 

tanggapan masyarakat terhadap 

kelangsungan aktivitas WTS di Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih. Berdasarkan 

tujuan penelitian tersebut, maka secara 

teoretis, manfaat penelitian ini adalah 

untuk memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terkait 
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deviasi atau penyimpangan sosial serta 

sebagai referensi penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan kajian tentang 

teori sosial, sedangkan manfaat praktis dari 

tulisan ini adalah memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat mengenaipermisifitas dan 

kelangsungan hidup (survival) Wanita 

Tuna Susila (WTS) di Dusun Petamanan 

Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih 

Kabupaten Batang, serta menjadi bahan 

pertimbangan bagi Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang, 

dalam menangani masalah prostitusi di 

daerah setempat. 

 

METODE PENELITIAN 

     Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong 2010:6). 

      Penelitian ini dilaksanakan di 

Lokalisasi Petamanan yang berada di 

kawasan pangkalan truk Desa Banyuputih 

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. 

Kawasan tersebut merupakan tempat WTS 

di Dusun Petamanan Desa Banyuputih 

dilokalkan. 

      Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) 

observasi terhadap objek penelitian; (b) 

wawancara dengan narasumber yang 

meliputi para Wanita Tuna Susila (WTS), 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Batang, LSM 

FKPB (Forum Komunikasi Peduli  

Batang), Pelanggan WTS, dan Kepala 

Dusun Petamanan dan atau Kepala Desa 

Banyuputih serta warga masyarakat Dusun 

Petamanan, dan; (c) dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggapan Masyarakat Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masyarakat Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih cenderung membiarkan 

(permisif) terhadap adanya lokalisasi di 

sekitar tempat tinggalnya. Warga tidak 

merasa keberatan dengan keberadaan 

lokalisasi tersebut selama tidak melanggar 

aturan yang ditetapkan oleh desa. Jika 

masyarakat menutup atau membubarkan 

lokalisasi di Dusun Petamanan, 

dikhawatirkan akan muncul praktik-praktik 

prostitusi seperti yang terjadi pada masa 

dahulu, yakni para WTS menjajakan 

dirinya di sepanjang jalan pantura. Hal ini 

akan memberikan dampak yang kurang 

baik, khususnya bagi anak-anak dan 

remaja yang masih dalam tahap 

perkembangan moralnya. 

      Menurut Kepala Desa Banyuputih, 

tidak semua warga setuju dengan adanya 

lokalisasi di lingkungan mereka, namun 

masyarakat cenderung memaklumi kerena 

lokalisasi tersebut sudah lama dan belum 

ditemukan penyelesaian yang lebih baik 

mengenai keberadaannya. 

      Keberadaan prostitusi di tengah 

masyarakat memunculkan pro dan kontra. 

Warga Dusun Petamanan Desa Banyuputih 

menunjukkan sikap netral terhadap adanya 

prostitusi dan lokalisasi di sekitar tempat 

tinggalnya. Warga cenderung membiarkan 

(permisif), walaupun berdasarkan hasil 

wawancara, sebagian warga sebenarnya 

kurang setuju dengan keberadaan prostitusi 

tersebut. Selain karena kebijakan dari 

pemerintah daerah, lokalisasi yang berada 

di Dusun Petamanan juga berdiri di atas 

tanah milik pemerintah daerah. Oleh sebab 

itu, warga Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih memilih bersikap netral, acuh 
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tak acuh, dan cenderung membiarkan 

(permisif) dengan adanya lokalisasi di 

sekitar tempat tinggalnya. 

      Dalam perkembangannya, beberapa 

aturan diciptakan seiring dengan 

munculnya kekhawatiran masyarakat 

terhadap dampak negatif keberadaan 

prostitusi di lingkungan mereka. Sebagai 

contoh, kekhawatiran masyarakat yang 

timbul karena suara musik yang sangat 

keras yang bersumber dari lokalisasi 

hingga larut malam yang mengganggu 

warga sekitar lokalisasi, hingga 

kekhawatiran terkait perkembangan moral 

anak dan remaja di sekitar. Menanggapi 

hal tersebut, pemerintah desa 

mengeluarkan peraturan-peraturan desa 

seperti larangan menyalakan musik setelah 

pukul 24:00 WIB, hingga mengadakan 

kegiatan rutin keagamaan agar anak-anak 

dan remaja tidak terjerumus ke dalam 

pergaulan yang salah sehingga mengurangi 

rasa kekhawatiran para orang tua dan bagi 

penerus mereka warga Desa Banyuputih. 

      Kartono (2013:258) menyatakan 

bahwa reaksi sosial dapat bersifat menolak 

sama sekali dan mengutuk keras serta 

memberikan hukuman berat sampai pada 

sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh 

serta menerima dengan baik. Reaksi Warga 

masyarakat Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih lebih pada sikap netral, masa 

bodoh dan acuh tak acuh terhadap adanya 

lokalisasi dan WTS yang ada di sekitar 

tempat tinggalnya. 

 

Kelangsungan Hidup (Survival) Wanita 

Tuna Susila (WTS) di Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih 

      Prostitusi di pantura Banyuputih sudah 

ada sejak lama. Sebelum ada lokalisasi di 

belakang pangkalan truk Desa Banyuputih, 

dimana para WTS diorganisir secara rapi 

dan tertib, WTS tersebar di tepi jalan 

pantura. Masyarakat Dusun Petamanan 

Desa Banyuputih lebih bersikap 

membiarkan dengan adanya lokalisasi di 

Dusun Petamanan karena warga menyadari 

bahwa lokalisasi adalah salah satu solusi 

dari adanya prostitusi di tempat umum, 

yang dianggap lebih mengkhawatirkan 

karena terlihat jelas oleh anak-anak dan 

remaja. 

      Kelangsungan hidup WTS di lokalisasi 

Dusun Petamanan Desa Banyuputih sama 

seperti warga masyarakat pada umumnya. 

Tidak ada penolakan yang sangat keras 

dari warga masyarakat Dusun Petamanan, 

juga tidak ada penerimaan atau tenggang 

rasa yang sangat baik. Masyarakat bersikap 

netral, acuh tak acuh, dan cenderung 

membiarkan keberadaan WTS di Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih. Hal tersebut 

yang mengakibatkan WTS di Lokalisasi 

Petamanan dapat melangsungkan hidupnya 

dengan baik menurut versi mereka, tanpa 

ada penolakan yang cukup berarti dari 

warga. Hal ini  membuat mereka tenang 

dalam menjalankan pekerjaannya setiap 

hari sebagai WTS. 

      Prostitusi dan pilihan pekerjaan sebagai 

WTS adalah contoh perilaku menyimpang. 

Hubungan seks yang sesuai dengan norma 

adalah hubungan seks melalui status 

perkawinan yang sah, sedangkan prostitusi 

adalah tindakan yang menyimpang dan 

melanggar norma karena melakukan 

hubungan seks di luar status perkawinan 

yang sah. Perilaku yang menyimpang dari 

norma-norma tersebut tidak disetujui atau 

dianggap tercela oleh masyarakat, namun 

norma-norma tersebut terpaksa dilanggar 

oleh para WTS untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

      Prostitusi sudah dianggap biasa di 

Dusun Petamanan karena terjadi berulang-

ulang dan terus menerus, sehingga 

dikhawatirkan akan memperkuat 

penyimpangan dan terjadi disorganisasi 

sosial atau keadaan tanpa aturan karena 

adanya perubahan pada lembaga sosial 

tertentu. Dusun Petamanan Desa 
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Banyuputih adalah desa dengan faktor 

agama yang cukup kuat dibuktikan dengan 

banyaknya kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan secara rutin. Hingga saat ini, 

prostitusi yang ada di sekitar tempat 

tinggal mereka masih bisa dikontrol hanya 

pada ruang lingkup lokalisasi saja, tidak 

merambah masuk ke lingkungan warga 

masyarakat Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih. Dalam hal ini, Pemerintah 

Desa Banyuputih selalu berperan aktif 

dalam menangani masalah lokalisasi yang 

terdapat di desanya. Pemerintah Desa 

berperan sebagai penyeimbang dan 

penyalur aspirasi antara Pemerintah 

Daerah Kabupaten dan warga masyarakat 

Dusun Petamanan. Koordinasi antara 

warga masyarakat Dusun Petamanan Desa 

Banyuputih, warga kompleks lokalisasi 

Dusun Petamanan, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang selalu dilakukan agar 

masalah prostitusi ini dapat ditanggulangi 

dengan solusi terbaik. Penanggulangan 

dengan membubarkan lokalisasi bukan 

solusi terbaik, karena dampaknya prostitusi 

justru akan menyebar luas dan tidak 

terkontrol. 

      Penanggulangan prostitusi di 

Kabupaten Batang sudah dilakukan. 

Pemberantasan prostitusi telah diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pemberantasan Pelacuran di Wilayah 

Kabupaten Batang yang kemudian 

diperbarui dengan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pemberantasan Pelacuran di Wilayah 

Kabupaten Batang. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 

2011, penanganan prostitusi yang 

berkembang di Kabupaten Batang 

dilakukan dengan cara pembinaan, dapat 

dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi. 

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud 

dilakukan melalui kegiatan: (a) 

Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan 

keterampilan teknis; (b) bimbingan, 

pendidikan, dan penyuluhan rohaniah dan 

jasmaniah. Dalam rangka menanggulangi 

prostitusi di Kabupaten Batang, Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Batang mengadakan program 

rehabilitasi bagi para WTS. Selain itu 

pihak LSM Forum Komunikasi Peduli 

Batang (FKPB) juga mengadakan 

pendampingan (memberi motivasi dan 

keterampilan) bagi para WTS. Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Batang merehabilitasi dengan cara 

menyalurkan para WTS atau eks-WTS ke 

panti sosial di Kota Surakarta. Selama 6 

bulan WTS tersebut akan mendapatkan 

pelatihan keterampilan, dengan harapan 

para WTS tersebut dapat kembali ke 

masyarakat dan hidup lebih produktif. 

Pelatihan-pelatihan keterampilan kepada 

WTS di Kabupaten Batang juga diberikan 

selama program pendampingan LSM 

FKPB. 

      Cara menanggulangi prostitusi di 

Kabupaten Batang yang sudah umum 

adalah melalui lokalisasi. Dalam bentuk 

lokalisasi semuanya terkontrol dengan 

baik. Mulai dari adminitrasi (keanggotaan) 

hingga kesehatan. Sebenarnya, dengan 

maraknya lokalisasi di Kabupaten Batang 

membuat warga sekitar resah akan 

perkembangan moral anak-anak dan 

remaja, khususnya di Dusun Petamanan 

Desa Banyuputih. Lokalisasi yang 

berdekatan langsung dengan warga 

membuat orang tua resah apabila anak-

anak mereka ikut terjerumus dalam 

pergaulan yang tidak baik. Orang tua harus 

memberikan perhatian ekstra kepada anak-

anaknya agar perkembangan moralnya 

baik dan sesuai dengan tuntunan agama. 
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SARAN 

      Bagi masyarakat, perlu edukasi dan 

sosialisasi terkait dampak prostitusi dan 

proses penularan/penyebaran HIV/AIDS. 

Pengawasan juga harus dilakukan lebih 

intens kepada anak agar tidak sesekali 

mencoba masuk ke dunia prostitusi. Bagi 

WTS, perlu diberikan pelatihan 

keterampilan agar kembali hidup normal di 

masyarakat. 
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PENINGKATAN RASA PERCAYA DIRI SISWA DAN KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS DENGAN STRATEGI PKB BERBANTUAN KARTU 

DOMINO MATERI PELUANG KELAS XI PM 1 SMK N 1 BATANG 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Anie Kartika 

Guru SMK Negeri 1 Batang 

 

SARI 

      Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas XI PM I SMK N 1 Batang. Untuk mengatasi masalah tersebut 

dilakukan penelitian tindakan melalui strategi PKB pada pembelajaran matematika. Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

      Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, siklus pertama terdiri atas 3 kali pertemuan dan 

siklus kedua 3 kali pertemuan. Instrumen penelitian ini adalah angket rasa percaya diri, tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa dan lembar keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan strategi PKB. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, tes dan angket. 

      Hasil penelitian menunjukkan rasa percaya diri siswa mengalami peningkatan sebesar 

16,15% dari siklus I ke siklus II, komunikasi matematis siswa mengalami peningkatan sebesar 

16,29% dari siklus I ke siklus II, dan persentase ketuntasan belajar siswa juga mengalami 

peningkatan sebesar 43% dari siklus I ke siklus II. 

      Penggunakan strategi peningkatan kemampuan berfikir (PKB) berbantuan kartu domino 

bisa direkomendasikan sebagai salah satu tipe/cara pembelajaran yang memberi kesempatan 

pada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Keunggulan strategi ini adalah 

optimalisasi partisipasi siswa. 

 

Kata Kunci: Strategi Peningkatan kemampuan berfikir (PKB), Kartu Domino, Rasa Percaya 

Diri dan Komunikasi matematis siswa. 

 

ABSTRACT 

      This research is based on the low self-confidence and mathematical communication 

ability of students of class XI PM 1 SMK N 1 Batang. To overcome these problems, action 

research is done through the PKB strategy in learning mathematics. This research to improve 

self-confidence and students' mathematical communication skills.  

      This research was conducted in 2 cycles, that is the first cycle consist of 3 meetings and 

second cycle 3 times meeting. Instruments in this research are self-confidence questionnaires, 

students' mathematical communication ability test and learning activity sheet using PKB 

strategy. Data collection techniques used in this study are observation, interview, 

documentation, tests, and questionnaires.  

      The results of the study showed of students' self-confidence increased by 16.15% from 

cycle I to cycle II, students' mathematical communication increased by 16.29% from cycle I to 

cycle II, and the percentage of students' learning mastery also increased by 43% I to cycle II. 

      The use of strategies to improve thinking skills (PKB) with domino cards can be 

recommended as one type of learning that gives students the opportunity to actively 

participate in the learning process. The advantage of this strategy is the optimization of 

student participation. 

 

Keywords: Strategy Improvement of thinking ability (PKB), Domino Card, Confidence and 

Student Mathematical Communication. 
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PENDAHULUAN  

      Matematika merupakan ilmu yang 

dibutuhkan diberbagai bidang, baik dalam 

matematika itu sendiri maupun dalam 

bidang-bidang yang lain. Menurut 

Sumarmo (2011: 23), salah satu tujuan 

pembelajaran matematika adalah agar 

siswa memiliki kemampuan memahami 

konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep, dan 

mengaplikasikan konsep secara akurat, 

efisien, serta tepat dalam 

mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram atau media lain 

untuk memperjelas masalah. Pelajaran 

matematika juga dapat menuntut siswa 

untuk berfikir logis, mempunyai sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. Kemampuan yang diharapkan 

tersebut dapat dilihat melalui komunikasi 

karena dalam proses komunikasi 

membantu siswa dalam mengungkapakn 

ide dan memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengembangkan pemahaman 

mereka.  

      Kemampuan komunikasi matematis 

dan rasa percaya diri memiliki peranan 

penting dalam pembelajaran matematika. 

Komunikasi matematis memiliki peranan 

penting yaitu sebagai kekuatan awal bagi 

siswa dalam merumuskan konsep, serta 

dalam berkomunikasi dengan temannya 

untuk memperoleh informasi dan bertukar 

pikiran. Siswa yang memiliki rasa percaya 

diri tidak mudah putus asa dan tidak 

mudah menyerah jika diberikan suatu 

permasalahan.  

      Berdasarkan observasi yang dilakukan 

di kelas XI PM1 SMK Negeri 1 Batang  

diketahui bahwa keterampilan 

berkomunikasi dan rasa percaya diri siswa 

masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat 

dilihat ketika guru memberikan soal, 

banyak siswa yang lebih baik menunggu 

jawaban temannya daripada harus 

mengerjakan sendiri secara langsung. Hal 

tersebut berpengaruh kenilai UTS dan 

UAS. Dari 39 siswa kelas XI PM1 untuk 

nilai UTS yang mencapai KKM hanya 10 

siswa sedangkan untuk nilai UAS yang 

mencapai KKM hanya 2 siswa. Selain itu 

dilihat dari nilai ulangan harian pada 

materi bangun datar hanya 13 siswa yang 

mencapai KKM dan 26 siswa mendapatkan 

nilai dibawah KKM.  

      Sesuai dengan teori yang telah 

disampaikan oleh David Ausubel seorang 

ahli psikolog pendidikan. Bawasannya 

bahan pelajaran yang dipelajari haruslah 

“bermakna” (Isjoni, 2010: 51). 

Pembelajaran bermakna merupakan suatu 

proses mengaitkan informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Faktor 

yang paling penting mempengaruhi belajar 

ialah apa yang telah diketahui siswa. 

Dengan adanya rasa percaya diri yang 

dimiliki siswa dapat membantu 

menumbuhkan kemampuan komunikasi 

matematis yang diperlukan untuk 

menginformasikan ide atau gagasannya, 

sehingga bahan pelajaran yang dipelajari 

“bermakna”.  

      Pembelajaran dikelas perlu adanya 

perubahan strategi karena pembelajaran 

yang sesuai dengan strategi, dapat 

memotivasi siswa yang kurang percaya diri 

menjadi percaya diri. Strategi yang 

digunakan adalah Strategi Peningkatan 

Kemampuan Berfikir (PKB). Strategi PKB 

merupakan model pembelajaran yang 

bertumpu kepada pengembangan 

kemampuan berfikir siswa melalui 

telaahan fakta – fakta atau pengalaman 

anak sebagai bahan untuk memecahkan 

masalah yang diajukan (Sanjaya, 2016: 

226-227).  

      Keunggulan dari strategi ini yaitu siswa 

tidak hanya menguasai sejumlah materi 

pelajaran, akan tetapi siswa dapat 

mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-
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ide melalui kemampuan berbahasa secara 

verbal.  

      Selain menggunakan strategi, peneliti 

juga menggunakan media pembelajaran 

kartu domino. Kartu domino digunakan 

untuk mengingkatkan siswa tentang 

konsep permutasi dan kombinasi. Kartu 

domino merupaka suatu media untuk 

pembelajaran yang bentuknya dibuat 

seperti kartu domino untuk menarik 

kemampuan komunikasi matematis dan 

rasa percaya diri siswa dalam belajar 

matematika. Penggunaan kartu domino 

Peluang ini adalah dengan cara memasang 

nilai suatu permutasi atau kombinasi 

dengan suatu permutasi atau kombinasi. 

Media pembelajaran ini hanya untuk 

mengingat materi permutasi dan kombinasi 

sebagai bahan untuk melanjutkan materi 

selanjutnya.  

      Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui: (1) Meningkatkan rasa 

percaya diri siswa pada pembelajaran 

matematika dengan strategi PKB 

berbantuan kartu domino materi Peluang 

kelas XI PM 1 SMK N 1 Batang. (2) 

Meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa dengan strategi PKB 

berbantuan kartu domino materi Peluang 

kelas XI PM 1 SMK N 1 Batang. (3) 

Mendeskripsikan penerapan strategi PKB 

untuk meningkatkan rasa percaya diri dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa 

berbantuan kartu domino materi Peluang 

kelas XI PM 1 SMK N 1 Batang.  

      Mata pelajaran matematika memberi 

kemampuan untuk menerapkan 

matematika pada setiap program keahlian 

dan membekali siswa kemampuan bekerja 

sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

siswa dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan 

hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif. Hakikat 

pendidikan matematika adalah membantu 

siswa agar berfikir kritis, bernalar efektif, 

efisien, bersikap ilmiah, disiplin, tanggung 

jawab, percaya diri disertai dengan iman 

dan taqwa (Ansari, 2016: 1). Dalam 

pembelajaran matematika siswa diberi 

pengalaman menggunakan matematika 

sebagai alat untuk memahami atau 

menyampaikan suatu informasi misalnya 

melalui persamaan-persamaan, atau tabel-

tabel dalam model-model matematika yang 

merupakan penyederhanaan dari soal-soal 

cerita atau soal-soal uraian matematika 

lainnya.  

      Kepercayaan diri merupakan keyakinan 

seseorang akan kemampuan yang dimiliki 

untuk menampilkannya secara baik 

dihadapan orang lain (Suyanto & Asep, 

2013: 54). Rasa percaya diri siswa adalah 

suatu keyakinan yang dimiliki siswa dan 

selalu optimis di dalam melakukan semua 

aktivitasnya. Kepercayaan diri akan 

memperkuat motivasi mencapai 

keberhasilan, karena semakin tinggi 

kepercayaan terhadap kemampuan diri 

sendiri, semakin kuat pula semangat untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Indikator 

yang dapat mengukur rasa percaya diri 

siswa yaitu sebagai berikut (Martyanti, 

2013: 17-18): (1) Kepercayaan terhadap 

pemahaman dan kesadaran diri terhadap 

kemampuan matematikanya. (2) 

Kemampuan untuk menentukan secara 

realistik sasaran yang ingin dicapai dan 

menyusun rencana aksi sebagai usaha 

meraih sasaran. (3) Kepercayaan terhadap 

matematika itu sendiri.  

      Komunikasi matematis merupakan 

suatu cara siswa untuk mengungkapkan 

ide-ide matematis baik secara lisan, 

tertulis, gambar, diagram, menggunakan 

benda, menyajikan dalam bentuk aljabar, 

atau menggunakan simbol matematika 

(Agustyaningrum, 2011: 377). Indikator 

untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematis yang digunakan dalam 

penelitian ini (Darkasyi, 2014: 25), sebagai 
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berikut: (1) Menghubungkan benda nyata, 

gambar, dan diagram ke dalam ide 

matematika. (2) Menjelaskan ide, situasi 

dan relasi matematik, secara lisan atau 

tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik 

dan aljabar. (3) Menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau symbol 

matematik. (4) Mendengarkan, berdiskusi, 

dan menulis tentang matematika. (5) 

Membaca dengan pemahaman suatu 

presentasi matematika tertulis.  

 

METODE PENELITIAN  

      Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

Classroom Action Research (CAR). 

Penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian tindakan yang dilaksanakan 

didalam kelas ketika pembelajaran 

berlangsung (Suhardjono, 2012: 18). PTK 

dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI PM 1 SMK Negeri 1 

Batang tahun pelajaran 2016/2017 yang 

berjumlah 39 orang. Sumber data dalam 

PTK dapat meliputi guru, siswa, teman 

sejawat, dan kolaborator.  

      Prosedur Penelitian Tindakan Kelas ini 

direncanakan terdiri dari dua siklus. Setiap 

siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan yaitu 

6 jam pelajaran. Teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian tindakan kelas ini terdiri dari: 

 

1. Observasi 

      Observasi digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah didalam kelas 

seperti masalah yang dihadapi guru dan 

siswa sepanjang pembelajaran. Selain itu, 

observasi digunakan untuk mengambil data 

keterlaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung apakah sudah 

sesuai dengan skenario pembelajaran 

dalam menerapkan strategi (PKB).  

2. Wawancara 

      Wawancara dilakukan untuk mencari 

informasi melalui guru/siswa terkait 

permasalahan yang muncul saat 

pembelajaran matematika dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan seputar 

informasi yang diperlukan peneliti.  

3. Dokumentasi 

      Dokumentasi ini diperoleh dari hasil 

selama proses penelitian dengan strategi 

PKB pada siswa kelas XI PM 1 SMK N 1 

Batang tahun pelajaran 2016/2017.  

4. Tes 

      Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

pada siklus I dan tes pada siklus II. Dalam 

penelitian ini soal tes yang digunakan 

berbentuk uraian yang berpedoman pada 

standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator kemampuan komunikasi 

matematis dan ketercapaian indikator 

pembelajaran siswa. Rubrik penskoran 

diadaptasi dari Mayasari (2013: 3) untuk 

setiap indikator kemampuan komunikasi 

matematis sebagai berikut:  

Skor 4: Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan secara lengkap dan logis 

yaitu jawaban akhir siswa benar, siswa 

mampu menuliskan ide matematisnya 

dalam menyelesaikan soal dengan jelas dan 

runtut menggunakan konsep peluang suatu 

kejadian dengan benar serta menggunakan 

strategi dan langkah-langkah yang benar 

dan lengkap.  

Skor 3: Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahn secara logis namun tidak 

lengkap yaitu jawaban akhir siswa benar, 

siswa mampu menuliskan ide 

matematisnya dalam menyelsaikan soal 

dengan jelas, menggunakan konsep 

peluang suatu kejadian, serta menggunakan 

strategi penyelesaian yang benar, namun 

ada beberapa langkah penyelsaian yang 

tidak dituliskan.  
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Skor 2: Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahn secara lengkap namun tidak 

logis yaitu siswa tidak tepat dalam 

menggunakan strategi penyelesaian dan 

konsep peluang suatu kejadian atau ada 

kesalahan dalam perhitungan, namun 

mampu menuliskan ide matematikanya 

dalam menyelesaikan soal dengan lengkap.  

Skor 1: Siswa tidak mampu menyelesaikan 

permasalahan secara lengkap namun tidak 

logis yaitu penyelesaian siswa 

menggunakan langkah dan strategi yang 

salah, tidak runtut, sehingga menghasilkan 

penyelsaian yang salah atau bahkan tidak 

mendapatkan jawaban akhir.  

Skor 0: Tidak ada komunikasi (tidak ada 

jawaban)  

Kemudian dianalisis rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa. Rabata (2015: 59) 

memaparkan nilai akhir yang diperoleh 

siswa dapat dihitung dengan rumus 

berikut: 

 

   
                    

          
     

 

Keterangan : 

NA : Nilai akhir 

 

Dari hasil nilai akhir siswa dikualifikasi 

dengan menggunakan kategori sebagai 

berikut:

Tabel 1. Kualifikasi Kemampuan Komunikasi Matematis. 

 

 

 

 

(Arikunto & Safruddin dalam Hardiyanti, 2011: 37). 

 

      Data yang telah diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif 

persentatif. Analisis hasil tes dimulai 

dengan mengoreksi pekerjaan masing-

masing siswa dengan memperhatikan 

rubrik/ pedoman penskoran kemampuan 

komunikasi matematis. lalu dihitung nilai 

ketuntasan klasikal belajar siswa. 

 

     ( )  
                               

            
      

 

      Ketuntasan belajar klasikal dinyatakan 

berhasil jika persentase siswa yang tuntas 

belajar atau nilai siswa lebih dari 75% dari 

jumlah seluruh siswa di kelas XI PM 1 

SMK Negeri 1 Batang.  

5. Angket 

a. Setiap butir pernyataan dikelompokkan 

sesuai dengan masing-masing aspek.  

b. Berdasarkan pedoman penskoran yang 

telah dibuat, kemudian dihitung jumlah 

skor tiap-tiap butir pernyataan sesuai 

dengan masing-masing aspek.  

Angket siswa ini digunakan untuk 

mengidentifikasikan dan mengetahui 

pendapat/respon siswa tentang dirinya 

sendiri dalam peningkatan rasa percaya diri 

belajar matematika siswa dengan 

menggunakan strategi PKB berbantuan 

kartu domino siswa kelas XI PM 1 SMK N 

1 Batang.  
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Hasil angket akan dianalisis sebagai 

berikut: 

 

  

Cara menghitung persentasi skor angket siswa (Rofiah, 2010: 43), yaitu: 

  
 

    
      

Keterangan:  

P = rata-rata persentase skor angket dari tiap aspek.  

S = jumlah skor keseluruhan yang diperoleh siswa dari aspek.  

n = jumlah siswa.  

St = jumlah skor maksimal dari aspek. 

 

c. Hasil persentase skor angket siswa 

tersebut kemudian dikategorikan sesuai 

dengan kualifikasi hasil angket, kemudian 

ditarik kesimpulan mengenai pembelajaran 

dengan strategi PKB untuk mengingkatkan 

rasa percaya diri siswa. 

  

Tabel 2 Kualifikasi Angket Rasa Percaya Diri. 

 
(Arikunto & Safruddin dalam Hardiyanti, 2011: 37). 

 

      Peneliti juga melakukan observasi 

terhadap kegiatan siswa dengan 

menggunakan strategi PKB berbantuan 

kartu domino. Untuk menentukan 

prosentase kegiatan siswa, dihitung 

berdasarkan rumus sebagai berikut. 

 

    
                             

                             
      

 

PKS = Prosentase kegiatan siswa 

Setelah diperoleh persentase kegiatan siswa, maka pedoman kriteria kegiatan siswa adalah 

sebagai berikut:  

a) Kurang baik : persentase kegiatan siswa < 25%  

b) Cukup baik : 25% ≤ persentase kegiatan siswa < 50%  

c) Baik : 50% ≤ persentase kegiatan siswa < 75%  

d) Sangat baik : persentase kegiatan siswa ≥75%  

(Arikunto dalam Muchibin, 2012: 38) 

 

      Indikator keberhasilan dalam penelitian 

ini antara lain: (1) Pencapaian nilai rata-

rata presentase rasa percaya diri siswa 

berdasarkan nilai angket pada setiap siklus 

mengalami peningkatan dari siklus 1 ke 

siklus berikutnya dan rata-rata tersebut 

minimal menunjuk pada kriteria tinggi. (2) 

Pencapaian nilai rata-rata presentase 

kemampuan komunikasi matematis 

berdasarkan nilai tes akhir siklus 

mengalami peningkatan dari siklus 1 ke 

siklus berikutnya dan rata-rata tersebut 

minimal menunjuk pada kriteria tinggi. (3) 

Presentase pelaksanaan pembelajaran 
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meningkat dari siklus 1 ke siklus 

berikutnya minimal 75%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

      Dari hasil rata-rata persentase rasa 

percaya diri siswa siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 16,15%. 

Hasil agket siklus I berada pada kualifikasi 

rendah yaitu 63,57% sedangkan siklus II 

berada pada kualifikasi tinggi yaitu 

79,72%. Untuk persentase peningkatan 

rasa percaya diri siklus I ke siklus II dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Peningkatan Persentase Angket Percaya Diri Siswa. 

 
 

      Pada tes siklus I rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa berada pada 

kualifikasi sedang yaitu 66,4. Sedangkan 

tes siklus II rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa berada pada 

kualifikasi tinggi yaitu 82,69.  

      Dari tes siklus I dan tes siklus II terjadi 

peningkatan ketuntasan belajar siswa 

sebesar 43% dan dapat dilihat pada gambar 

Tes akhir siklus I jumlah siswa yang 

mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu 19 siswa dari 39 siswa 

sehingga ketuntasan belajar siswa adalah 

49%. Tes akhir siklus I jumlah siswa yang 

mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu 36 siswa dari 39 siswa 

sehingga ketuntasan belajar siswa adalah 

92%. Peningkatan ketuntasan belajar siswa 

dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Persentase Ketuntasan Belajar 

 
 

      Hasil dari keterlaksanaan kegiatan 

siswa dengan menggunakan strategi PKB 

berbantuan kartu domino yaitu mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 
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Gambar 3. Prosentase Kegiatan Siswa. 

 
 

      Berdasarkan gambar 3 diperoleh bahwa 

rata-rata keterlaksanaan kegiatan siswa 

pada siklus I mencapai 55% dan rata-rata 

keterlaksanaan kegiatan siswa pada siklus 

II mencapai 88% sehingga keterlaksanaan 

kegiatan siswa mengalami peningkatan 

sebesar 33%.  

      Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan menggunakan strategi 

peningkatan kemampuan berfikir (PKB) 

dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 

komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran matematika siswa SMK N 1 

Batang kelas XI PM I dari siklus I ke 

siklus II. Hal itu terjadi karena siswa 

dihadapkan pembelajaran yang berbeda 

dari biasanya yaitu dengan cara bekerja 

sama dengan kelompoknya sehingga siswa 

dapat berbagi (sharing) pengetahuan, 

pengalaman, tugas, tanggung jawab. Selain 

itu dapat saling membantu dan berlatih 

beinteraksi-komunikasi baik dengan guru 

maupun sesama siswa. Pada proses 

pembelajaran guru lebih sering 

memberikan pertanyaan kepada siswa agar 

siswa lebih percaya diri dan aktif 

mengungkapkan ide dan gagasannya 

Sehubungan dengan kartu domino yang 

diberikan oleh guru, kartu domino tersebut 

digunakan untuk membantu siswa 

mengingatkan pada materi permutasi dan 

kombinasi sebagai materi dasar untuk 

melanjutkan kemateri peluang suatu 

kejadian dan dalam permainannya 

dibutuhkan kerja sama antar anggota 

kelompok. Dengan kerjasama antar 

anggota kelompok siswa lebih mudah 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan 

guru dan bisa saling membantu anggota 

kelompok yang masih ada kesulitan.  

 

Implikasi  

      Pelaksanaan pembelajaran dengan 

strategi peningkatan peningkatan berfikir 

(PKB) berbantuan kartu domino ini 

memberikan kesempatan kepada seluruh 

siswa untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran melalui serangkaian langkah-

langkah pembelajaran dalam strategi 

pembelajaran tersebut sehingga strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan 

berfikir (PKB) dapat menyelesaikan 

masalah kemampuan komunikasi 

matematis siswa karena pada strategi 

pembelajaran PKB bertumpu pada 

pengembangan kemampuan berpikir siswa 

melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman 

anak sebagai bahan untuk memecahkan 

masalah yang diajukan.  

 

SARAN  

      Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti memberikan saran 

sebagai tindak lanjut terkait penelitian 

yang telah dilakukan maka dapat 

disarankan beberapa hal antara lain sebagai 

berikut: (1) Saran bagi guru, hendaknya 

dapat menggunakan strategi peningkatan 

kemampuan berfikir (PKB) berbantuan 

karu domino pada pelajaran matematika 
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karena merupakan salah satu tipe 

pembelajaran yang memberi kesempatan 

pada siswa untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Keunggulan strategi 

ini adalah optimalisasi partisipasi siswa; 

(2) Saran bagi siswa, tingkatkan rasa 

percaya diri dan kemampuan komunikasi 

matematisnya saat mengikuti pembelajaran 

agar mendapatkan hasil yang optimal.  
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SALINGTEMAS MELALUI MEDIA PEMBUATAN BRIKET BIOARANG UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF SISWA 

KELAS XI.MIA.1 SMA NEGERI 1 BAWANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

PADA KOMPETENSI HIDROKARBON 
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SARI 

      Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penerapan teknik pembelajaran “P-

O-I-N-E-T” dengan pendekatan SaLingTeMas melalui media pembuatan briket bioarang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa kelas XI.MIA.1 SMA N 1 

Bawang Tahun Pelajaran 2014/ 2015 pada kompetensi Hidrokarbon? Penelitian ini 

dilaksanakan 2 siklus masing-masing 1 kali pertemuan.Subjek dalam penelitian ini adalah 

Siswa Kelas XI.MIA.1 SMA Negeri 1 Bawang semester 1 tahun pelajaran 2014/2015. Terjadi 

peningkatan nilai dari 80,00 pada siklus I menjadi 84,00 pada siklus II diiringi perubahan 

meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif.  

 

Kata Kunci: Kompetensi Hidrokarbon, Teknik Pembelajaran “P-O-I-N-E-T”, 

SaLingTeMas, Media Pembuatan Briket, Berpikir Kritis dan Kreatif. 

 

ABSTRACT 

      The formula of the problem discussed in this research are how the application of learning 

techniques "P-O-I-N-E-T" SaLingTeMas approach through the medium of briquetting 

bioarang can improve the ability to think critically and creatively graders XI.MIA.1 SMA N 1 

Bawang academic year 2014/2015 in Hydrocarbon competence? This study conducted two 

cycles, each cycle held in one meetings. The research subject is students XI.MIA.1 SMA 1 

Bawang semester one 2014/2015. An increase in the value of 80.00 in the first cycle to 84.00 

in the second cycle accompanied by changes in the increased ability to think critically and 

creatively. 

 

Keywords:  Competence Hydrocarbons, Learning Techniques "P-O-I-N-E-T", 

SaLingTeMas, Media Making Briquettes, Critical and Creative Thinking. 
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PENDAHULUAN 

      Pendidikan merupakan sarana untuk 

merencanakan masa depan suatu bangsa 

sehingga dituntut adanya keluaran yang 

berkualitas. Berbagai  penelitian  sebagai  

upaya  peningkatan kualitas  lulusan  

pendidikan di Indonesia  sudah banyak  

dilakukan  oleh  beberapa  pihak,  baik 

pemerintah, para ahli pendidikan maupun 

lembaga-lembaga  pendidikan. Namun 

demikian keluhan masyarakat tentang 

mutu pendidikan masih tetap ada. Hal  ini  

ditunjukkan  dari masih  banyaknya  siswa 

sekolah yang tidak lulus dalam ujian 

nasional (UN) yang menetapkan nilai 4,1 

untuk dapat lulus ujian  (Tola,  2004),  dan  

dinaikkan menjadi  5,5 pada  tahun  2009. 

Selain  itu  juga meningkatnya jumlah  

pengangguran intelektual dari waktu  ke 

waktu  karena  semakin  tingginya  

persaingan mendapatkan pekerjaan. 

      Kimia sebagai proses dan produk 

seharusnya mampu memberikan kontribusi 

yang cukup signifikan dalam 

meningkatkan kecerdasan peserta  didik. 

Dengan belajar Kimia,  berbagai gejala 

atau fenomena alam dapat diketahui. Oleh 

karena  itu, proses belajar  mengajar  kimia  

dapat dikaitkan  langsung dengan berbagai  

objek  yang bermanfaat di sekitar 

kehidupan manusia. Selain itu Kimia dapat 

juga digunakan sebagai alat untuk 

mendidik manusia  (peserta  didik)  agar 

memiliki pengetahuan,  keterampilan,  dan  

sikap  ilmiah (Karyadi, 2005).  

      Atas  dasar  pemikiran  di  atas,  

tentunya perlu  upaya  yang  terus-menerus  

untuk mencari dan menemukan pendekatan 

pembelajaran kimia yang  unggul,  yakni  

pendekatan  yang mampu memotivasi  

peserta  didik  terhadap  penguasaan sains, 

dan mengkaitkannya  dengan  aspek 

lingkungan, teknologi dan kemasyarakatan, 

sekaligus juga mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pendekatan SaLingTeMas 

diharapkan dapat membuka wawasan  

peserta  didik  untuk memahami hakekat 

pendidikan sains, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat secara utuh. Maksudnya 

ialah bahwa pendekatan SaLingTeMas 

ditujukan untuk membantu peserta didik 

mengetahui sains, perkembangannya dan 

bagaimana perkembangan sains dapat 

mempengaruhi lingkungan, teknologi dan 

masyarakat  secara  timbal  balik  (Binadja, 

1999).   

      Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

guru untuk meningkatkan cara berpikir 

kritis dan kreatif siswa adalah melalui 

pendekatan Science, Environment, 

Technology and Society (SETS) yang 

dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

nama SaLingTeMas. SETS adalah 

menghubungkan antara konsep sains yang 

dipelajari dan implikasinya terhadap 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Keunggulan pembelajaran dengan 

pendekatan SETS dibandingkan 

pendekatan lainnya yaitu karena 

pembelajaran selalu dihubungkan dengan 

kejadian nyata yang dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari (bersifat 

kontekstual) dan komprehensif 

(terintegrasi antara keempat komponen 

SETS) (Nurfitria, 2006). Diharapkan 

melalui pendekatan SETS ini, siswa 

memandang sesuatu secara terintegratif, 

yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur 

yang terdapat dalam SETS. Guru dapat 

menghubungkan konsep - konsep sains 

yang diajarkan dengan permasalahan yang 

terjadi di masyarakat, lingkungan sehari - 

hari siswa sehingga dapat membantu siswa 

menerapkan hasil belajarnya dalam 

kehidupan sehari – hari agar pembelajaran 

yang dilakukan di sekolah bermanfaat bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan 

dampaknya terhadap lingkungan. Dengan 

demikian diharapkan siswa akan mampu 

berpikir kritis - kreatif dalam mencermati 

hubungan antara sains (Science), 
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lingkungan (Environment), teknologi 

(Technology) dan Masyarakat (Society). 

      Masalah utama yang menjadi 

penelitian ini adalah kompetensi 

hidrokarbon masih dibawah KKM hal 

tersebut dikarenakan belum memanfaatkan 

teknik pembelajaran “P-O-I-N-E-T”. 

Masalah diatas dapat diatasi dengan 

melaksanakan pembelajaran kompetensi 

hidrokarbon dengan memanfaatkan teknik 

pembelajaran “P-O-I-N-E-T” dengan 

pendekatan SaLingTeMas melalui media 

pembuatan briket bioarang.  

      Berdasarkan pembatasan masalah yang 

telah ditetapkan diatas, maka secara khusus 

permasalahan tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut:   bagaimana penerapan 

teknik pembelajaran “P-O-I-N-E-T” 

dengan pendekatan SaLingTeMas melalui 

media pembuatan briket bioarang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif siswa kelas XI.MIA.1 SMA N 

1 Bawang Tahun Pelajaran 2014/ 2015 

pada kompetensi Hidrokarbon? 

      Dari rumusan masalah yang telah 

ditetapkan diatas, pemecahan 

permasalahan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut proses pembelajaran 

kompetensi hidrokarbon dengan 

pemanfaatan teknik pembelajaran “P-O-I-

N-E-T” dengan pendekatan SaLingTeMas 

melalui media pembuatan briket bioarang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif siswa kelas XI.MIA.1 

SMA N 1 Bawang harus benar-benar 

disiapkan mulai dari penyusunan perangkat 

pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik tersebut hingga 

pelaksanaan pembelajaran.  

      Dengan demikian penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana proses pembelajaran 

hidrokarbon dengan menerapkan teknik 

pembelajaran “P-O-I-N-E-T” dengan 

pendekatan SaLingTeMas melalui media 

pembuatan briket bioarang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif siswa kelas XI.MIA.1 SMA N 

1 Bawang. 

      Manfaat penelitian ini adalah: 1). 

Menarik minat dan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran karena penyajian 

materi disertai contoh yang bersifat 

aplikatif, mudah diingat dan dijumpai 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. 2). 

Mengembangkan kekritisan dan 

kekreatifan siswa dalam mengikuti, 

memahami perkembangan sains, dampak 

teknologi terhadap lingkungan dan 

pengaruhnya terhadap masyarakat 

sehingga siswa merasa perlu atau 

tertantang untuk mengetahui materi secara 

lebih mendalam. 3). Siswa mampu 

menerapkan cara berpikir kritis-kreatifnya 

dalam mengambil keputusan untuk 

memecahkan suatu masalah terkait dengan 

konsep kimia yang telah dipelajari yang 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 4. 

Sebagai masukan bagi guru dalam memilih 

teknik pembelajaran. 5). Sebagai masukan 

bagi guru dalam memilih pendekatan 

pembelajaran. 6). Meningkatkan guru 

kemauan untuk selalu mengikuti 

perkembangan sains, teknologi, lingkungan 

dan masyarakat. 

 

Landasan Teoretis dan Hipotesis Tindakan 

      Beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan terkait dengan Pendekatan SETS 

atau dalam istilah Indonesia disebut 

SaLingTeMas adalah penelitian dari 

Andini menyatakan bahwa materi 

reproduksi manusia yang disampaikan 

dengan pendekatan SETS terhadap siswa 

SMA Negeri 4 memiliki persentase 

ketuntasan belajar sebesar 83,3% lebih 

tinggi dibandingkan siswa SMAIT 

Hidayatullah sebesar 80%. Penelitian dari 

Nurfitria menyatakan bahwa hasil 

penelitiannya menunjukkan nilai rata-rata 

hasil belajar siswa yang bernuansa SETS 

dapat tercapai pada setiap siklus, dimana 
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pada siklus I adalah 65,42, siklus II adalah 

71,68, siklus III adalah 74,52. Penelitian 

dari Binadja, Wardani dan Nugroho 

menyatakan bahwa pembelajaran bervisi 

dan berpendekatan SETS membentuk 

kesan positif dalam diri siswa dan 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa. Penelitian dari Nuryanto dan 

Binadja menyatakan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa pada materi pokok Ikatan 

Kimia adalah 86 untuk kelas eksperimen 

dan 68 untuk kelas kontrol. 

      Beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan terkait dengan pemikiran kritis 

dan kreatif adalah penelitian dari 

Fuadurrahman yang salah satu 

kesimpulannya menyatakan bahwa rata-

rata kreativitas siswa dengan model 

pembelajaran inkuiri pada materi pokok 

koloid dengan penggunaan media berbasis 

komputer sebesar 80,77, sedangkan rata-

rata kreativitas siswa dengan pembelajaran 

konvensional dengan media berbasis 

komputer sebesar 79,23. Penelitian dari 

Aprilia yang salah satu kesimpulannya 

menyatakan bahwa siswa yang memiliki 

kreativitas tinggi memperoleh hasil belajar 

yang lebih tinggi dengan siswa yang 

mempunyai kreativitas rendah pada materi 

pokok larutan asam basa. Penelitian dari 

Haani memberikan kesimpulan bahwa 

tinggi rendahnya nilai post-tes yang 

diperoleh menjadi gambaran kemampuan 

penalaran dan berpikir kritis siswa dan 

siswa yang memiliki hasil belajar tinggi di 

sebabkan kemampuan penalaran dan 

berpikir kritisnya. Penelitian dari Sitepu 

yang salah satu kesimpulannya 

menyatakan terdapat pengaruh 

pembelajaran berbasis masalah terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa dimana 

kemampuan berpikir kritis siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran berbasis 

masalah lebih tinggi dibanding dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang 

diajarkan dengan pembelajaran 

konvensional. 

      Penelitian yang pernah dilakukan 

terkait dengan penerapan teknik 

pembelajaran POINT adalah penelitian 

dari Yuniasih yang menyatakan bahwa 

hasil penelitiannya menunjukkan nilai rata-

rata hasil belajar siswa yang menerapkan 

teknik pembelajaran POINT dapat tercapai 

pada setiap siklus, dimana pada pra siklus  

adalah 56,68, siklus I adalah 60,19, dan 

siklus II adalah 74,11. 

      Penelitian yang ingin penulis lakukan 

memiliki kesamaan bagaimana untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif melalui teknik pembelajaran 

”P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan 

SaLingTeMas melalui media pembuatan 

briket bioarang. 

 

Skema 1. Teknik Pembelajaran ”P-O-I-N-E-T” 

      Teknik Pembelajaran ”P-O-I-N-E-T” mengandung maksud pembelajaran 

dengan cara/langkah-langkah sebagai berikut. 

 P ----> Penugasan 

      Guru memberi tugas kepada siswa untuk menyusun draf materi  

hidrokarbon khususnya Minyak Bumi dan Dampak Pembakaran Produk 

Minyak Bumi berkaitan dengan pembuatan briket bioarang dari limbah organik 

sebagai energi alternatif pengganti minyak tanah. 

 O -- Observasi (Pengamatan) 
      Siswa melakukan observasi/pengamatan/terhadap lingkungan di sekitar 

tempat tinggal siswa tentang limbah organik apa saja yang dapat digunakan 

pada pembuatan briket bioarang. 

 I ---  Inventarisasi Data 
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      Siswa mendaftar data berupa informasi yang diperoleh melalui observasi. 

Inventarisasi ini dilakukan oleh siswa untuk memperkenalkan limbah organik 

apa saja yang bisa digunakan pada pembuatan briket bioarang.  

 N -- Note (Pencatatan) 

      Siswa mencatat hasil observasi secara lengkap untuk kemudian 

dikembangkan ke dalam draf rancangan percobaan pembuatan briket  bioarang 

dari limbah organik. 

 E  -- Eksperimen (Percobaan) 
      Pada tahapan ini, siswa dibagi dalam 5 kelompok sesuai limbah organik 

yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai bahan briket bioarang. 

 T -- Tampilan (Presentasi) 
      Pada tahapan ini, siswa tampil di depan kelas untuk mempresentasikan 

hasil eksperimen pembuatan briket bioarang dari limbah organik bukan hanya 

sekadar rancangan percobaan pembuatan briket bioarang, melainkan disertai 

hasil percobaan. Pada tahapan inilah siswa dievaluasi dengan kriteria penilaian 

berupa kedalaman isi, kelancaran, kebahasaan dan hasil percobaan. 

 

Pendekatan SaLingTeMas  

      Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, and Society) atau dalam 

bahasa Indonesia dikenal dengan nama SaLingTeMas, menurut Binadja adalah 

pendekatan pembelajaran yang berusaha membawa peserta didik agar memiliki 

kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif dengan mengkaitkan 

keempat unsur SETS sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

(Nurfitria, 2006). 

Pembuatan Briket Bioarang 

      Briket bioarang adalah perubahan bentuk material yang pada awalnya berupa 

serbuk atau bubuk seukuran pasir menjadi material yang lebih besar dan mudah 

dalam penanganan atau penggunaannya. Perubahan ukuran material tersebut 

dilakukan melalui proses penggumpalan dengan penekanan dan penambahan atau 

tanpa penambahan bahan pengikat (Suganal, 2008:18). 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif 

      Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif R. H. Ennis memberikan sebuah 

defenisi, berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan. Dan kemampuan berpikir kreatif merupakan pola berpikir yang 

didasarkan pada suatu cara yang mendorong kita untuk menghasilkan produk 

yang kreatif (Hassoubah, 2004). 

 

Kerangka Berpikir 

      Teknik ”P-O-I-N-E-T” merupakan 

teknik pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran hidrokarbon 

khususnya minyak bumi dan dampak 

pembakaran produk minyak bumi. Selain 

itu juga dapat digunakan untuk memotivasi 

siswa dalam mempelajari hidrokarbon 

khususnya minyak bumi dan dampak 

pembakaran produk minyak bumi. Teknik 

”P-O-I-N-E-T” dapat merangsang siswa 

untuk mempelajari hidrokarbon khususnya 

minyak bumi dan dampak pembakaran 

produk minyak bumi. Selain itu dengan 

Teknik “P-O-I-N-E-T”, kemampuan untuk 

berpikir kritis dan kreatif dapat terasah. 

Observasi dengan mencari sumber dari 

internet, majalah, koran atau televisi pada 

saat menghimpun data, dapat membantu 

siswa dan merangsang kemampuan untuk 

berpikir kritis dan kreatif siswa dalam 

membuat energi alternatif pengganti 

minyak bumi khususnya minyak tanah. 

Kata-kata kunci yang tertulis dalam Note 
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dapat merangsang ingatan siswa. Hal ini 

sangat membantu siswa untuk menemukan 

kata-kata sebagai modal dalam 

berbicara/presentasi pada saat memaparkan 

observasi awal sebelum percobaan, dan 

hasil percobaan yang diperoleh. Siswa 

yang semula kesulitan dalam merangkai 

kata ke dalam kalimat akan menjadi lancar 

dengan bantuan catatan dalam Note. 

Semakin lengkap siswa menuangkan ide 

pokok-pokok pembuatan briket bioarang 

dalam Note, maka siswa akan semakin 

lancar pula dalam memaparkan di depan 

kelas. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga 

dapat memanfaatkan limbah organik di 

sekitar tempat tinggal siswa yang semula 

belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Berdasarkan paparan di atas, maka jelaslah 

bahwa melalui Teknik “P-O-I-N-E-T” 

kemampuan untuk berpikir kritis dan 

kreatif siswa akan meningkat. 

 

Hipotesis Tindakan 

      Penelitian ini menggunakan desain 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Berdasarkan pengamatan awal dapat 

diturunkan hipotesis  tindakan sebagai 

berikut. Melalui Teknik Pembelajaran “P-

O-I-N-E-T” dengan pendekatan 

SaLingTemas melalui media pembuatan 

briket bioarang dapat:  (a) meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

kompetensi hidrokarbon (khususnya 

minyak bumi dan dampak pembakaran 

produk minyak bumi); (b) Prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran kompetensi 

hidrokarbon (khususnya minyak bumi dan 

dampak pembakaran produk minyak bumi) 

dapat meningkat; (c) dilaksanakan secara 

menyenangkan; dan (d) meningkatkan 

berpikir kritis dan kreatif siswa. 

 

METODE PENELITIAN  

      Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

selama dua setengah  bulan dimulai sejak 

minggu ke-1 bulan Juli 2014, dan berakhir 

pada  minggu ke 1 bulan  September 2014 

dilaksanakan di  SMA Negeri 1 Bawang, 

pada siswa Kelas XI.MIA.1 yang 

berjumlah 27 siswa, yaitu 8 siswa laki-laki 

dan 19 siswa perempuan. Sumber data 

yang berasal dari  siswa adalah hasil (nilai) 

pretes, postes, dan hasil wawancara. 

Sumber data yang lain adalah dari guru 

(sebagai peneliti) dan supervisor, berupa 

hasil observasi/pengamatan. 

      Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa teknik tes dan 

nontes.Teknik tes dilaksanakan dengan 

menggunakan soal yang berhubungan 

dengan kompetensi hidrokarbon 

(khususnya minyak bumi dan dampak 

pembakaran produk minyak bumi). Teknik 

Nontes dilakukan dengan melakukan 

observasi, wawancara maupun pembuatan 

jurnal. Observasi dilakukan untuk 

mengetahui partisipasi, keaktifan siswa, 

minat maupun motivasi siswa selama 

proses pembelajaran. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui pendapat dan 

tanggapan siswa tentang penerapan model 

pembelajaran ”P-O-I-N-E-T” dengan 

pendekatan SaLingTemas melalui media 

pembuatan briket bioarang dalam 

pembelajaran hidrokarbon (khususnya 

minyak bumi dan dampak pembakaran 

produk minyak bumi). Sedangkan jurnal 

dilaksanakan untuk  mengetahui seberapa 

jauh ketertarikan siswa ataupun hambatan-

hambatan yang dialami siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran 

hidrokarbon (khususnya minyak bumi dan 

dampak pembakaran produk minyak bumi) 

dengan teknik ”P-O-I-N-E-T” dengan 

pendekatan SaLingTemas melalui media 

pembuatan briket  bioarang. 

      Alat pengumpulan data/instrumen 

meliputi instrumen 1 berupa butir soal tes, 

instrumen 2, untuk mengetahui daya  

ketrampilan hidrokarbon (khususnya 

minyak bumi dan dampak pembakaran 

produk minyak bumi) siswa/unjuk kerja, 
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instrumen 3, berupa porto folio, instrumen 

4, berupa pedoman wawancara, instrumen 

5, berisi penilaian proses keaktifan dalam 

berdiskusi, instrumen 6, berupa penilaian 

sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan teknik ”P-O-I-N-E-T” dengan 

pendekatan SaLingTemas melalui media 

pembuatan briket bioarang, serta instrumen 

7, berisi lembar observasi tiap siklus. 

      Validitas data yang mencerminkan 

hasil belajar/prestasi belajar siswa 

dianalisis dari perolehan nilai prasiklus, 

siklus 1 dan siklus 2. Perolehan tiap siklus 

tersebut kemudian dibandingkan untuk 

menentukan seberapa besar peningkatan 

yang dicapai setelah pembelajaran 

hidrokarbon (khususnya minyak bumi dan 

dampak pembakaran produk minyak bumi) 

dengan menggunakan teknik pembelajaran 

”P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan 

SaLingTemas melalui media pembuatan 

briket bioarang. Jadi dalam hal ini data  

dianalisis secara kuantitatif. Sedangkan 

validitas data untuk mengetahui sejauh 

mana ketertarikan siswa pada 

pembelajaran hidrokarbon (khususnya 

minyak bumi dan dampak pembakaran 

produk minyak bumi) dengan 

menggunakan teknik pembelajaran ”P-O-I-

N-E-T” dengan pendekatan SaLingTemas 

melalui media pembuatan briket bioarang. 

Data yang dianalisis adalah data hasil 

observasi, wawancara serta jurnal. Data ini 

dianalisis secara kualitatif melalui 

triangulasi data dengan sumber data dari 

siswa, pengamat (kepala sekolah), dan 

guru  sebagai peneliti. 

      Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan nilai tes 

antarsiklus maupun dengan indikator 

kinerja. Untuk mengetahui peningkatan 

prestasi belajar, data dianalisis secara 

kuantitatif. Jadi analisis data pada 

penelitian ini dilakukan baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Data yang 

diperoleh dari tes dianalisis secara 

kuantitatif berdasarkan persentase, 

sedangkan data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan jurnal dianalisis 

secara kualitatif untuk mengetahui 

tanggapan siswa dan perubahan tingkah 

laku siswa setelah menerapkan model 

pembelajaran ”P-O-I-N-E-T” dengan 

pendekatan SaLingTemas melalui media 

pembuatan briket bioarang dalam 

pembelajaran hidrokarbon (khususnya 

minyak bumi dan dampak pembakaran 

produk minyak bumi). 

      Indikator kinerja dalam penelitian 

tindakan kelas ini, diharapkan pada akhir 

siklus 2 terjadi peningkatan prestasi belajar 

siswa yaitu dari nilai rata-rata ulangan 

harian (berupa kompetensi hidrokarbon) 

sebesar 80,00 menjadi  84,00 atau dari 

kategori “Baik” menjadi “Sangat Baik”. 

Selain itu, juga terjadi peningkatan 

motivasi belajar/ketertarikan siswa pada 

pembelajaran hidrokarbon (khususnya 

minyak bumi dan dampak pembakaran 

produk minyak bumi) menjadi lebih besar. 

      Model penelitian tindakan kelas dalam 

penelitian ini menggunakan model Kemmis 

dan Mc Taggart. Model Kemmis dan Mc 

Taggart ini terdiri dari empat komponen, 

yaitu 1) rencana, 2) tindakan, 3) observasi, 

4) refleksi. (Soedarsono, 1997:16).  

 

Skema 2. Proses Penelitian 

Proses Penelitian Siklus 1 

      Siklus ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran hidrokarbon 

(khususnya minyak bumi dan dampak pembakaran produk minyak bumi) agar 

tidak menjemukan. Siklus 1 meliputi tahapan berikut. 

a. Penjajagan awal/rencana. Penjajagan awal ini untuk mengidentifikasi 
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permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran hidrokarbon (khususnya 

minyak bumi dan dampak pembakaran produk minyak bumi) di kelas 

XI.MIA.1 SMA Negeri 1 Bawang. Setelah permasalahan dapat teridentifikasi, 

dalam tahap persiapan ini, antara peneliti (guru kelas) dan Kepala Sekolah 

membahas rancangan desain pembelajaran hidrokarbon (khususnya minyak 

bumi dan dampak pembakaran produk minyak bumi) dengan menggunakan 

teknik “P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan SaLingTemas melalui media 

pembuatan briket bioarang yang akan diterapkan. Peneliti mempersiapkan 

alat/media pembelajaran, serta prosedur pelaksanaan pembelajaran maupun 

teknik interaksi belajar mengajar serta pelibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. 

b. Pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini dilaksanakan tindakan, yaitu penerapan 

teknik pembelajaran ”P-O-I-N-E-T” (Penugasan, Observasi, Inventarisasi data, 

Note, Eksperimen dan Tampilan/Presentasi) dengan pendekatan SaLingTemas 

melalui media pembuatan briket bioarang pada pembelajaran hidrokarbon 

(khususnya minyak bumi dan dampak pembakaran produk minyak bumi). 

Secara individu siswa menyusun pokok-pokok/hal yang hendak disampaikan 

saat pembelajaran hidrokarbon (khususnya minyak bumi dan dampak 

pembakaran produk minyak bumi). Pokok-pokok ini  kemudian dikembangkan 

ke dalam draf  pokok-pokok yang harus disampaikan saat pembelajaran 

hidrokarbon (khususnya minyak bumi dan dampak pembakaran produk minyak 

bumi) (tahap penugasan). Secara individu pula siswa melaksanakan observasi 

untuk mendata limbah organik yang ada di sekitar tempat tinggalnya (tahap 

observasi). Pada saat observasi inilah, siswa menginventarisasi data tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan limbah organik yang ada di sekitar lingkungan 

sekolah sebagai bahan untuk energi alternatif (inventarisasi data). Tahapan 

berikutnya adalah membuat catatan (tahapan note). Dalam tahapan ini siswa 

mencatat hasil observasi secara lengkap untuk kemudian dikembangkan ke 

dalam draf rancangan percobaan limbah organik sebagai energi alternatif 

pengganti minyak bumi, dengan sistematika isi rancangan percobaan yang 

meliputi: latar belakang, landasan teori, alat dan bahan, cara kerja, dan tabel 

data pengamatan. Tahap pelaksanaan ini mengikuti alur sebagai  berikut : 

pretes, pelaksanaan, postes. Dalam tahap pelaksanaan ini, kepala sekolah 

bertindak sebagai observer. Selanjutnya, siswa tampil ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil rancangan percobaan limbah organik apa saja yang 

dapat dijadikan energi alternatif (tampilan/presentasi).  

c. Observasi. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap tindakan dengan 

mencatat hambatan – hambatan yang dijumpai dalam pembelajaran. Pada 

tahapan pelaksanaan dalam siklus 1 ini dijumpai bahwa siswa masih banyak 

ditemukan ada kesamaan limbah organik antara siswa yang satu dengan yang 

lain. Siswa masih banyak yang terjebak/terganggu dengan unsur limbah-limbah 

anorganik di tabel data pengamatannya bukan limbah organik. Mereka hanya 

memaparkan jenis  limbah yang bisa digunakan sebagai energi alternatif tapi 

masih sering terlupakan cara pembuatan limbah tersebut menjadi energi 

alternatif. Beberapa siswa ada juga yang belum tahu cara mengolah limbah 

menjadi energi alternatif . Mereka tidak percaya diri dan tidak memanfaatkan 

hasil catatan yang dibuatnya secara maksimal. Selain itu intonasi dalam 

berbicara masih seperti intonasi membaca/menghafal teks. Siswa belum 

mampu mempresentasikan diri secara interaktif karena terpancang pada 

hafalan. Siswa belum mempunyai kreativitas untuk merangkai kalimat.  

d. Refleksi. Dalam hal ini dilakukan refleksi baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Baik secara kualitatif  maupun kuantitatif, hasil presentasi siswa 
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sudah meningkat dari pada tahapan prasiklus. Namun materi presentasi masih 

belum tersampaikan secara runtut. Hal ini karena siswa bekerja secara mandiri. 

Jadi siswa masih memerlukan masukan-masukan dari siswa lain dalam 

merancang draf rancangan percobaan (siswa perlu berdiskusi dengan siswa 

lain).  

 

Proses Penelitian Siklus 2 

      Siklus 2 ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar hidrokarbon 

(khususnya minyak bumi dan dampak pembakaran produk minyak bumi) dan 

dampak dengan menerapkan teknik pembelajaran ”P-O-I-N-E-T”dengan 

pendekatan SaLingTemas melalui media pembuatan briket bioarang. Dengan 

menerapkan teknik pembelajaran ”P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan 

SaLingTemas melalui media pembuatan briket bioarang ini, diharapkan 

pembelajaran hidrokarbon (khususnya minyak bumi dan dampak pembakaran 

produk minyak bumi) dapat berlangsung secara efektif, menyenangkan dan 

motivasi belajar siswa dapat meningkat. Adapun tahapan dalam Siklus 2 ini 

seperti terurai dalam uraian berikut. 

a. Persiapan. Dalam Siklus 2 tahap persiapan ini,  antara peneliti (guru kelas) dan 

Kepala Sekolah membahas rancangan desain pembelajaran hidrokarbon 

(khususnya minyak bumi dan dampak pembakaran produk minyak bumi) 

dengan menggunakan teknik “P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan SaLingTemas 

melalui media pembuatan briket bioarang yang akan diterapkan. Bersama 

kepala sekolah dan observer, peneliti membahas hambatan yang ditemui pada 

siklus 1. Dari hasil diskusi, maka peneliti mempersiapkan alat/media 

pembelajaran, serta prosedur pelaksanaan pembelajaran maupun teknik 

interaksi belajar mengajar serta pelibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. Dalam siklus 2 ini peneliti merancang desain pembelajaran “P-

O-I-N-E-T” dengan pendekatan SaLingTemas melalui media pembuatan briket  

bioarang dengan teknik diskusi (secara kelompok) pada tahapan penugasan. 

b. Pelaksanaan. Dalam tahap ini guru melaksanakan pembelajaran dengan teknik 

“P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan SaLingTemas melalui media pembuatan 

briket bioarang sesuai dengan desain/rancangan pembelajaran yang telah dibuat 

sebelumnya. Siswa membentuk kelompok untuk mendiskusikan rancangan 

kegiatan untuk kemudian dikembangkan ke dalam draf rancangan percobaan 

yang harus disampaikan saat pembelajaran hidrokarbon (khususnya minyak 

bumi dan dampak pembakaran produk minyak bumi) (tahap penugasan). Hasil 

diskusi berupa rancangan kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk 

mengeksplor limbah organik (hal yang berada disekitar tempat tinggal siswa) 

tersebut kemudian digunakan sebagai acuan siswa pada saat melakukan 

observasi (tahap observasi). Tahapan berikutnya adalah, siswa mendata hal-hal 

yang akan ditulis dalam draf rancangan percobaan ke depan kelas (tahap 

inventarisasi data). Dengan inventarisasi data, siswa mendapatkan materi untuk 

diolah ke dalam draf rancangan percobaan. Tahapan berikutnya adalah 

membuat catatan (tahapan note). Dalam tahapan ini siswa mencatat hasil 

observasi secara lengkap untuk kemudian dikembangkan ke dalam draf teks 

rancangan percobaan, dengan sistematika isi rancangan percobaan yang 

meliputi: latar belakang, landasan teori, alat dan bahan, cara kerja serta tabel 

pengamatan. Tahap pelaksanaan ini mengikuti alur sebagai  berikut : pretes, 

pelaksanaan, postes. Dalam tahap pelaksanaan ini, kepala sekolah bertindak 

sebagai observer. Tahapan berikutnya adalah tampilan (presentasi). Pada 

tahapan ini, siswa tampil di depan kelas untuk mempresentasikan draf 

rancangan percobaan. Jadi pada saat siswa mempresentasikan draf rancangan 
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percobaan, yang disampaikan bukan hanya sekadar latar belakang, landasan 

teori, alat dan bahan, cara kerja serta tabel pengamatan secara singkat, 

melainkan disertai hasil eksperimennya. Pada tahapan inilah siswa dievaluasi 

dengan kriteria penilaian berupa kedalaman isi, kelancaran, kebahasaan dan 

hasil yang diperoleh. 

c. Observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan selama proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan teknik ”P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan SaLingTemas 

melalui media pembuatan briket bioarang. Observer dan peneliti mencatat 

segala sesuatu yang terjadi pada saat pembelajaran, baik aktivitas guru maupun 

siswa. Dalam siklus ini aktivitas belajar siswa lebih aktif dan siswa tampak 

lebih antusias. Mereka tidak lagi ragu - ragu untuk berbicara di depan 

umum/kelas, bahkan ketika ditanggapi dan dikomentari siswa lain pun mereka 

dapat menanggapi dengan pengembangan dari hasil catatan/note yang 

dibuatnya. Intonasi berbicara sudah tidak monoton, jalinan komunikasi dengan 

audience telah tampak, serta kemampuan dalam merangkai kalimat secara lisan 

lebih lancar (tidak seperti menghafal teks). Selain hal tersebut dalam siklus 2 

ini siswa tidak lagi merasa malu untuk menyampaikan rancangan percobaan 

serta SaLingTeMas yang ada di sekitar tempat tinggal mereka melalui media 

pembuatan briket bioarang. 

d. Refleksi. Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan wawancara kepada sebagian 

siswa, juga dengan menganalisis hasil peningkatan prestasi belajar siswa, yakni 

membandingkan hasil pretes dengan post-tes. Dalam kegiatan refleksi ini juga 

diidentifikasi kesukaran-kesukaran guru/siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan teknik ”P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan 

SaLingTemas melalui media pembuatan briket bioarang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

      Kondisi awal dalam penelitian ini 

dijumpai adanya permasalahan rendahnya 

prestasi belajar kompetensi hidrokarbon 

siswa kelas XI.MIA.1 khususnya dalam 

kompetensi hidrokarbon. Hasil prestasi 

belajar siswa yang berkaitan dengan 

kompetensi tersebut pada siswa kelas 

XI.MIA.1 SMA Negeri 1 Bawang, masih 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Mereka merasa kesulitan dalam 

memaparkan limbah apa saja yang ada 

disekitar sekolah yang dapat dijadikan 

energi alternatif, kurang dapat 

membedakan limbah yang termasuk 

organik dan anorganik, kurang lancar 

dalam mempresentasikan, serta kurang 

memahami bagaimana cara mengolah 

limbah organik tersebut menjadi energi 

alternatif secara lisan di depan kelas saat 

paparan. Siswa tidak memiliki wawasan 

yang memadai sebagai bekal untuk 

merancang percobaan. Siswa kurang 

memahami bahwa alam sekitarnya/ 

lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar (alam takambang 

jadi guru). Hal ini menyebabkan mereka 

kurang lancar dalam memaparkan serta 

adanya ketidakruntutan dalam presentasi.  

      Selain itu pada kondisi awal (sebelum 

diterapkan teknik “P-O-I-N-E-T”dengan 

pendekatan SaLingTemas melalui media 

pembuatan briket bioarang), dijumpai pula 

permasalahan tentang rendahnya motivasi 

belajar siswa dalam menerima pelajaran 

kompetensi dasar hidrokarbon. Siswa 

kurang berminat pada pembelajaran 

kompetensi hidrokarbon Mereka kurang 

tertarik, merasa kesulitan dalam 

merangkaikan kalimat sehingga merasa 

bosan setiap kali menghadapi 

pembelajaran kompetensi dasar 

hidrokarbon. 

      Melihat kondisi seperti tersebut, guru 

mulai berfikir bagaimana agar kondisi 
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tersebut dapat teratasi. Guru mulai 

mengidentifikasi permasalahan yang ada 

dalam proses pembelajaran. Guru 

mengadakan diskusi dengan teman sejawat 

serta Kepala Sekolah untuk memecahkan 

permasalahan tersebut. Akhirnya dapat 

ditemukan sebuah gagasan baru untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Teknik 

“P-O-I-N-E-T” dengan pendekatan 

SaLingTemas melalui media pembuatan 

briket bioarang adalah cara praktis yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran 

kompetensi hidrokarbon. 

 

Deskripsi Siklus 1 

      Dalam Siklus 1, yaitu pembelajaran 

Kompetensi Dasar Hidrokarbon dengan 

menggunakan Teknik “P-O-I-N-E-T” 

dengan pendekatan SaLingTemas melalui 

media pembuatan briket bioarang, hasil 

pembelajaran sudah mengalami 

peningkatan, namun masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan masih mengalami 

hambatan.  

Hambatan tersebut adalah masih banyak 

ditemukan ada kesamaan limbah organik 

antara siswa yang satu dengan yang lain. 

Siswa masih banyak yang 

terjebak/terganggu dengan unsur limbah-

limbah anorganik di tabel data 

pengamatannya bukan limbah organik. 

Mereka hanya memaparkan jenis  limbah 

yang bisa digunakan sebagai energi 

alternatif tapi masih sering terlupakan cara 

pembuatan limbah tersebut menjadi energi 

alternatif. Beberapa siswa ada juga yang 

belum tahu cara mengolah limbah menjadi 

energi alternatif .   

 

Deskripsi Siklus 2 

      Dalam Siklus 2, yaitu pembelajaran 

kompetensi Hidrokarbon dengan 

menggunakan Teknik “P-O-I-N-E-T” 

dengan pendekatan SaLingTemas melalui 

media pembuatan briket bioarang, hasil 

pembelajaran telah mengalami peningkatan 

yaitu dari kategori Baik menjadi Sangat 

Baik. Selain itu dalam siklus ini aktivitas 

belajar siswa lebih aktif dan siswa tampak 

lebih antusias. Mereka tidak lagi ragu - 

ragu untuk berbicara di depan umum/kelas, 

bahkan ketika ditanggapi dan dikomentari 

siswa lain pun mereka dapat menanggapi 

dengan pengembangan dari hasil 

catatan/note yang dibuatnya. Intonasi 

berbicara sudah tidak monoton, jalinan 

komunikasi dengan audience telah tampak, 

serta kemampuan dalam merangkai 

kalimat secara lisan lebih lancar (tidak 

seperti menghafal teks). Selain hal tersebut 

dalam siklus 2 ini siswa tidak lagi merasa 

malu untuk menyampaikan rancangan 

percobaan serta SaLingTeMas yang ada di 

sekitar tempat tinggal mereka melalui 

media pembuatan briket bioarang dan 

menunjukkan hasil briket yang dibuat. 

 

Pembahasan Tiap Siklus dan Antar 

Siklus 

      Hasil tes awal pada Siklus 1 

menunjukkan bahwa sebagian siswa cukup 

dalam kompetensi hidrokarbon. Hal 

tersebut dapat kita lihat dalam tabel 1. 

Nilai rata-rata tes awal Siklus 1 adalah 

74,00 dengan kategori cukup. Dari 27 

siswa, 16 siswa ( 61,46 %) yang mendapat 

nilai dengan kategori baik, 11 siswa 

(38,54%) mendapat nilai dengan kategori 

cukup. Pada siklus 1 ini masih ada 

sebagian siswa yang ditemukan ada 

kesamaan limbah organik antara siswa 

yang satu dengan yang lain. Siswa masih 

banyak yang terjebak/terganggu dengan 

unsur limbah-limbah anorganik di tabel 

data pengamatannya bukan limbah 

organik. Mereka hanya memaparkan jenis  

limbah yang bisa digunakan sebagai energi 

alternatif tapi masih sering terlupakan cara 

pembuatan limbah tersebut menjadi energi 

alternatif. Beberapa siswa ada juga yang 

belum tahu cara mengolah limbah menjadi 

energi alternatif . Mereka tidak percaya diri 
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dan tidak memanfaatkan hasil catatan yang 

dibuatnya secara maksimal. Selain itu 

intonasi dalam berbicara masih seperti 

intonasi membaca/menghafal teks. Siswa 

belum mampu mempresentasikan diri 

secara interaktif karena terpancang pada 

hafalan. Siswa belum mempunyai 

kreativitas untuk merangkai kalimat. 

Setelah guru memberi motivasi dan arahan 

kepada siswa, maka diperoleh hasil tes 

akhir siswa dalam Siklus 1 dengan nilai 

rata-rata  80,00. Hasil tes awal siklus 1 ke 

hasil tes akhir siklus 1 menunjukkan 

adanya kenaikan angka sebesar 6,00 yaitu 

dari nilai rata-rata  74,00 menjadi  80,00. 

      Hasil tes akhir dari siklus 1 ke siklus 2, 

mengalami peningkatan dari  80,00 

menjadi 84,00.  Peningkatan nilai pada 

siklus 1 ke siklus 2 sebesar 4,00. Pada 

siklus 2, dari 27 siswa  hanya  3 siswa 

(12,17%) memperoleh nilai dengan 

kategori amat baik, dan 24 siswa (87,83%) 

memperoleh nilai dengan kategori baik. 

Kenaikan tersebut diperoleh siswa, setelah 

guru membagi siswa secara kelompok pada 

tahapan penugasan. Guru juga memberi 

pengarahan kepada siswa agar jangan 

merasa ragu–ragu untuk mengemukakan 

limbah organik yang ada disekitar 

lingkungan sekolah serta hal yang berupa 

cara mengolah limbah tersebut menjadi 

energi alternatif karena hal tersebut 

merupakan hal yang perlu diketahui juga 

oleh orang lain. Selain itu, guru juga 

meminta kepada siswa lain untuk terlibat 

dalam presentasi tersebut dengan cara 

mengajukan pertanyaan ataupun 

memberikan tanggapan. Dalam siklus ini, 

aktivitas belajar siswa lebih aktif dan siswa 

tampak lebih antusias. Mereka tidak 

merasa malu lagi untuk memaparkan hasil 

temuan mereka dengan menyampaikan di 

depan kelas, sesuai dengan draf/catatan/ 

note yang telah mereka susun. Bahkan 

mereka juga mampu menanggapi komentar 

dari siswa lain dengan lancar serta 

membawa produk temuan mereka. 

 

HASIL PENELITIAN 

      Refleksi dalam penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan secara kualitatif 

didasarkan pada hasil observasi dan 

wawancara ataupun diskusi secara terbuka 

antara peneliti (guru kelas) dan Kepala 

Sekolah. Sedang refleksi secara kuantitatif 

dilakukan peneliti dengan analisis 

perbandingan hasil pretes dengan postes 

dengan menggunakan statistik persentase. 

Hasil Tes 

      Tes dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kompetensi 

hidrokarbon. Hasil tes awal Siklus 1 (nilai 

rata-rata) kompetensi hidrokarbon, tanpa 

adanya intervensi penerapan Teknik “P-O-

I-N-E-T” adalah 74,00.  Nilai rata-rata tes 

akhir Siklus 1 adalah 80,00. Sedangkan 

nilai rata - rata pada tindakan Siklus 2 

mengalami peningkatan menjadi 84,00. 

 

Tabel 1. Hasil  Tes Akhir Siklus 1. 

No Kategori Interval X   ( ) % Ket 

1. 

2. 

3. 

4. 

Amat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

91 – 100 

75 –   90 

60 –   74 

 59 

95,5 

80 

64,5 

29,5 

0 

27 

0 

0 

0 

2160 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

 

2160/27= 

80,00 

( Baik ) 

Jumlah  27 2160 100  
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Tabel 2. Hasil  Tes Akhir Siklus 2. 

No Kategori Interval x   ( ) % Ket 

1. 

2. 

3. 

4. 

Amat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

91 – 100 

75 –   90 

60 –   74 

 59 

92 

83 

64,5 

29,5 

3 

24 

0 

0 

276 

1992 

0 

0 

 12,17  

 87,83  

  0 

0 

2268/27= 

84 

( Baik ) 

Jumlah  27 2268 100  

 

Hasil Non Tes  

      Hasil nontes meliputi hasil observasi, 

wawancara dan jurnal siswa. Hasil 

observasi memberikan gambaran bahwa 

pembelajaran dengan teknik “P-O-I-N-E-

T” dengan pendekatan SaLingTemas 

melalui media pembuatan briket dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang 

lebih menyenangkan, komunikatif, dan 

kondusif, siswa terlibat lebih aktif, 

perhatian lebih terarah serta lebih antusias 

dalam berdiskusi dan tidak merasa bosan. 

      Hasil wawancara menjelaskan bahwa 

dua puluh diantara dua puluh tujuh 

responden menyatakan senang mengikuti 

pembelajaran Kompetensi Dasar 

Hidrokarbon dengan teknik “P-O-I-N-E-T” 

dengan pendekatan SaLingTemas melalui 

media pembuatan briket. Hasil jurnal 

menunjukkan bahwa siswa merasa 

bergairah dan lebih tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran Kompetensi 

Hidrokarbon dengan teknik “P-O-I-N-E-T” 

dengan pendekatan SaLingTemas melalui 

media pembuatan briket. 

 

SARAN 

      Saran yang pertama dalam penelitian 

adalah bagi guru. Guru hendaknya 

melaksanakan pembelajaran kompetensi 

hidrokarbon, dengan model/teknik yang 

bervariasi sehingga dapat membangkitkan 

motivasi belajar siswa, bijak dalam 

memilih metode, model maupun media 

pembelajaran agar penilaian dalam 

pembelajaran hidrokarbon tidak bersifat 

teoretik. Bagi siswa, perlu melaksanakan 

pembiasaan guna meningkatkan 

kompetensi hidrokarbon, serta jangan 

ragu–ragu untuk melakukan inovasi dan 

mengembangkan kreativitas. Pembiasaan 

ini bisa diawali dengan cara menggunakan 

pendekatan Sains, Lingkungan, Teknologi 

dan Masyarakat yang tepat saat 

pembelajaran. Bagi Kepala Sekolah, 

hendaknya selalu memberi dukungan 

kepada guru dalam melaksanakan inovasi 

pembelajaran, dapat memfasilitasi segala 

kebutuhan yang diperlukan guru guna 

memperlancar proses pembelajaran, 

memberi kesempatan kepada guru untuk 

senantiasa meningkatkan kemampuan, 

mengembangkan profesinya baik melalui 

pelatihan, penataran ataupun mengikuti 

kegiatan MGMP.  
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ALAT TANGKAP IKAN RAMAH LINGKUNGAN SEBAGAI 

SOLUSI PENGGANTI ALAT TANGKAP CANTRANG 

 

Aziz Tarsono dan Sigit Prasetyo 

Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang 

 

SARI 

      Berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 

yang di dalamnya memuat larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan sejenisnya 

merupakan angin segar demi terselamatkannya terumbu karang sebagai rumah biota laut dan 

ekosistem laut. Di sisi lain, timbul keresahan pada nelayan karena harus mulai berpikir untuk 

mengganti alat cantrang tersebut dengan alat lain.  

      “Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan Sebagai Solusi Pengganti Alat Tangkap 

Cantrang” diciptakan sebagai salah satu solusi alat tangkap ikan yang merusak lingkungan. 

Manfaat dari alat ini adalah dapat meningkatkan hasil tangkapan dan ikut melestarikan habitat 

biota laut. 

      Terdapat dua jenis model dalam alat tangkap ikan ini, antara lain Model Jenis Kelelawar 
dan Model Apolo. Keunggulan dari alat ini antara lain besar kecilnya alat dapat disesuaikan 

dengan kemampuan nelayan, alat lebih praktis dan efektif dioperasikan di segala medan, dan 

perkakas bahan serta pelengkapnya tersedia di dalam negeri. 

 

Kata Kunci: Alat Tangkap Ikan, Cantrang, Model Jenis Kelelawar dan Model Apolo. 

 

 

ABSTRACT 

      The enacment of marine and fisheries ministerial regulation number: 2/PERMENKP/2015 

which contains a ban on the use of cantrang fishing tool and the similar tools is a good news 

for the sake of coral reefs as home marine biota and ecosystem. On the other hand, anxiety 

arises among the fishermen because they have to start thinking to replace thecantrang tool 

with other tools.  

      “Eco Friendly Fishing Tool As A Replacement Solution of Cantrang Fishing Tool” was 

created as one of the replacement solution of environmentally damaging fishing tool. The 

benefits of this tool are to increase the catch and participate in conserving marine habitats. 

      There are two types of models in this fishing tool, they are Bat and Apolo Model. The 

advantages of this tool include the size of the tool can be adjusted to the ability of fishermen, 

it is more practical and effective operated in all condition, and tool materials and equipment 

are available in the country.  

 

Keywords: Fishing Gear, Cantrang, Bat and Apolo Model.
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PENDAHULUAN 

      Sejak zaman dahulu, manusia telah 

melakukan aktivitas menangkap ikan guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk 

dikonsumsi sehari-hari maupun 

diperjualbelikan untuk menambah 

pendapatan. Khususnya masyarakat pesisir, 

sebagian besar mata pencahariannya 

adalah sebagai nelayan yang setiap harinya 

mencari ikan dan hasil laut lainnya. Namun 

demikian, penangkapan ikan yang 

dilakukan secara terus-menerus juga 

berdampak buruk bagi lingkungan, apalagi 

jika dilakukan menggunakan alat tangkap 

yang tidak dianjurkan seperti penggunaan 

bom, bius, cantrang, dan lain sebagainya. 

Padahal seharusnya, eksploitasi 

sumberdaya hasil laut khususnya ikan laut 

harus diimbangi dengan upaya menjaga 

dan melestarikan ekosistem yang ada.  

      Di perairan Indonesia sekarang ini 

sering dijumpai nelayan menangkap ikan 

dengan metode penangkapan yang 

merusak lingkungan, seperti dengan bahan 

peledak, racun, listrik, cantrang, maupun 

obat bius. Padahal, dampak negatif dari 

adanya kegiatan menangkap ikan dengan 

metode tersebut sangat besar. Hal ini 

dikarenakan, tidak hanya ikan laut saja 

yang diambil, melainkan juga ekosistem 

laut yang seharusnya menjadi tempat 

tumbuh biota laut lainnya juga ikut 

terangkut dan menjadi rusak.  

Dalam Laporan Studi Pustaka yang 

dilakukan oleh Andryana (2016:30) bahwa 

Kegiatan penangkapan ikan dengan alat 

tangkap trawl mengakibatkan rusaknya 

ekosistem terumbu karang yang 

merupakan tempat pemijahan ikan akibat 

penggunaan alat tangkap yang tidak ramah 

lingkungan (Dahuri 2003; Satria 2015; 

Zamron 2015) dan berdampak pada 

rendahnya hasil produksi ikan yang 

didapatkan oleh nelayan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan 

merespon cepat dengan mengeluarkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tentang 

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan 

Ikat Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik 

(Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negera Indonesia. Adanya 

peraturan tersebut cukup efektif untuk 

menyelamatkan kelestarian ekosistem laut, 

tetapi menimbulkan keresahan bagi para 

nelayan karena harus mencari metode 

pengganti yang lebih ramah lingkungan 

tanpa mengurangi hasil tangkapan ikan. 

      Dibutuhkan solusi bagi para nelayan 

agar tetap dapat bekerja mencari ikan tanpa 

menggunakan alat cantrang yang merusak 

lingkungan, yaitu dengan alat tangkap ikan 

ramah lingkungan yang akan diuraikan 

melalui implementasi dan ujicoba alat 

inovasi berjudul “Alat Tangkap Ikan 

Ramah Lingkungan Sebagai Solusi 

Pengganti Alat Tangkap Cantrang”. 

      Tujuan penelitian kreativitas dan 

inovasi ini adalah sebagai salah satu solusi 

alat pengganti jaring cantrang, mengurangi 

dampak buruk karena rusaknya terumbu 

karang, meningkatkan sektor 

perekonomian di bidang perikanan, 

mengurangi pengangguran karena 

dilarangnya alat tangkap cantrang, 

mengembangkan kreativitas masyarakat 

nelayan pada khususnya, meringankan 

dampak psikologis masyarakat yang mata 

pencahariannya berkenaan dengan jaring 

cantrang, dan membantu menumbuhkan 

harapan baru kaum nelayan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Spesifikasi Teknik dan Cara Kerja Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sketsa Jaring 

 

      Terdapat 2 (dua) jenis model jaring, 

yaitu jenis kelelawar dan apolo. Model 

jenis kelelawar: (a) Derek 1 dan 2 

meluncurkan alat utama yang diikuti 

perangkat lainnya dengan harmonis dan 

benar; (b) Membuka sayap/lengan-lengan 

alat dengan terus mengulur tali walau 

derek yang lainnya sudah berhenti; (c) 

Menyalakan lampu pemanggil ikan (cumi, 

udang, rajungan dan lobster); (d) Setelah 

dirasa ikan sudah banyak yang masuk (bila 

perlu dilihat dengan alat) lalu jaring 

penutup cepat ditarik penuh ke atas; (e); 

Derek sayap mulai bekerja guna menutup 

alat sekaligus mengangkat alat yang diikuti 

derek yang lainnya sebagai penyeimbang 

alat; (f) Setelah alat muncul ke permukaan, 

naikkan alat ke kapal; (g) Terakhir, 

membuka tali yang ada di bagian bawah 

alat. 

       

 

 

      Sedangkan model apolo: (a) Pasang 

tali-tali alat dan sambungan kabel listrik 

yang ada di derek; (b) Setelah tali-tali 

terpasang di Derek, luncurkan alat ke 

bawah secara perlahan; (c) Dalam 

meluncurkan alat model Apolo ini, derek 

bagian sayap adalah peran utama 

sedangkan derek yang lainnya hanya 

mengikuti; (d) Setelah kedalaman alat 

dirasa sudah tepat, lepas tali-tali dari derek; 

(e) Pasang tali-temali sekoci/pelampung 

dan nyalakan genset; (f) Sekoci/pelampung 

alat genset diturunkan ke permukaan laut; 

(g) Pasang tali kendali sekoci, ikat dengan 

kapal atau pasang terpisah/dengan jangkar; 

(h) Untuk pengangkatan lakukan urutan 

pekerjaan sebaliknya. 
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Tabel 1.  Ukuran Alat yang Dianjurkan/Dalam Pemakaian Untuk Berbagai Ukuran Kapal 

Nelayan. 

Ukuran 

Kapal 

(GT. Kapal) 

Jaring yang 

Dipergunakan 

(Model Alat) 

Ukuran Alat/Disesuaikan dengan Bahan yang Dipergunakan 

Diameter  

Jaring (m) 

Diameter 

As Alat (inch) 

Tinggi 

Alat (m) 

GT 5 - 10 Jaring Kelelawar 04 - 06  01,0 - 1,25  3 + 2  

GT 10 - 20 Jaring Kelelawar 06 - 08  1,25 - 1,50  3 + 3  

GT 20 - 30 Jaring Kelelawar 08 - 10  1,50 - 2,00  3 + 4  

GT 30 - 40 Jaring Kelelawar 10 - 13  2,00 - 2,50  4 + 4  

GT 40 - 60 Jaring Kelelawar 14 - 16  2,50 - 3,00  5 + 5  

GT 5 - 10 Jaring Apollo 04 - 06  1,25 - 1,50  03 - 06  

GT 10 - 20 Jaring Apollo 06 - 08  1,50 - 2,00  04 - 08  

GT 20 - 30 Jaring Apollo 08 - 10  2,00 - 2,50  04 - 10  

GT 40 - 60 Jaring Kelelawar 12 - 16  2,50 - 3,00  05 - 10,0  

GT 60 - 100 Jaring Kelelawar 18 - 24  3.00 - 3,50  10 - 15,0  

 

Lanjutan Tabel 1. 

Ukuran 

Kapal 

(GT. Kapal) 

Jaring yang 

Dipergunakan 

(Model Alat) 

Ukuran Alat/Disesuaikan dengan Bahan yang Dipergunakan 

Tinggi 

Alat (m) 

Tinggi 

Jaring (m) 

Panjang 

Tali Angkat 

(m) 

Panjang 

Tali Jaring 

(m) 

GT 5 - 10 Jaring Kelelawar 010 - 020  020 - 030  2 x 030  10 - 12 

GT 10 - 20 Jaring Kelelawar 010 - 030  030 - 040  2 x 040  12 - 14 

GT 20 - 30 Jaring Kelelawar 010 - 050  040 - 060  2 x 060  14 - 10 

GT 30 - 40 Jaring Kelelawar 010 - 050  050 - 060  2 x 060  16 - 20 

GT 40 - 60 Jaring Kelelawar 010 - 100  060 - 100  2 x 100  20 - 30 

GT 5 - 10 Jaring Apollo 010 - 020  030 - 040  2 x 040  12 - 14 

GT 10 - 20 Jaring Apollo 010 - 030  040 - 060  2 x 050  14 - 16 

GT 20 - 30 Jaring Apollo 010 - 050  050 - 060  2 x 100  16 - 20 

GT 40 - 60 Jaring Kelelawar 010 - 100  050 - 100  2 x 100  16 - 20 

GT 60 - 100 Jaring Kelelawar 010 - 100  050 - 100  2 x 100  20 - 24 
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Tabel 2. Nilai Perbandingan Alat Tangkap Ikan Secara Spesifik. 

Jaring Cantrang Jaring Kelelawar & Apollo 

1. Kerja jaring merusak lingkungan. 

2. Adanya pemborosan dalam pemakaian 

BBM. 

3. Menguras tenaga kerja anak buah kapal. 

4. Hasil tangkapannya kualitasnya banyak 

yang rusak sehingga harganya kurang 

bagus. 

5. Sulit bersaing di dunia bisnis ikan 

internasional. 

6. Semua ukuran ikan disapu habis dan 

hancur, ikan anakan berikut telur-telur 

ikan di karang sehingga mengancam 

kelestarian perikanan yang berkelanjutan. 

7. Kapal berikut peralatan akan mudah rusak. 

8. Lautan beserta isinya akan semakin kritis 

dan sedikit harapan kemakmuran bagi 
nelayan untuk masa mendatang. 

9. Jaring cantrang semakin dikembangkan 

semakin merusak lingkungan dan semakin 

meresahkan. 

1. Kerja jaring ramah lingkungan. 

2. Penghematan bahan bakar minyak 

minyak sampai 80%. 

3. Meringankan tenaga kerja anak buah 

kapal. 

4. Kualitas hasil tangkapannya lebih baik 

sehingga harga jual ikannya pasti lebih 

tinggi. 

5. Tidak ada kendala untuk mmasuki 

pasar global. 

6. Selektifitas hasil tangkapan bisa 

ditingkatkan dan ikan yang tertangkap 

hidup dapat dibudidayakan atau 

diekspor. 

7. Kapal berikut peralatannya tidak mudah 

rusak. 
8. Jaring PRC kelelawar adalah alat 

tangkap ikan demi perikanan yang 

berkelanjutan. 

9. Jaring PRC kelelawar dapat 

dikembangkan dengan perangkat 

hidrolik dan perangkat lunak lainnya 

sehingga alat akan semakin efektif dan 

efisien. 

  

    Keunggulan dari Alat Tangkap Ikan 

Ramah Lingkungan Sebagai Solusi 

Pengganti Alat Tangkap Cantrang adalah 

(a) Besar kecilnya alat bisa disesuaikan 

dengan kemampuan nelayan; (b) Alat lebih 

praktis dan efektif dioperasikan di segala 

medan; (c) Perkakas bahan dan 

pelengkapnya tersedia di dalam negeri; (d) 

Bisa mempergunakan berbagai macam 

jaring sebagai penutup alat; (e) Alat bisa 

segera diangkat bilamana terjadi situasi 

darurat; (f) Dapat menghemat bahan bakar 

sampai 80%; (g) Hasil tangkapan ikannya 

kualitasnya lebih baik; (h) Ikan yang 

tertangkap hidup bisa ditampung dan 

dibudidayakan. 

      Inovasi alat ini terdapat pada model 

alat, bahan yang digunakan, alat 

pendukung operasioanl, dan efisiensi alat. 

Terdapat 2 (dua) model alat yaitu (1) 

model parasut, dengan jenis kelelawar, 

payung, dan rudal; (2) model apolo, 

dengan jenis plampion lipat dan plampion 

manggar. Bahan yang digunakan, 

diantaranya: (1) kerangka alat; terdiri dari 

baja anti karat, baja ringan, aluminium, 

fiber glass, kayu besi, dan bambu; (2) 

jaring penutup alat; terdiri dari jaring 

milenium, jaring por sein, jaring cantrang, 

dan jaring geel ned; (3) tali penarik; terdiri 

dari tali baja/labrang, tali nilon, dan tali 

plastik. Alat-alat pendukung operasional, 

antara lain: (a) mesin derek (rancangan 

sendiri), ganco kantrol, lampu khusus laut, 

genset 2000-5000 watt, mesin derek 

manual, kompas/GPS, dan rumpon/tendak. 

Alat tersebut akan efektif dan efisien 

apabila: (a)  Sumber daya manusianya 

mengerti dan paham akan karakteristik alat 

tersebut sehingga menguasai cara 

pengoperasiannya; (b) Menjalankan 

tahapan-tahapan dengan benar karena alat 
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tangkap ini diadopsi dengan teknologi 

tepat guna; (c) Memastikan semua alat 

dalam keadaan siap kerja; (d) Penempatan 

alat di lokasi yang dirasa paling tepat; (e) 

Memperhitungkan kecepatan angin dan 

arus laut untuk menentukan berat 

ringannya pemberat; (f) Dianjurkan 

menanam rumpun/tendak sebagai lahan 

penangkapan ikan di laut; (g) Kapal 

nelayan bentuk kelompok minimal satu 

teman kapal, namun lebih dari satu teman 

kapal lebih baik; dan (h) Tiap-tiap langkah 

pekerjaan sebaiknya diberi aba-

aba/komando yang jelas. 

      Alat ini sudah diterapkan dengan skala 

kecil di tambak, hasilnya cukup efektif, 

dapat menjaring ikan dan udang dengan 

jumlah banyak. Diharapkan dapat 

diimplementasikan untuk kapal ukuran 

besar.

 

Tabel 3. Perbandingan Estimasi Pendapatan.

Dengan Jaring Cantrang (Waktu 30 hari) 

A Hasil Tangkapan     
 1. Ikan Hidup Tidak Ada  Rp                    -  
 2. Ikan segar  5 Ton  Rp    100.000.000  
 3. Ikan setengah segar 5 Ton  Rp      50.000.000  
 4. Ikan Rusak 30 Ton  Rp    150.000.000  
 5. Lobster    Rp                    -  
 Jumlah  Rp  300.000.000 
       

B Biaya Melaut     
 - Belanja BBM/Solar 30 Drum  Rp      48.000.000  
 - Belanja BBM/Bensin  -  Rp                    -  
 - Belanja es balok 30 Ton  Rp      15.000.000  
 - Belanja 10 bahan pokok    Rp      30.000.000  
 Jumlah  Rp   93.000.000  
       

C Penghasilan Kotor (A-B)    Rp  207.000.000  
 - Penghasilan Pemilik Kapal 50%  Rp    103.500.000  
 - Penghasilan ABK 20 orang 50%  Rp  103.500.000  
       

D Pembagian Hasil Tiap ABK     
   Kapten Kapal (3 bag x 1 org)   Rp 13.500.000   Rp      13.500.000  
   Motoris ( 2 bagian x 1 org)   Rp   9.000.000   Rp       9.000.000  
   ABK (1 bagian x 18 org  Rp   4.500.000   Rp      81.000.000  
  Jumlah  Rp  103.500.000  



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 83 
 

 

Lanjutan Tabel 3. 

Dengan Jaring Kelewar dan Apolo (Waktu 30 Hari) 

A Hasil Tangkapan     
 1. Ikan Hidup 3 Ton  Rp       600.000.000  
 2. Ikan segar  15 Ton  Rp       300.000.000  
 3. Ikan setengah segar Tidak Ada  Rp                      -  
 4. Ikan Rusak Tidak Ada  Rp                      -  
 5. Lobster 300 Kg  Rp        90.000.000  
 Jumlah  Rp    990.000.000  
       

B Biaya Melaut     
 - Belanja BBM/Solar 9 Drum  Rp        13.500.000  
 - Belanja BBM/Bensin 200 Liter  Rp          1.700.000  
 - Belanja es balok 15 Ton  Rp          7.500.000  
 - Belanja 10 bahan pokok    Rp        30.000.000  
 Jumlah  Rp      52.700.000  
       

C Penghasilan Kotor (A-B)    Rp        937.300.000  
 - Penghasilan Pemilik Kapal 80%  Rp        749.840.000  
 - Penghasilan ABK 20 orang 20%  Rp    187.460.000  
       

D Pembagian Hasil Tiap ABK     
   Kapten Kapal (3 bag x 1 org)   Rp     24.451.304   Rp        24.451.304  
   Motoris ( 2 bagian x 1 org)   Rp     16.300.870   Rp        16.300.870  
   ABK (1 bagian x 18 org  Rp      8.150.435  Rp       146.707.826  
  Jumlah  Rp    187.460.000  

 

SARAN 

      Untuk pemerintah, perlu dukungan dari 

untuk mengimplemantasi melalui tahapan 

ujicoba alat inovasi jaring Kelelawar dan 

Apollo ini. Lebih dari itu, alat ini dapat 

dikembangkan pemerintah karena praktis 

dan dapat menghasilkan jumlah ikan dalam 

jumlah banyak.  
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ALAT PENYANGRAI KACANG OTOMATIS 

(OTOMATIC PEANUTS ROASTER) 

 

Yohanes Anggoro, Ali Mustofa, dan Roni Wijayanto 

Guru SMK Negeri 1 Kandeman 

 

SARI 

      Agar makanan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama maka dilakukan 

pengawetan. Salah satu pengawetan bahan makanan yaitu dengan dengan menurunkan 

kandungan air (dehidrasi). Penurunan kandungan air dilakukan dengan cara digoreng 

“sangan” tanpa minyak atau ditambah pasir (metode alami). Metode  tersebut akan 

mengalami kendala pada saat ingin memproduksi dalam jumlah banyak karena membutuhkan 

tenaga yang besar dan waktu yang lama, sehingga dikembang mengembangkan sistem 

penggorengan “sangrai” dengan cara mekanik (mechanical frying). 

      Rumusan masalah : apakah dengan menggunakan penyangrai multi fungsi berbahan bakar 

Gas LPGmaka hasilnya mendekati hasil pada proses penggorengan makanan  dengan sistem 

manual. 

      Hasil penggunaan alat Penyangrai Kacang Otomatis: (a) menghasilkan kualitas produk 

yang baik setara dengan kualitas produk manual(b) biaya yang dibutuhkan tidak terlalu mahal 

(c) mudah dikendalikan karena sudah dibuat serba otomatis (d) menjadi solusi sederhana bagi 

pengusaha olahan makanan yang memproduksi olahan makanannya dalam jumlah banyak. 

 

Kata Kunci : Penyangrai Otomatis , Kacang, Kadar Air 

 

ABSTRACT 

      In order for food to be utilized in a longer time then be preserved. One of preservation of 

food is by decreasing the water content (dehydration). Decrease in water content is done by 

fried "sangan" without oil or added sand (natural method). The method will experience 

constraints when it wants to produce in large quantities because it requires a large amount of 

power and a long time, so developed developed a "roasting frying system" by mechanical 

(mechanical frying). 

      The formulation of the problem: whether by using a multi-functional spreader fueled LPG 

Gas then the results close to the results of the process of frying food with manual system 

      The results of using Automatic Rooster Rooted Equipment: (a) produce good product 

quality equivalent to manual product quality (b) cost is not too expensive (c) easy to control 

because it is made completely automated (d) becomes a simple solution for food processed 

entrepreneurs producing processed foods in large quantities 

 

Keywords : Automatic Roasters, Peanuts, Water Content 
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PENDAHULUAN 

      Kebijakan  pemerintah  dalam 

pembangunan  ketahanan  pangan  

diarahkan  untuk  memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat yang cukup, bergizi, 

aman, bermutu, sesuai selera  dan  

keyakinannya,  melalui:  peningkatan  

produktivitas,  kualitas, dan  efisiensi  

produksi  pangan  asal  tanaman,  ternak, 

danikan  secara berkelanjutan; pengolahan 

hasil, dan penganekaragaman pangan. 

Prioritas utama pembangunan pangan yaitu 

untuk: (a) mendukung terwujudnya 

kemandirian ketahanan pangan,  

revitalisasi  nilai  kearifan  lokal,  dan  

meningkatkan  kemitraan antar lembaga 

(b) mengembangkan komoditas pangan 

yang menjadi  prioritas, yang  diselaraskan 

dengan kebijakan revitalisasi 

pembangunan produksi pangan asal  

tanaman,  ternak,  dan  ikan. 

      Agar makanan dapat dimanfaatkan 

dalam waktu yang lebih lama maka 

dilakukan pengawetan. Salah satu 

pengawetan bahan makanan yaitu dengan 

dengan menurunkan kandungan air 

(dehidrasi). Penurunan kandungan air 

dilakukan dengan cara digoreng “sangan” 

tanpa minyak atau ditambah pasir (metode 

alami). Metode  tersebut akan mengalami 

kendala pada saat ingin memproduksi 

dalam jumlah banyak karena 

membutuhkan tenaga yang besar dan 

waktu yang lama, sehingga saat ini kami 

mencoba mengembangkan sistem 

penggorengan “sangrai” dengan cara 

mekanik (mechanical frying).  

      Di Kabupaten Batang banyak Usaha 

Kecil dan Menengah bidang makanan yang 

proses produksinya dengan penjemuran 

matahari misalnya:  (1) Kacang Sangrai (2) 

Emping Melinjo “Gepuk” (3) Bubuk/Susu 

Kedelai. 

      Proses penggorengan makanan  akan 

menemui hambatan pada saat pesanan 

produksi melimpah, karena dibutuhkan 

wajan penggorengan yang besar, tenaga 

lebih dan waktu yang lama. Kondisi 

tersebut menimbulkan permasalahan: (a) 

Industri Kecil dan Menengah yang 

bergerak di bidang olahan makanan pada 

saat produk melimpah memiliki kendala 

dalam proses penggorengan  (b) Kualitas 

produk makanan yang dihasilkan menjadi 

kurang bagus (tidak kering merata) (c) 

Perlu adanya teknologi tepat guna untuk 

memecahkan masalah penggorengan  

produk makanan. 

      Berdasarkan fenomena tersebut, dirasa 

perlu menciptakan alat yang dapat 

memproses penggorengan yang berfungsi: 

(a) Menggoreng sangrai (b) Menggoreng 

sangrai plus pasir. 

      Tujuan dari penelitian alat ini adalah: 

(a) Untuk mengetahui bahwa kadar air 

hasil proses penggorengan makanan  

dengan menggunakan penyangrai multi 

fungsi berbahan bakar Gas LPGmendekati 

kadar air pada proses penggorengan 

makanan  dengan sistem manual; (b) 

Memberikan sebuah model alat 

penggoreng “sangrai” kacang otomatis 

yang ekonomis dan tepat guna sebagai 

solusi kepada industri kecil yang mengolah 

makanan kering pada saat produk 

melimpah; dan (c) Memberikan 

sumbangan inspirasi dan pemikiran ilmiah 

untuk pengembangan alat selanjutnya, 

terutama proses penggorengan  bahan 

makanan jenis lain yang selama ini 

dilakukan secara manual 

 

Metode Pengembangan Alat 

      Penyangrai Kacang Otomatis 

(Otomatic Peanuts Roaster) dikreasi agar 

diperoleh beberapa manfaat yaitu: (a) 

membantu mengatasi kesulitan yang 

dihadapi oleh masyarakat industri olahan 

makanan dalam melakukan proses 

penggorengan  pada saat produk 

melimpah; (b) mengintroduksi teknologi 

yang sederhana dan murah (dengan 
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menggunakan Gas LPG) yang dapat 

digunakan sebagai pengganti proses 

menggoreng otomatis, tetapi dengan hasil 

yang diperoleh diharapkan tidak jauh 

berbeda dengan hasil penggorengan 

manual tersebut (c) meningkatkan nilai 

hygienis produk makanan kering daripada 

yang digoreng sangrai dengan 

menggunakan tangan. 

Proses  Penggorengan (Dry Frying) 

  Proses penggorengan kacang-

kacangan dengan goreng sangan dapat 

dilakukan dengan secara manual 

(manualdry frying) yaitu menggunakan 

penggorengan dengan tenaga manusia dan 

penggoreng buatan (artificial frying) yaitu 

menggunakan mesin penggoreng.  

 

 

HASIL PENGEMBANGAN ALAT 

 

Gambar 1. Desain alat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Versi I: Tanpa Pengayak 
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Gambar 3. Versi II : Dengan Pengayak Otomatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Tabel 1. Data Spesifikasi Alat. 

No. Nama Spesifikasi 

1. Kerangka Bahan : Besi U 

Dimensi : 55 cm x 53 cm x 60 cm 

 

2. Silinder Penggoreng Bahan : Plat Stainless Stell 

Diameter: 43,5 cm  

3. Penggerak Silinder Motor Listrik ½ PK 

4. Bahan Bakar Kompor Gas Wash + Tabung 3 kg + 

Selenoid untuk otomasi burning 

5. Sistem Otomasi   1. Rangkaian electronic timer untuk 

mengatur selenoid dalam buka dan 

tutup gas 

2. Rangkaian electronic timer + 

magnetic contactor untuk meng atur 

arah putaran motor  

 

6. Separator pasir Pengayak stainlesstell untuk me 

misahkan pasir dengan kacang, 

digerakkan oleh motor 

7. Kapasitas Dapat digunakan untuk kedelai, kacang 

tanah dengan kapasitas sekitar 5 – 7 kg 

setiap kali produksi 

8. Harga 1 unit jika di 

jual 

- 

9. Desain Tim SMK Negeri 1 Kandeman 

1. Y.Anggoro T - Sistem Alat 
2. Ali Mustofa - Mekanik 

3. Roni Wijayanto - Elektronika 

 

10. Contack Person Anggoro – 085743385617 

Roni Wijayanto – 08156737623 

Ali Mustofa – 081548185073  
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Skema 1. Sistem Skema Otomasi Alat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan deskripsi skema : 

- Tuas utama On/Off dihidupkan 

- Control dan timer mengendalikan kerja motor listrik berdasarkan waktu yang 
sudah diatur dengan berputar ke arah kanan (In/produk masuk drum 

penyangrai), dan Selenoid membuka aliran gas dan kompor dihidupkan 

- Setelah waktu yang sudah ditentukan maka motor akan berhenti sekitar 1 
menit dan selenoid akan menutup aliran gas 

- Setelah waktu 1 menit terlampaui maka control akan memutar mesin ke arah 
putar yang berlawanan (kekiri) sehingga drum penyangrai akan berputar 

berlawanan dan produk akan keluar dan terayak 

- Setelah selesai tuas/saklar utama On/Off dimatikan 
 

Hasil Pengembangan Sistem Operasional Alat 

      Dari hasil penelitian maka dalam mengoperasionalkan Penyangrai Kacang 

Otomatis (Otomatic Peanuts Roaster)  sangat mudah dan tidak memerlukan suatu 

strata pendidikan tertentu. Langkah-langkah mengoperasional alat pengering ini 

adalah : 

A. Goreng Sangrai tanpa pasir 

1) Kompor dinyalakan manual , dan mesin diputar otomatis sampai udara 

dalam silinder panas ( ± 5 menit) 

2) Kacang yang akan disangraidimasukkan ke silinder penggoreng 

3) Setelah tingkat kekeringan cukup (sesuai waktu yang sudah ditentukan : 

60‟/75‟/90‟) maka kompor otomatis mati dan motor penggoreng juga 

otomatis mati, kemudian setelah 2„ maka motor akan otomatis 

dihidupkan kembali dengan putaran balik. Secara otomatis makanan akan 

keluar dan masuk keranjang 

B. Goreng Sangrai dengan pasir 

1) Kompor dinyalakan manual , dan mesin diputar otomatis sampai udara 

dalam silinder panas ( ± 5 menit) 

2) Pasir halus kering dimasukkan sampai pada tingkat panas yang 

diinginkan 

3) Kacang yang akan disangrai dimasukkan ke silinder penggoreng 

4) Setelah tingkat kekeringan cukup (sesuai waktu yang sudah ditentukan : 

60‟/75‟/90‟) maka kompor otomatis mati dan motor penggoreng juga 

otomatis mati, kemudian setelah 2‟ maka motor akan otomatis 

CONTROL 
TIMER 

Tuas 
On/Off 

Magnet Contaktor 

MOTOR LISTRIK 
(Putar Kanan) 

MOTOR LISTRIK 
(Putar Kanan) 

SELENOID 

Gas Buka Gas Tutup 



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 90 
 

 

dihidupkan kembali dengan putaran balik dan alat pengayak dihidupkan. 

Secara otomatis makanan akan keluar dan masuk keranjang. Sedangkan 

pasir juga akan keluar dan diayak sehingga akan terpisah dengan 

makanan dan masuk keranjang berbeda 

 

HASIL PEMANFAATAN DIBANDING 

TEKNOLOGI SEJENIS 

      Hasil dari kreasi inovasi Teknologi 

Tepat Guna yang dihasilkan berupa 

Penyangrai Makanan Multi akan memiliki 

beberapa keunggulan, diantaranya : (a) 

Penyangrai Kacang Otomatis (Otomatic 

Peanuts Roaster)  adalah alat yang mudah 

untuk diproduksi dan menggunakan 

teknologi sederhana dengan energi Gas 

yang mudah didapat (b)Untuk 

memproduksi alat ini biaya yang 

dibutuhkan tidak terlalu mahal dan masih 

dalam kemampuan pengusaha olahan 

makanan (c) Penyangrai Kacang Otomatis 

(Otomatic Peanuts Roaster)  mudah 

dikendalikan karena sudah dibuat serba 

otomatis (c) Penyangrai Kacang Otomatis 

(Otomatic Peanuts Roaster)  menjadi 

solusi sederhana bagi pengusaha olahan 

makanan yang memproduksi olahan 

makanannya dalam jumlah banyak 

 

PENERAPAN PADA MASYARAKAT 

      Alat Penyangrai Kacangyang 

dihasilkan pada tahap I (belum dipasang 

alat pengayak dan belum otomatis) sudah 

diaplikasikan ke UKM yangmemproduksi 

olahan makanan, yaitu: (a) UKM pengolah 

susu kedelai di Perumahan Kalisalak 

Batang; dan (b) UKM pengolah bubuk 

kedelai di Desa Adinusa Kec.Reban 

Batang. 

      Sedangkan Alat Penyangrai 

Kacangyang dihasilkan pada tahap II 

(sudah dipasang alat pengayak dan belum 

otomatis) sudah diaplikasikan ke UKM 

yang memproduksi olahan makanan, yaitu: 

(a) UKM pengolah kacang di Kabupaten 

Jepara – 2 Unit; dan (b) UKM pengolah 

bubuk kedelai di Kabupaten Blora – 1 

Unit. 

      Sehingga Alat Penyangrai Kacang 

Otomatis (Otomatic Peanuts Roaster)yang 

dipresentasikan ini adalah tahap III (sudah 

dipasang alat pengayak dan sudah 

otomatis) dan siap diaplikasikan ke UKM 

yang memproduksi olahan makanan. 

 

PROSPEK PENGEMBANGAN 

      Alat Penyangrai Kacangyang 

dihasilkan pada tahap III (sudah dipasang 

alat pengayak dan otomatis)mempunyai 

prospek pengembangan ke UKM yang 

memproduksi olahan makanan, yaitu: (1) 

Diperbanyak secara masal dan 

diaplikasikan di UKM skala mikro dan 

kecil seluruh Indonesia, terutama bagi 

daerah penghasil kacang, jagung, kedelai; 

dan (2) Diperbesar dimensi dan power 

motornya, sehingga dapat digunakan untuk 

jumlah produk yang lebih banyak. 

      Demikian uraian tentang alat hasil 

kreasi dan inovasi teknologi berupa 

Penyangrai Kacang Otomatis (Otomatic 

Peanuts Roaster). semoga profil temuan 

ini bisa bermanfaat dan apa yang menjadi 

pemikiran kami segera dapat diwujudkan. 
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Skema 2. Dokumen Pemanfaatan Alat Penyangrai Kacang Otomatis 

1. Proses Pembuatan Alat Penyangrai Kacang di SMK 1 Kandeman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presentasi penggunaan alat Penyangrai Kacang di Kabupaten Jepara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penyerahan alat Penyangrai Kacang kepada UKM Kabupaten Blora di Balitbang 

Semarang 
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SIMPULAN DAN SARAN 

      Dari hasil pengembangan alat 

Penyangrai Kacang Otomatis (Otomatic 

Peanuts Roaster) maka diperoleh 

kesimpulan: (a) alat hasil kreanova berupa 

Penyangrai Kacang Otomatis 

menghasilkan kualitas produk yang baik 

setara dengan kualitas produk manual (b) 

Biaya produksi yang dibutuhkan tidak 

terlalu mahal (c) Alat sudah menggunakan 

teknologi otomasi namun tetap mudah 

dikendalikan oleh pelaku UKM (d) Alat 

Penyangrai Otomatis menjadi solusi 

sederhana bagi pengusaha olahan makanan 

yang memproduksi olahan makanannya 

dalam jumlah banyak (e) Dengan kemauan 

kuat dari instansi terkait maka alat 

penyangrai otomatis ini dapat diproduksi 

secara masal sehingga dapat dirasakan 

manfaatnya bagi masyarakat (f) perlu 

penelitian secara lebih mendalam berkaitan 

dengan kualitas hasil penggorengan secara 

otomatis dari sisi rasa, warna dan 

kesukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


