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PENGEMBANGAN DESA PINTAR YANG BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN 

DIDUKUNG OLEH SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA 
 

Hari Agung Budijanto, Eny Jumiati, Agus Ilyas dan Y. Anggoro T. 

Dewan Riset Daerah Kabupaten Batang 

 

SARI 

      Desa memiliki peran penting sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah. Kekuatan 

ekonomi desa tidak berdaya terhadap mekanisme pasar dan desa selalu berada pada 

ketidakberyaaan dan ketidakseimbangan  hubungan dengan kota. Salah satu upaya untuk lebih 

mendorong perekonomian lokal adalah mendorong pengembangan tingkat desa dengan berbasis 

pada kearifan lokal, potensi sumber daya dan keunikannya. Desa-desa yang mampu 

mendayagunakan sumberdayanya dengan cara yang berbeda dikembangkan menjadi desa inovatif 

ataupun kreatif. 

      Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Batang yang berada di posisi jalur ekonomi 

Pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura 

memungkinkan berkembangnya kawasan tersebut yang cukup prospektif di sektor jasa transit dan 

transportasi. Kondisi wilayah Kabupaten Batang yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, 

dataran rendah dan pegunungan, menjadikan Kabupaten Batang berpotensi yang sangat besar 

untuk agroindustri, agrowisata dan agribisnis (Wikipedia, 2017). 

      Pemanfaatan teknologi mencakup bidang administrasi desa dan juga pemberdayaan 

masyarakat dengan cara lebih mengenalkan produk unggulan yang ada agar dapat diterma oleh 

lingkungan diluar Kabupaten Batang. Produk unggulan yang ada antar lain batik dengan pewarna 

alami dan dikerjakan secara hand made, Telor Asin Denasri Kulon sangat baik namun belum 

setenar telur asin Brebes dan produk jajanan atau oleh-oleh. Ke depan diharapkan di Desa Denasri 

Kulon muncul wirausaha-wirausaha baru. 

      Masyarakat Denasri Kulon disarankan lebih mengenal dan memanfaatkan teknologi informasi 

baik melalui komputer maupun smartphone untuk memasarkan produk baik melalui e-commerce, 

sosial media ataupun e marketplace. 

Kata Kunci : Denasri Kulon, Kabupaten Batang, batik pewarna alami, wirausaha. 

 

ABSTRACT 

      Village has such significant role in the contribution of the local income.  The strength of the 

village economics hasn’t been competed with the market mechanism, thus the village has always 

in uncapability and in unbalanced relation with the city.  Such way in supporting the local 

economy is by supporting the development of the village based on the local wisdom, its natural 

resource and its uniqueness’. Some villages that able to maximize the resources in different ways 

is developing to be an innovative or creative village. 

      This is happening in Batang Regency Government that is in the north side of economics in 

Java island.  The traffic of the transportation and its high mobility at the north seaside enabling 

the development of the region is prospective enough in transit and transportation service.  The 

landscape of Batang regency that is a combination of seashore, lowland and mountains made 

Batang Regency has a large potention of agro-industry,tourism-agro and business-agro 

(Wikipedia, 2017). 

      The technology utilization in village administration area and also the society reinforcement is 

by introducing more to the superior product provided to be accepted at the outside of Batang 

Regency.  Among the superior products are Batik with hand made and natural coloring, a very 

nice salted eggs from West Denasri though it hasn’t been popular yet like Brebes salted eggs and 

also other snacks products.  In the future it is expected that at West Denasri will come up some 

new enterpreneurs. 

      The West Denasri citizens is suggested to know more and adapt the information technology 

either by computer or smartphone in marketing the product either by e-commerce, social media, 

or e-marketplace 

Keywords : West Denasri, Batang Regency, natural coloring Batik, enterpreneur. 
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LATAR BELAKANG  

      Kabupaten Batang terletak pada 6o 51' 

46" sampai 7o 11' 47" Lintang Selatan dan 

antara 109o 40' 19" sampai 110o 03' 06" 

Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah 

dan berada pada jalur utama yang 

menghubungkan Jakarta-Surabaya. 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. Kabupaten 

Batang yang berada di posisi jalur ekonomi 

pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi 

dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura 

memungkinkan berkembangnya kawasan 

tersebut yang cukup prospektif di sektor 

jasa transit dan transportasi.Kondisi 

wilayah Kabupaten Batang yang 

merupakan kombinasi antara daerah pantai, 

dataran rendah dan pegunungan, 

menjadikan Kabupaten Batang berpotensi 

yang sangat besar untuk agroindustri, 

agrowisata dan agribisnis (Wikipedia, 

2017), ingin membangun desa dengan 

mengembangkan kampung cerdas yang 

bertujuan untuk menciptakan kreativitas 

warga harapan tersebut diungkapkan oleh 

Bupati Batang Wihaji yang dikutip dari 

(Otonomi, 2017). "Ada 30 desa yang akan 

dijadikan percontohan Smart Village, 

selain itu Kabupaten Batang juga menjadi 

percontohan dengan daerah lain dalam e-

government,". Untuk itu perlunya 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

yang tentunya dibarengi dengan 

terpenuhinya sarana dan prasana yang 

memadai.Salah satu upaya untuk lebih 

mendorong perekonomian local adalah 

mendorong pengembangan tingkat desa 

dengan berbasis pada kearifan lokal, 

potensi sumberdaya dan keunikannya.   

Desa-desa yang mampu mendayagunakan 

sumberdayanya dengan cara yang berbeda 

dikembangkan menjadi desa pintar (Jati, 

Suroso, & Suwandari, 2013). 

      Desa Denasri Kulon Berbatasan 

Dengan Denasri Wetan di Sebelah Timur, 

Degayu (Pekalongan) di Sebelah Barat, 

Kalipucang Kulon di Sebelah Selatan, dan 

Di sebelah Utara Berbatasan dengan Pantai 

Utara. Kecamatan Batang kode pos 51216.  

Berikut ini peta (denah) lokasi 

desa/kelurahan Denasri Kulon: Potensi 

desa Denasri kulon antara lain dalam 

bidang Pertanian,  Perikanan dan Industri 

Batik Khusus pengenalan pewarna alami 

 

TUJUAN PENELITIAN 

      Tujuan Meningkatkan dan menggali 

potensi desa dengan menggunakan 

teknologi informasi dengan didukung 

Sistem pelayanan administrasi desa 

berbasiskan berbasis website ( Aplikasi e-

Desa Pintar) yang dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: (1) Mengenalkan 

dan memasyarakatkan produk unggulan 

yang yang dimiliki oleh masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandirian desa; (2) 

Mempermudah pemerintah desa dalam 

mengelola data desa sehingga 

pengembangan lokal dapat terwujud. 

 

RUMUSAN MASALAH 

      Bagaimana mengembangkan desa 

pintar yang bertujuan Meningkatkan dan 

menggali potensi desa dengan 

menggunakan teknologi informasi dengan 

didukung Sistem pelayanan administrasi 

desa berbasiskan  website atau yang lebih 

dikenal dengan Aplikasi e-Desa Pintar. 

 

PENGERTIAN DESA PINTAR ( DESA 

INOVATIF DAN KREATIF) 

      Badan Penelitian dan Pengembangan 

Propinsi Jawa Tengah mendefinisikan 

Desa pintar sebagai desa yang  mampu 



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 3 

memanfaatkan sumber daya desa dengan 

cara baru. Berdasar definisi terebut, desa 

pintar merupakan implementasi dari 

konsep pengembangan ekonomi local 

(PEL) yang mendasarkan pertumbuhannya 

pada endogenous development, 

pengembangan desa yang benar-benar 

bertumpu pada potensi sumberdaya yang 

dimilikinya .  Pengembangan desa pintar 

memerlukan peran serta aktif dari berbagai 

elemen , yaitu unsur- unsur kelembagaan 

desa dan daerah, akademisi (perguruan 

tinggi), pengusaha, perbankan, dan 

lembaga penelitian dan pengembangan 

(Jati, Suroso dan Suwandari 2013). 

      Istilah “desa inovasi” secara resmi 

digulirkan oleh Kementrian Riset dan 

Teknologi (kemenristek) ketika 

mencanangkan 1.000 Desa Inovasi 

Nelayan pada saat peringatan Hari 

Nusantara ke-14 tahun 2014 di Kotabaru, 

Kalimantan Selatan, yang ditindaklanjuti 

dengan Surat Keputusan Menristek No. 

18/M/Kp/IV/2014 tentang Tim Pelaksana 

Pengembangan Model Desa Inovasi 

Nelayan (Suwandana, et al. 2015). Konsep 

program Desa Inovasi adalah bagaimana 

memberdayakan masyarakat desa dan 

bagaimana memanfaatkan potensi lokal 

melalui pemanfaatan Iptek untuk 

menciptakan masyarakat desa yang lebih 

sejahtera. Pelaksanaan program akan 

melibatkan semua kalangan dari unsur 

ABGC (Academician, Business, 

Government, and Community) UU No.6 

Tahun 2014. 

 

DEFINISI DAYA SAING DAERAH 

      Defenisi daya saing, kebanyakan 

didasari pada konsep produktivitas. Suatu 

daerah yang memiliki produktivitas tinggi 

dapat dikatakan memiliki daya saing yang 

tinggi. Dalam konteks produktivitas 

sebenarnya menggambarkan aspek 

efisiensi dan efektivitas. Efisiensi lebih 

mengarah pada input sedangkan efektivitas 

lebih mengarah pada output.  Pambudhi, 

dalam artikelnya : Daya saing investasi 

daerah, opini dunia usaha, dalam 

Departemen perindustrian (2007:95): 

menyatakan bahwa daya saing 

(competitiveness) pada umumnya 

didefenisikan sebagai seberapa besar 

pangsa pasar produk suatu negara dalam 

pasar dunia.  

      Definisi dari Pambudhi, ini didasari 

pada konsep penguasaan pasar suatu 

negara dalam pasar dunia (daya saing 

negara). Atau penguasaan pasar suatu 

daerah dalam pasar nasional (daya saing 

daerah). Semakin besar pangsa pasar yang 

dikuasai suatu negara atau daerah maka 

dikatakan semakin tinggi daya saing 

negara atau daerah tersebut.  

      Definisi yang lebih luas dari daya saing 

adalah melibatkan aspek atau 

kontribusinya pada kesejahtraan dan 

keberlanjutan pertumbuhan.  Menurut 

satriagung, dalam artikelnya : kendala dan 

tantangan membangun daya saing daerah, 

dalam Departemen perindustrian 

(2007:111-124), jadi daya saing daerah 

adalah kemampuan perekonomian daerah 

dalam mencapai pertumbuhan tingkat 

kesejahtraan yang tinggi dan berkelanjutan 

dengan tetap terbuka pada persaingan 

domestik dan internasional. Beberapa 

indikator daya saing daerah yang 

disebutkan oleh Pusat studi dan pendidikan 

Dalam makalahnya yang berjudul “Produk 

Unggulan Daerah sebagai Daya Saing 

Daerah” Bambang Wijaya menyampaikan 

bahwa : Banyak penelitian dan kajian 

tentunya berkaitan dengan produk 

unggulan atau sektor ungulan daerah, baik 

pendekatan menggunakan analisis 

Location Quotients (LQ) maupun analisis 

lain. Tetapi titik beratnya sekarang 

bukanlah menemukan apa produk ungulan 

yang ditemukan didaerah, tetapi lebih 

mengarah kepada tingkat keseriusan 

pemerintah dan masyarakat dalam 
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pengelolaannya. Produk unggulan apapun 

yang ada tentunya diperlukan pengelolaan 

dan pengembangan serta pemasaran yang 

sinergis. Agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

DESA DENASRI KULON 

      Desa Denasri Kulon dibentuk pada 

tahun 1965 dan merupakan salah satu desa 

yang berada di wilayah Kabupaten Batang, 

tepatnya berada di Kecamatan Batang 

Propinsi Jawa Tengah, serta memiliki 

koordinat 109.7402 BT / -6.89596 LS, 

Tipologi : Pesisir/Nelayan, Klasifikasi : 

Swadaya, Kategori : Madya, dan 

berbatasan dengan sebelah selatan wilayah 

desa/kelurahan Kasepuhan, sebelah timur 

Denasri Wetan, sebelah Barat Kelurahan 

Gamer dan sebelah utara Laut Jawa. 

 

 

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Denasri Kulon 

Tahun  2015  

Kode Desa (PUM)  3325112011  

Desa/Kelurahan  DENASRI KULON  

Kecamatan  BATANG  

Kabupaten/Kota  KABUPATEN BATANG  

Provinsi JAWA TENGAH  

Tahun Pembentukan  1965  

Penetapan Batas  Tidak Ada  

Peta Wilayah  Tidak Ada  

Koordinat  109.7402 BT / -6.89596 LS  

Tipologi  PESISIR/NELAYAN  

Klasifikasi  SWADAYA  

Kategori  MADYA  

Batas Wilayah :   

a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara  LAUT JAWA  

b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan  KASEPUHAN  

c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur  DENASRI WETAN  

d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat  KELURAHAN GAMER  

Jumlah Laki-Laki (Orang)  3.117  

Jumlah Perempuan (Orang)  3.056  

 

 

METODE PENGUMPULAN DATA 

DENGAN WAWANCARA DAN 

OBSEVASI  

      Wawancara telah dilakukan dengan 

salah satu pengusaha batik yang bernama 

Bapak Supardi atau lebih dikenal dengan 

sebutan pak Pardi. Beliau merupakan 

seorang yang berkecimpung dalam 

Pengembangan Batik dengan pewarna 

alami. Sebagai seorang pengusaha sejati 

mulai dari pembuatan, pengembangan 

batik dengan pewarna alami dan 

melakukan pemasaran hasilnya dilakukan 

sendiri sampai permodalanyapun tanpa 

bantuan dari pihak lain. Pak pardi 

sebelumnya  adalah seorang pengusaha 

telor asin, namun usahanya kurang 

berkembang  kemudian Dia merintis usaha 

batik dengan pewarna alami  kurang lebih 

sepuluh (10) tahun. Usaha ini berkembang 

cukup pesat apalagi permintaan Batik 

dengan pewarna alami belum dapat 

terpenuhi. Bahan-bahan pewarna alami 

yang digunakan antara lain: (1) Indigo 

(Indigofera Tinctoria) sejenis polong-

polongan  menghasilkan warna Ungu; (2) 

Kunyit menhasilkan warna kuning; (3) 

Kunyit bila di campur dengan jarak dan 
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jeruk menghasilkan warna hijau tua; (4) 

Kunyit dicampur dengan Indigo 

menghasilkan warna hijau; (5) Kayu 

nangka menghasilkan warna kuning muda; 

(6) Daun mangga akan menghasilkan 

warna hijau; (7) Mengkudu akan 

menghasilkan warna merah tua; (8) Kayu 

jati akan menghasilkan warna kecoklatan 

dll. 

      Proses untuk menghasilkan warna 

dilakukan dengan berbagai macam cara 

misalnya diambil sari / airnya, getahnya 

dengan cara ditumbuk kemudian dilakukan 

pemerasan dan ada juga yang melalui 

proses pemasakan dengan cara tertentu. 

      Proses pembuatan batik dengan 

pewarna alamai pada dasarnya sama 

pembuatan batik dengan pewarna kimia  

cuma pewarna yang digunakan saja yang 

berbeda. Selain itu proses pengerjaannya  

kebanyakan hand made ( manual dengan 

tangan ) sehingga prosesnya lebih lama 

tahapan proses antara lain: (1) 

Menggambar pola pada kain mori / sutra; 

(2) Pola kemudian dibatik dengan cara 

manual ( ditulis pakai malam ); (3) 

Kemudian di colet / diberi warna dengan 

menggunakan kuas; (4) Warna coletan 

kemudian ditutup dengan memakai malan 

dengan cara dibatik; (5) Kemudian batik 

diberi warna dasar / dikerek / dicelup; (6) 

Kemudian baru dilorot / malamnya di 

ruluhkan; (7) Di jemur ( jangan kena sinar 

matahari langsung )  / diangin anginkan. 

      Proses pembuatan batik adanya yang 

satu tahap ada juga yang dua tahap atau 

lebih, ini tergantung dari motip dan macam 

warna yang diinginkan. Setelah proses 

pembuatan batik selesai  Batik sudah siap 

untuk di jahit atau diproses lebih lanjut. 

Pemasaran Batik dengan pewarna alami 

memiliki segmen khusus karena hanya 

kalangan tertentu saja yang dapat 

membelinya. Pemasaran biasanya lewat 

pameran, secara langsung ke konsumen 

atau dapat juga lewat perantara. Harga 

perpotong batik pewarna alami untuk satu 

warna sekitar Rp. 350.000 untuk yang 

beberapa warna misalnya Empat (4) atau 

Lima (5) sekitar 2.500.000. Pemasaran 

batik pewarna alami saat ini tidak hanya di 

dalam negeri tapi sudah sampai luar 

negeri antara Korea Selatan, Jepang dan 

Amerika Serikat. 

      Hambatan dalam pembuatan batik 

dengan pewarna alami adalah prosesnya 

membutuhkan waktu yang lama dan 

tenaga kerja yang lebih banyak saat ini 

dalam satu minggu hanya dapat 

menghasilkan 25 potong kain atau dalam 

satu bulan hanya 100 potong. 

      Wawancara kedua dilakukan secara 

langsung dengan pelaku Usaha Pembuatan 

telor asin tradisional  yaitu Ibu Partinah  

yang beralamat di Desa Denasri Kulon 

Kabupaten Batang.  Bu Partinah memulai 

usaha pembuatan telor asin sekitar delapan 

(8) tahun yang lalu. Usaha yang dilakukan 

bu Partinah sebelumnya hanya 

memasarkan telor asin yang di ambil dari 

tetangganya. pemasarannya meliputi 

wilayah Kabupaten Batang, kota 

Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. 

Melihat prospek ke depan yang 

menjanjikan Bu Partinah tidak hanya 

memasarkan dia juga membuat telor asin 

sendiri Sehingga kualitas dan rasa lebih 

terjaga. Pembuatan telor yang dilakukan 

masih menggunakan cara tradional. Cara 

pembuatan telor asin sebagai berikut: (1) 

Bahan-bahan yang harus dipersiapkan: (a) 

Siapkan telor bebek antara 10  s/d 30 yang 

berkwalitas; (b) Siapakan 1,5 kg abu 

gosok atau bubuk bata merah; (c) Siapkan 

garam dapur dan air secukupnya; (d) 

Siapkan ember plastik, Amplas, panci. (2) 

Proses; Siapkan air di ember plastik. Cuci 

bersih semua telur mentah. Bisa 

menggunakan sikat gigi untuk 

menghilangkan noda di permukaan telur. 

Setelah itu, lap dan keringkan telur. 
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      Gosok perlahan permukaan telur 

dengan amplas. Tujuannya agar pori-pori 

telur terbuka dan campuran untuk 

mengasinkan dapat meresap ke dalam 

telur. 

      Di panci terpisah, buat campuran 

pengasin telur. Caranya, campur abu 

gosok/bubuk batu bata merah dengan 

garam menggunakan perbandingan 1:1. 

Misalkan, 1 kg abu gosok dengan 1 kg 

garam. Tambahkan air pada campuran ini 

lalu aduk hingga menjadi seperti pasta. 

Baluri telur satu per satu dengan adonan, 

kira-kira setebal 1-2 mm. Simpan telur 

dalam wadah kuali atau ember plastik 

selama 15-20 hari. 

      Makin lama waktu penyimpanan, 

maka telur akan semakin asin.Setelah 

waktu yang ditentukan, bersihkan telur 

asin dari campuran pengasin. Telurpun 

siap diolah lebih lanjut. Bisa direbus 

maupun dikukus. 

      (3) Hasil pembuatan telor asin, 

Pastikan telur berkualitas baik, tidak retak 

atau tidak busuk. Untuk mengetahuinya, 

rendam telur di air. Jika mengapung,

berarti telur sudah lama, sebaiknya tidak 

dijual. . 

 

      Beberapa orang merendam kembali 

telur dalam larutan teh setelah dibersihkan 

dari campuran pengasin. Lama 

perendaman kira-kira 8 hari. Cara ini 

bertujuan meningkatkan ketahanan telur 

asin hingga 6 minggu. Penggunaan 

ekstrak daun teh juga membuat telur 

berwarna cokelat muda dengan aroma 

lebih enak. Setelah Seleksi telor yang 

berkwalitas siap untuk dipasarkan. 

 

METODE PENGEMBANGAN 

SISTEM 

      Metode Pengembangan sistem 

Waterfall. Sering disebut dengan siklus 

hidup klasik (classic life cycle), dimana hal 

ini menyiratkan pendekatan yang 

sistematis dan berurutan pada 

pengembangan perangkat lunak yang 

dimulai dengan spesifikasi kebutuhan 

pengguna dan berlanjut melalui tahapan-

tahapan perencanaan (planning), 

pemodelan (modeling), konstruksi 

(construction), serta penyerahan 

sistem/perangkat lunak ke para 

pelanggan/pengguna (deployment), yang 

diakhiri dengan dukungan berkelanjutan 

pada perangkat lunak. (R. S. Pressman 

2010) 

 

Gambar 1. Tahapan Metode Pengembangan Sistem Waterfall (R. S. Pressman 2010) 

 

 

 

 

      Terdiri dari beberapa fase antara lain 

sebagai berikut: (a) Communication; Tahap 

ini merupakan analisis terhadap kebutuhan 

software, dan tahap untuk mengadakan 

pengumpulan data dengan melakukan 

pertemuan dengan costumer, maupun 

mengumpulkan data-data tambahan baik 

yang ada di jurnal, artikel maupun internet; 

(b) Planning; Proses planning merupakan 

lanjutan dari proses communication 

(analysis requirement). Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen user requirement 

atau bias dikatakan sebagai data yang 

berhubungan dengan keinginan user dalam 

pembuatan software, termasuk rencana 

yang akan dilakukan; (c) Modeling; Proses 

modeling ini akan menerjemahkan syarat 

kebutuhan kesebuah perancangan software 

yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 

coding. Proses ini berfokus pada rancangan 
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struktur data, arsitektur software, 

representasi interface, dan detail 

(algoritma) prosedural. Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen yang disebut 

software requirement; (d) Construction; 

Construction merupakan proses 

membuatkode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam 

bahasa yang bias dikenali oleh komputer. 

Programmer akan menerjemahkan 

transaksi yang diminta oleh user. Tahapan 

inilah yang merupakan tahapan secara 

nyata dalam mengerjakan suatu software, 

artinya penggunaan computer akan 

dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan 

testing terhadap sistem yang telah dibuat 

tadi. Tujuan testing adalah menemukan 

kesalahan-kesalahan terhadap system 

tersebut untuk kemudian bias diperbaiki; 

dan (e) Deployment; Tahapan ini bisa 

dikatakan final dalam pembuatan sebuah 

software atau sistem. Setelah melakukan 

analisis, desain dan pengkodean maka 

sistem yang sudah jadi akan digunakan 

oleh user. Kemudian software yang telah 

dibuat harus dilakukan pemeliharaan 

secara berkala. 

 

HASIL PENELITIAN 

Desain Tabel 

Tabel 2. Modul Member 

 
 

Tabel 3. Galeri 

 
 

Tabel 4. Identitas Desa 
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Tabel 5. Sekilas Info 

 
 

Tabel 6. Data Penduduk 

 
 

Desain Tampilan dari Sistem yang 

Dibuat 

Navigasi Menu 

Rancangan  sistem yang akan dibuat 

ditunjukkan dalam diagram gambar di 

bawah. 

 

Gambar 2. Desain Navigasi Menue-Desa Pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk tampilan interface dari 

sistem dapat dilihat pada gambar 3.

 

Gambar 3. Desain Interfacee-Desa Pintar 
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HASIL TAMPILAN HALAMAN PENGGUNA  

Gambar 4. Tampilan Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan Halaman Profile Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan Halaman Visi dan Misi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan Halaman Proyek Desa 
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Gambar 8. Tampilan Data Penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARAN 

      Untuk pengembangan aplikasi web 

e-Desa Pintar  ini dapat dilengkapi dengan 

penambahan fitur atau kemampuan dalam 

melakukan download berkas/form yang 

dibutuhkan sehingga warga tidak harus 

berulangkali datang ke kantor kepala desa. 
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IMPLEMENTASI GAME BOARD HISTORY UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN SOSIAL  DAN HASIL BELAJAR IPS PESERTA DIDIK  

KELAS VIII C SMPN 1 KANDEMAN 

 

Wulan Dwi Aryani 
SMP N 1 Kandeman, Batang 

 
SARI 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Game Board History; meningkatkan 

keterampilan sosial peserta didik; dan meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas VIII C 

SMPN 1 Kandeman. 

      Inovasi ini merupakan PTK, menggunakan desain spiral Kemmis & taggart. Subyek penelitian 

adalah 35 peserta didik kelas VIII C SMPN 1 Kandeman. Terdiri atas dua siklus masing-masing 

siklus terdapat dua kali pertemuan. Setiap siklus menggunakan empat tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Tindakan dilaksanakan pada bulan April s.d Mei 

2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes hasil belajar, dan 

dokumentasi. 

      Hasil penelitian diperoleh (1) Pembelajaran Game Board History dapat diimplementasikan 

pada pembelajaran IPS Kelas VIII C SMPN 1 Kandeman, ada peningkatan rata-rata dari enam 

tahapan Game Board History, pada siklus 1 rerata 72,92 (baik) dan siklus II rerata 91, 66 (sangat 

baik); (2) Ada peningkatan rata-rata dari sepuluh  indikator amatan keterampilan sosial peserta 

didik, pada siklus I rerata skor 59,00 (terampil) dan siklus II  rerata skor 80,71 (sangat terampil). 

(3) Ada peningkatan ketuntasan hasil belajar IPS peserta didik, pada siklus I ketuntasan belajar  

71,43% dengan rerata nilai 78,86 dan siklus II 88,57% dengan rerata nilai 87,14.  

      Saran bagi pembaca adalah sebagai berikut: Game Board History dapat diterapkan pada 

semua mata pelajaran tidak hanya IPS, dimana pembelajaran tersebut terdapat konsep materi yang 

cukup banyak, sedangkan peserta didik kesulitan dalam memahaminya, tinggal jumlah roda 

bundar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dapat ditambah maupun dikurangi. 

Kata Kunci: Game Board History, keterampilan sosial,hasil belajar IPS. 

 

ABSTRACT 

      This study aims to: to know the implementation of Game Board History increase to students' 

social skills;and increase to learning social studies of grade VIIIC students of SMPN 1 

Kandaman. 

      This Innovation is a classroom action research, using a Kemmis & taggart spiral design. The 

subjects of the research was 35 grade VIIIC students of SMPN1 Kandeman. The study consists of 

two cycles each of which consisted of two meetings. Each cycle consisted of  four phases,i.e: 

planning, implemention and observation, reflection. The action is carried out from April to May 

2018. The data collection techniques used were: observation, achievement test, and 

documentation.  

      The results of the study are as follows. (1) Game Board History Learning can be implemented 

in Social Studies at Grade VIII C of SMPN1 Kandeman, there is an average increase of six stages 

of Game Board History, in the first cycle, the score  is 72.92 (good) and in the second cycle, the 

score is 91.67 (very good) (2) There is an increase average for ten indicators of observance of 

students' social skills, in the first cycle, score is 59.00 (skilled) and the second cycle, the  score is 

80.71 (very skilled). (3) There is an increasing mastery of students learning outcomes in social 

studies as shown in the first cycle  71.43% with had an average of  78.86 and in the second cycle 

it became  88.57% which had an average of 87.14. 

      Suggestions for readers are as follows: Game Board History can be applied to all subjects not 

only Social studies, where the learning there is a considerable concept of material, while students 

have difficulty understanding it, only the number of round wheels can be adjusted to the needs, 

can added or subtracted. 

 

Keywords: Game Board History, social skills, social studies learning outcomes. 
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PENDAHULUAN 

      Kehidupan di abad ke-21 menuntut 

berbagai keterampilan yang harus dikuasai 

generasi muda saat ini. Dalam upaya 

mempersiapkanya diperlukan pendidikan 

yang mengarah pada penguasaan 

keterampilan abad ke-21 sehingga mampu 

menghantarkan generasi muda menjadi 

pribadi yang memiliki bekal kompetensi 

supaya sukses di dalam kehidupannya. 

Keterampilan penting di abad ke-21 masih 

relevan dengan empat pilar kehidupan 

yang mencakup learning to know, learning 

to do, learning to be dan learning to live to 

gether. Empat prinsip tersebut masing-

masing mengandung keterampilan khusus 

yang perlu ditumbuhkembangkan dalam 

kegiatan belajar. Guru sebagai pendidik 

mempunyai peran yang sangat penting 

dalam pencapaian keterampilan abad ke-

21, melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran dengan menciptakan 

kegiatan pembelajaran dengan penekanan 

pada partisipasi peserta didik, mendorong 

kerjasama dan komunikasi. 

      Pendidikan harus benar-benar mampu 

membentuk manusia Indonesia yang 

mempunyai kecerdasan mental dan 

spiritual sehingga terbangun karakter 

kemanusiaan yang terampil dalam 

kehidupan bermasyarakat. Contohnya 

adalah saling menghargai antar sesama 

manusia sebagai mahluk Tuhan, dan yang 

terpenting adalah peka terhadap 

lingkungannya. Seperti yang dinyatakan 

oleh Zamroni (2007: 186) bahwa: 

humanisasi pendidikan untuk mewujudkan 

pendidikan yang manusiawi merupakan 

suatu upaya menjadikanpendidikan 

sebagai proses pembudayaan.Oleh karena 

itu tujuan pendidikan tiada lain adalah 

mengembangkan jasmani, mensucikan 

rohani dan menumbuhkan akal. 

      Pernyataan tersebut menjelaskan 

bahwa pendidikan merupakan suatu 

pembiasaan untuk mengembangkan baik 

jasmani maupun rohani. Sehingga 

keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya 

diukur dari pencapaian aspek pengetahuan 

saja, tetapi yang lebih penting adalah dari 

aspek sikap dan perilaku sehingga 

menjadikan peserta didik memiliki 

keterampilan sosial,  Keterampilan sosial  

sangat perlu diajarkan dan dilatih kepada 

peserta didik di sekolah. Sekarang ini tidak 

banyak orang maupun peserta didik yang 

memiliki keterampilan sosial yang 

merupakan elemen utama untuk 

mengadakan hubungan sosial, baik di 

dalam lingkungan sekolah atau di 

lingkungan masyarakat.  

      Keterampilan sosial pada dasarnya 

merupakan kemampuan dalam berinteraksi 

yang dimiliki oleh peserta didik  dengan 

orang lain baik di lingkungan sekolah 

maupun lingkungan sosial lainnya. Skeel 

(1995: 76) mengatakan bahwa “ Social 

skills are concerned with the interaction of 

individuals within a group” yaitu 

keterampilan sosial terkait dengan interaksi 

individu di dalam suatu kelompok. 

Selanjutnya Skeel (1995:76) 

mengungkapkan bahwa anak-anak yang 

tidak mampu bergaul dalam kelasnya atau 

yang secara konstan menunjukkan perilaku 

yang tidak kooperatif akan menemukan 

kesulitan untuk memahami dan 

mengapresiasikan kebutuhan untuk 

membangun kerjasama antara teman atau 

bangsa lain. Oleh karena itu, disarankan 

agar guru berusaha dengan keras untuk 

mengembangkan keterampilan sosial 

peserta didik. 

      Keterampilan sosial juga berkaitan 

dengan bagaimana individu menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dan membangun 

komitmen bersama dalam kelompok atau 

organisasi. keterampilan sosial berupa 

perilaku-perilaku yang dapat mendukung 

terjadinya kesuksesan hubungan sosial. 

Perilaku-perilaku tersebut memungkinkan 

individu bekerja sama dengan orang lain 
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secara efektif. Banyak anak muda yang 

kurang mempelajari keterampilan sosial 

yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja 

sama dengan orang lain. Berdasarkan 

pengertian-pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan sosial 

merupakan kemampuan untuk berinteraksi 

dengan orang lain atau suatu kelompok 

yang berusaha membangun komitmen 

bersama sehingga dapat mendukung 

keberhasilan hubungan sosial. Jadi 

keterampilan sosial merupakan kebutuhan 

dalam kehidupan berkelompok, sehingga 

perlu dilatih dan dikembangkan pada 

peserta didik melalui pembelajaran di kelas 

atau di sekolah. 

      Cara yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan atau melatih 

keterampilan sosial antara lain adalah 

dengan mempraktekkan keterampilan kerja 

sama dan komunikasi dalam pembelajaran. 

Muijs& Reynolds (2006: 171) 

mengemukakan ada empat konsep  dasar 

yang harus diajarkan di dalam melatih 

keterampilan sosial yaitu pertama, 

“cooperation(e.g. taking turns, sharing 

materials and making suggestions during 

games)”yaitu kerja sama misalnya 

memberikan giliran kepada yang berhak, 

berbagi bahan dan memberi usulan selama 

pembelajaran berlangsung. Kedua, 

“participation( e.g. getting involved, 

getting started and paying attention during 

a game)” yaitu partisipasi misalnya, ikut 

terlibat, memulai dan memusatkan 

perhatian selama pembelajaran. Ketiga, 

“communication (e.g. talking with others, 

asking questions, talking about yourself, 

listening skills, making eye contact, using 

the other child’s name)”yaitu komunikasi 

misalnya, berbicara dengan orang lain, 

melontarkan pertanyaan, membicarakan 

tentang diri sendiri, keterampilan 

mendengarkan, melakukan kontak mata, 

memanggil anak lain dengan namanya. 

Keempat, “validation(e.g. giving attention 

to others, saying nice things to other 

people, smiling, offering help or 

suggestions)” yaitu validasi misalnya, 

memberikan perhatian pada orang lain, 

mengatakan hal-hal baik tentang orang 

lain, tersenyum menawarkan bantuan atau 

saran. 

      Arends (2008: 28) menjelaskan bahwa 

keterampilan-keterampilan yang sangat 

dibutuhkan  anak dan pemuda adalah 

keterampilan berbagi yang dapat 

menumbuhkan kepedulian, keterampilan 

berpartisipasi dan keterampilan 

komunikasi. Sehingga hal ini penting bagi 

guru untuk membantu peserta didik 

menguasai keterampilan-keterampilan itu. 

Komponen keterampilan sosial juga 

dikemukakan oleh Suprijono (2012:62) 

meliputi kecakapan berkomunikasi, 

kecakapan bekerja kooperatif dan 

kolaboratif, serta solidaritas. Zuchdi (2008: 

93) mengemukakan bahwa empati, 

keiklasan dan cinta tanpa ingin saling 

memiliki merupakan keterampilan sosial 

yang perlu dikembangkan dalam setiap 

lingkungan kerja, termasuk sekolah dan 

juga dalam masyarakat, supaya dapat 

efektif atau berhasil dengan baik. Orang 

yang menguasai keterampilan komunikasi 

tanpa memiliki keiklasan, cinta tanpa ingin 

memiliki dan empati akan merasakan 

bahwa keterampilan tersebut tidak relevan, 

sehingga diperlukan tehnik komunikasi 

yang dapat menciptakan hubungan sosial 

yang memuaskan yang akhirnya dapat 

membentuk kehidupan sosial yang 

diwarnai oleh kepedulian dan tenggang 

rasa. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan latihan dan mempraktikkannya 

sesering mungkin untuk meningkatkan 

keterampilan sosial. 

      Widoyoko (2013:28) menyebut 

keterampilan sosial dengan kecakapan 

sosial, meliputi 1) kecakapan 

berkomunikasi dengan empati yang 

dilakukan baik dengan cara lisan maupun 
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dengan cara tertulis. 2) kecakapan bekerja 

sama dengan orang lain yang dilakukan 

baik dalam kelompok kecil maupun 

dengan kelompok besar. Empati 

merupakan sikap penuh pengertian yang 

dilakukan dua arah sehingga komunikasi di 

sini bukan sekedar menyampaikan isi 

pesan itu sampai pada penerima pesan 

tetapi sampainya pesan tersebut disertai 

kesan yang baik sehingga menumbuhkan 

hubungan yang harmonis. Selain itu 

termasuk kecakapan berkomunikasi adalah 

cakap dalam memilih kapan, dengan siapa 

dan bagaimana berinteraksi dengan orang 

lain. 

      Peran penting Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) sebagai kajian ilmu sosial adalah 

pendukung peningkatan mutu pendidikan. 

Perkembangan teknologi yang semakin 

maju pesat di era global, menjadikan 

pendidikan IPS secara khusus harus 

mampu berperan dalam menghasilkan 

peserta didik yang berkualitas, yaitu 

manusia yang mampu berpikir kritis, 

kreatif, logis dan berinisiatif dalam 

menanggapi gejala dan masalah sosial 

yang berkembang dalam masyarakat. IPS 

diharapkan mampu mempersiapkan, 

membina dan membentuk kemampuan 

peserta didik yang menguasai sikap nilai 

dan keterampilan sosial yang diperlukan 

bagi kehidupan di masyarakat, sehingga 

dengan mempelajari IPS peserta didik 

dapat berpartisipasi di lingkungannya 

untuk dapat memecahkan masalah-masalah 

pribadi maupun masalah-masalah sosial 

atau kemasyarakatan.   

      Guru IPS harus terampil menggunakan 

model pembelajaran yang tepat untuk 

menghadirkan pembelajaran yang 

berkualitas dan mampu 

menumbuhkembangkan keterampilan 

sosial peserta didik. Salah satu tugas 

pendidik adalah memilih model 

pembelajaran yang digunakan untuk 

membantu peserta didik mencapai 

kompetensi yang telah ditentukan. Guru 

harus memiliki pengetahuan dan 

pengalaman berkenaan dengan model 

pembelajaran. Dengan memiliki 

kemampuan memilih model pembelajaran 

yang tepat, guru dapat melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang efektif. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat 

merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan belajar peserta 

didik.  

      Media pembelajaran merupakan 

komponen penting dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Warsita (2008: 123) membagi media dalam 

dua kategori, yaitu alat bantu pembelajaran 

(instructional aids) dan media 

pembelajaran (instructional media). Alat 

bantu pembelajaran adalah perlengkapan 

atau alat untuk membantu guru (pendidik) 

dalam memperjelas materi (pesan) yang 

akan disampaikan. Oleh karena itu alat 

bantu pembelajaran disebut juga alat bantu 

mengajar (teaching aids). Misalnya 

OHP/OHT, film bingkai (slide), foto, peta, 

poster, grafik, flip chart, model, benda 

sebenarnya, dan sampai kepada lingkungan 

belajar yang dimanfaatkan untuk 

memperjelas, materi pelajaran.  

      Media merupakan perantara atau 

pengantar. Menurut Jauhar (2011: 95) 

“Media berasal dari kata medium yang 

secara harafiah berarti tengah, perantara, 

atau pengantar dari pengirim pesan kepada 

penerima pesan”. Menurut Sanjaya (2012: 

244) pengertian media adalah “ A medium, 

conceived is any person, material or event 

that establishs condition which enable the 

learner to acquire knowledge, skill and 

attitude”. Secara umum media itu meliputi 

orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang 

menciptakan  kondisi yang memungkinkan 

peserta didik memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Jadi media 

diartikan sebagai manusia atau materi 

maupun  kejadian yang membangun 
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kondisi yang membuat peserta didik 

mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.  

      Media yang digunakan guru  dalam 

pembelajaran sangat menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran. Media 

merupakan salah satu alat komunikasi 

sebagai pembawa pesan dari komunikator 

kepada komunikan. Proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi. Proses 

pembelajaran  mengandung lima 

komponen komunikasi, guru 

(komunikator), bahan pelajaran, media 

pembelajaran, peserta didik (komunikan), 

dan tujuan pembelajaran. Penggunaan 

media yang bervariasi dalam proses 

pembelajaran IPS juga mempunyai 

pengaruh positif. Selain untuk memperjelas 

materi pembelajaran agar tidak terlalu 

bersifat verbalistik, Sadiman dkk (2011: 

17) menyatakan bahwa penggunaan media 

dalam proses pembelajaran secara tepat 

dan bervariasi dapat berguna untuk 

menimbulkan kegairahan belajar. Dengan 

demikian, diharapkan peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran IPS 

menjadi lebih berminat dan lebih 

termotivasi, serta proses pembelajaran 

menjadi lebih menarik. 

      Proses pembelajaran IPS di SMP 

Negeri 1 Kandeman selama ini, guru masih 

menggunakan teksbook oriented yang 

berkesan tekstual. Ketika pembelajaran 

berlangsung, peserta didik belum secara 

aktif dilibatkan dalam pembelajaran, 

peserta didik cenderung pasif dan kurang 

aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik hanya duduk 

diam mendengarkan guru menyajikan 

materi, hal yang demikian membuat 

peserta didik kurang antusias mengikuti 

pembelajaran IPS sehingga pembelajaran  

menjadi sangat membosankan. Demikian 

juga ketika diskusi kelas berlangsung 

sebagian kecil peserta didik saja yang 

menyelesaikan kerja kelompok dan 

biasanya peserta didik yang aktif, sedang 

sebagian besar yang lain hanya duduk 

diam menunggu. Di sini terlihat tidak 

adanya keinginan bekerja sama utuk 

menyelesaikan tugas serta tidak adanya 

keinginan untuk berkompetisi secara 

positif dalam menyelesaikan tugas di 

antara peserta didik. Demikian juga ketika 

presentasi berlangsung tidak ada peserta 

didik yang terampil dalam berkomunikasi, 

peserta didik saling dorong dan saling 

tunjuk antar peserta didik. Penggunaan 

media juga kurang efektif, selama ini guru 

belum menggunakan media pembelajaran 

yang inovatif, media pembelajaran yang 

digunakan masih bersifat sederhana yang 

kurang inovatif. Rendahnya penggunaan 

media membuat pembelajaran menjadi 

menjenuhkan. Kondisi ini kurang menarik 

perhatian peserta didik dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik 

kurang antusias mengikuti pembelajaran 

IPS. 

      Pembelajaran dengan teksbook oriented 

yang berkesan tekstual dan penggunaan 

media kurang inovatif diduga dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial peserta didik yang 

rendah. Hasil belajar IPS yang masih 

rendah salah satunya ditunjukkan dari data 

nilai  kelas VIII C yang di peroleh dari 

hasil penilaian harian sebelumnya yaitu, 

dari 35 peserta didik hanya 20 atau 57,14% 

peserta didik yang sudah mencapai KKM, 

sedang 15 peserta didik atau 42,86% belum 

mencapai KKM. Berdasarkan nilai 

penilaian harian tersebut rata-rata yang 

diperoleh kelas VIII C 70,86.  

      Salah satu solusi dalam mengatasi 

permasalahan tersebut adalah 

menggunakan metode pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam upaya 

meningkatkan keterampilan sosial dan 

hasil belajar IPS  adalah dengan 

Implementasi Game Board History. Game 

Board History merupakan bentuk 
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pembelajaran kolabotarif yang memadukan 

pembelajaran dengan permainan (game). 

Slavin (1990: 71) berpendapat bahwa 

dalam pembelajaran kolaboratif, peserta 

didik  dapat memainkan permainan 

bersama anggota tim untuk berkompetisi 

dengan tim yang lain untuk memperoleh 

poin yang dapat menambah skor tim. 

Permainan  yang digunakan adalah game 

(permainan) akademik. Salah satu 

keunggulan dalam Game Board History 

adalah permainan yang digunakan dapat 

disesuaikan dengan topik apapun. 

 

METODE PENELITIAN  

      Penelitian ini adalah penelitian 

tindakan  kelas (Classroom Action 

Reseach). Penelitian menggunakan desain 

Kemmis & Taggart, action research 

develops through the self–reflective spiral: 

a spiral of cycles of planning, acting, 

(implementing plans), observing 

(systematically), reflecting…and than re-

planning, futher implementations, 

observing and refelecting. Kemmis & 

Taggart (1990, 22). Penelitian tindakan 

dikembangkan melalui reflektif spiral: 

siklus spiral meliputi: perencanaan, 

tindakan (implementasi tindakan), 

observasi, dan  refleksi. Apabila hasil yang 

dicapai belum sesuai kriteria yang 

diharapkan, maka dilanjutkan dengan 

siklus berikutnya yang meliputi 

perencanaan kembali, implementasi lanjut, 

observasi, dan refleksi. Perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi tersebut 

terjadi dalam setiap spiral (siklus) yang 

terkait antara satu dengan yang lainnya  

dan  terus berulang sampai dengan tujuan 

penelitian tercapai. Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) merupakan penelitian yang 

dilakukan di kelas untuk memperbaiki 

proses pembelajaran.  

 

 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

      Penelitian tindakan kelas dilaksanakan 

pada semester dua tahun pelajaran 

2017/2018. Pelaksanaan tindakan 

penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 

2018. Subyek penelitian adalah peserta 

didik kelas VIII C SMP Negeri 1 

Kandeman Kabupaten Batang, berjumlah 

35 peserta didik terdiri atas 14 laki-laki dan 

21 perempuan. Alasan dipilih kelas ini 

adalah didasarkan pada observasi awal 

peserta didik kelas VIIIC hasil belajar 

rendah, nilai rata-rata penilaian harian  

mata pelajaran IPS 70,86. Peserta didik 

yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal 75  hanya 57,14% artinya masih 

ada 42,86% peserta didik belum mencapai 

KKM. Peserta didik cenderung  pasif 

selama proses pembelajaran berlangsung, 

Pembelajaran dengan teks books oriented 

terkesan tekstual membuat suasana 

pembelajaran tidak menarik perhatian 

peserta didik terhadap materi, sehingga 

keterampilan sosial peserta didik rendah. 

 

Prosedur Penelitian 

       Prosedur penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan secara siklus yang 

berlangsung secara berkesinambungan 

Masing-masing siklus dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: (1) Perencanaaan (planning), 

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang 

dilakukan meliputi: a) Membuat 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

dengan materi perlawanan rakyat terhadap 

pemerintah kolonial Hindia Belanda dan 

organisasi pergerakan nasional; b) 

Menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

sudah dikembangkan seperti silabus, 

lembar kerja peserta didik dalam tim 

belajar, dan bahan ajar sebagai sumber 

belajar peserta didik, kisi-kisi soal tes hasil 

belajar, kisi-kisi pedoman observasi 

peserta didik dan guru; c) Menyiapkan 

Game Board History berupa papan 



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 19 

berbentuk roda bundar bertingkat tiga, 

gambar-gambar, power point materi, LCD 

proyektor, camera, buku-buku penunjang 

proses pembelajaran dan perangkat 

pendukung lainnya. d) Menyiapkan 

instrumen pengumpulan data, antara lain: 

Pedoman observasi,  soal tes hasil belajar,  

lembar rekapitulasi nilai, dan lembar 

catatan lapangan; (2) Pelaksanaan 

(action), Adapun skenario pembelajaran 

Game Board History untuk setiap siklus 

pada pertemuan pertama dan kedua adalah 

sebagai berikut: 1) Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan peserta didik yaitu 

memberi apersepsi dan motivasi pada 

peserta didik, menginformasikan tujuan 

pembelajaran dan menginformasikan pada 

peserta didik tentang tahapan Game Board 

History yang mengadopsi model TGT. 2) 

presentasi guru, guru menyampaikan 

materi pembelajaran 15 menit untuk 

menggali pengetahuan peserta didik 

terhadap materi, 3) Mengorganisasi peserta 

didik ke dalam tim-tim belajar, dengan 

membagi peserta didik dalam tim, setiap 

tim terdiri atas 5-6 peserta didik, secara 

heterogen; 4) Membantu kerja tim dalam 

belajar, guru keliling meja permainan 

untuk memastikan peserta didik 

memahami aturan dan pelaksanaan 

permainan akademik berupa lembar kerja 

Game akademik yaitu kuis berupa TTS 

yang harus dikerjakan secara tim, 

permainan dilaksanakan pada pertemuan 

pertama disetiap siklusnya, lembar kerja 

game di presentasikan di depan kelas utnuk 

menumbuhkan keterampilan sosial 

berpendapat. Turnamen akademik, 

Pelaksanaan turnamen adalah setiap 

pertemuan kedua di setiap siklusnya 

dengan Game Board History merupakan 

papan berbentuk roda bundar tingkat/susun 

tiga, roda tingkat pertama merupakan 

petunjuk waktu (when), papan bundar 

tingkat kedua merupakan petunjuk tempat 

(what), papan bundar tingkat ketiga 

merupakan petunjuk tokoh pemimpin 

perlawanan (who), dimana peserta didik 

dalam tim belajar harus memasangkan 

setiap papan bundar tingkat tiga sehingga 

membentuk kesamaan materi perlawanan 

rakyat terhadap pemerintah kolonial 

Hindia Belanda dan orgaisasi pergerakan 

nasional. Selanjutnya peserta didik dalam 

tim belajar memasangkan ketiga roda 

bundar tersebut, untuk menunjukkan 3W,  

sedang 2 W dan 1H berikutnya dilengkapi 

pada lembar kerja tim belajar diperlukan 

adanya kerjasama dan komunikasi antar 

peserta didik dalm tim supaya dapat 

menyelesaikan turnamen. Game Board 

History dengan penekanan pada kecepatan 

bermain, tim yang selesai lebih awal dalam 

turnamen merupakan pemenang dan 

melaksanakan presentasi turnamen. 

5)Mengevaluasi, guru melaksanakan 

evaluasi setiap akhir pertemuan setiap 

siklusnya untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar peserta didik,dengan 

memberikan soal penilaian harian dalam 

bentuk pilihan ganda sejumlah 20 soal.  6) 

memberikan pengakuan atau penghargaan 

terhadap prestasi game dan turnamen  

akademik yang terbaik, tim yang 

mendapatkan penghargaan adalah tiga tim 

yang perolehan skor akhir dalam 

permainan mencapai skor tertinggi, dengan 

urutan penghargaan sebagai Tim Baik, Tim 

Sangat Baik, Tim Super; (3) Observasi  

(observation), Observasi dilaksanakan 

selama proses pembelajaran di kelas 

dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dibuat. Observasi dilakukan 

untuk melihat secara langsung pelaksanaan 

sepuluh amatan indikator keterampilan 

sosial peserta didik pada saat pembelajaran 

terutama pada saat kerja dalam tim, 

presentasi  permainan atau (game)dan 

turnamen, Indikator keterampilan sosial 

yang digunakan sebagai berikut:1) 

Menjaga ketenangan ketika pembentukan 

kelompok berlangsung;2) Berada dalam 
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kelompok selama diskusi berlangsung; 3) 

Ikut mencari informasi yang berkaitan 

dengan tugas kelompok; 4) Memberikan 

pendapat dalam menyelesaikan berbagai 

masalah dalam kelompok; 5) Menerima 

pendapat anggota kelompok sepanjang 

relevan dengan persoalan yang dibahas; 6) 

Menyampaikan pendapat dengan baik atau 

santun; 7) Menyampaikan pendapat 

dengan bahasa dapat dipahami peserta 

didik lain; 8) Pendapat sesuai dengan 

substansi persoalan yang sedang dibahas; 

9) Mendengarkan masukan dari guru 

dengan penuh perhatian; 10) Merespon 

petunjuk yang diperintahkan guru.  

Observasi dilakukan juga terhadap 

kegiatan guru untuk mengetahui 

terlaksananya seluruh kegiatan 

pembelajaran; (4) Refleksi (reflection), 

Refleksi yang dilakukan berupa melakukan 

evaluasi terhadap apa tindakan yang telah 

dilakukan. Kekurangan dan masalah yang 

ditemui pada siklus sebelumnya digunakan 

sebagai dasar penyusunan rencana 

tindakan pada siklus berikutnya dengan 

modifikasi atau perbaikan. Demikian 

seterusnya, sehingga siklus berikutnya 

akan berjalan berjalan lebih baik dari pada 

siklus sebelumnya sampai mencapai 

kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan observasi, tes hasil belajar, 

catatan lapangan, dokumentasi, sedangkan 

instrumen menggunakan pedoman 

observasi pengamatan peserta didik dan 

kinerja guru,  soal penilaian harian, dan 

lembar catatan lapangan 

Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis kuantitatif untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan 

sosial dan hasil belajar secara 

komprehensif, Keterampilan sosial peserta 

didik di amati dengan sepuluh indikator 

amatan  yaitu: 1) Menjaga ketenangan 

ketika pembentukan kelompok 

berlangsung; 2) Berada dalam kelompok 

selama diskusi berlangsung; 3) Ikut 

mencari informasi yang berkaitan dengan 

tugas kelompok; 4) Memberikan pendapat 

dalam menyelesaikan berbagai masalah 

dalam kelompok; 5) Menerima pendapat 

anggota kelompok sepanjang relevan 

dengan persoalan yang dibahas; 6) 

Menyampaikan pendapat dengan baik atau 

santun; 7) Menyampaikan pendapat 

dengan bahasa dapat dipahami peserta 

didik lain; 8) Pendapat sesuai dengan 

substansi persoalan yang sedang dibahas;9) 

Mendengarkan masukan dari guru dengan 

penuh perhatian; 10) Merespon petunjuk 

yang diperintahkan guru. Soal  ulangan 

harian/tes hasil belajar untuk mengukur 

hasil belajar kognitif berupa 20 soal pilihan 

ganda mencakup tingkat pengetahuan 1-6 

 

HASIL PENELITIAN  

Pengamatan terhadap Keterampilan 

Sosial Peserta Didik (Hasil Belajar 

Psikomotor) 

      Data keterampilan sosial peserta didik 

kelas VIII C SMP Negeri 1 Kandeman 

selama pembelajaran dengan implementasi 

Game Board History berupa sepuluh 

amatan keterampilan sosial, sebagai 

berikut:
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Tabel 1. Nilai Keterampilan Sosial (Hasil Belajar Psikomotor) Peserta didik pada 

Siklus 1 dan 2 

No Aspek yang diamati 

Nilai pada tiap 

Siklus 

1 2 

1 Menjaga ketenangan ketika pembentukan kelompok 

berlangsung 

79 91 

2 Berada dalam kelompok selama diskusi berlangsung 79 93 

3 Ikut mencari informasi yang berkaitan dengan tugas 

kelompok 

81 97 

4 Memberikan pendapat dalam menyelesaikan berbagai 

masalah dalam kelompok 

33 57 

5 Menerima pendapat anggota kelompok sepanjang 

relevan dengan persoalan yang dibahas 

51 63 

6 Menyampaikan pendapat dengan baik dan santun 39 66 

7 Menyampaikan pendapat dengan bahasa dapat dipahami 

peserta didik lain 

39 73 

8 Berpendapat sesuai dengan substansi persoalan yang 

sedang dibahas 

44 84 

9 Mendengarkan masukan dari guru dengan penuh 

perhatian 

69 91 

10 Merespon petunjuk yang diperintahkan guru 77 91 

Rata-rata 

59,00 

Terampil 

80,71 

Sangat 

Terampil 

 

      Keterampilan Sosial peserta didik 

siklus I rata-rata 59,00  kategori Terampil, 

dan siklus II  80,71 kategori Sangat 

Terampil, hasil penelitian menunjukkan 

terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 21,71.  Rata-rata tiap indikator 

amatan keterampilan sosial mengalami 

peningkatan, adapun  peningkatan setiap 

indikator amatan adalah sebagai berikut: 1) 

Menjaga ketenangan ketika pembentukan 

kelompok berlangsungterjadi peningkatan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 13;  2) 

Berada dalam kelompok selama diskusi 

berlangsung  terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 14; 3) Ikut 

mencari informasi yang berkaitan dengan 

tugas kelompok  terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 16; 4) 

Memberikan pendapat dalam 

menyelesaikan berbagai masalah dalam 

kelompok terjadi peningkatan dari siklus I 

ke siklus II sebesar 24; 5) Menerima 

pendapat anggota kelompok sepanjang 

relevan dengan persoalan yang dibahas  

terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 11; 6) Menyampaikan pendapat 

dengan baik dan santun terjadi peningkatan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 27; 7) 

Menyampaikan pendapat dengan bahasa 

dapat dipahami peserta didik lain  terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 34; 8) Berpendapat sesuai dengan 

substansi persoalan yang sedang dibahas 

terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 40; 9) Mendengarkan masukan dari 

guru dengan penuh perhatian terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 23; dan 10) Merespon petunjuk 
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yang diperintahkan guru terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 14. 

Peningkatan setiap indikator amatan 

Keterampilan Sosial peserta didik dapat 

dilihat pada grafik berikut ini:

 

Gambar 1. Keterampilan Sosial Peserta didik dengan Implementasi Game Board History 

 
 

Hasil Belajar IPS Peserta Didik (Hasil 

Belajar Kognitif) 

      Hasil belajar IPS berupa hasil belajar 

kognitif yaitu tes hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik dengan 

mengerjakan 20 soal penilaian harian, hasil 

belajar kognitif dapat dilihat pada tabel 

berikut:

  

Tabel 2. Nilai Hasil Belajar IPS Peserta Didik (Hasil Belajar Kognitif) Siklus I dan II 

No Uraian 
Hasil Belajar 

Siklus I Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

Nilai terendah 

Nilai tertinggi 

Nilai Rata-rata Ketuntasan 

belajar (%) 

65,00 

85,00 

78,86 

71,43% 

70,00 

100,00 

87,14 

88,57% 

 

      Hasil belajar kognitif peserta didik 

melalui implementasi Game Board History 

siklus I rata-rata 78,86 dan siklus II 87,14. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadi 

peningkatan ketuntasan belajar peserta 

didik  siklus I 71,43% dan siklus II 

88,57%. Nilai rata-rata peserta didik 

mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II yaitu meningkat sebesar 8,28. 

Peningkatan ketuntasan belajar peserta 

didik dari siklus I ke siklus II sebesar 

17,14%. 

      Peningkatan hasil belajar kognitif 

peserta didik dapat dilihat pada grafik 

berikut ini:
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Gambar 2. Hasil Belajar IPS Peserta didik (Hasil Belajar Kognitif) 

 
 

Kinerja Guru melalui Implementasi 

Game Board History 

      Kinerja guru dapat diketahui melalui 

kegiatan pembelajaran yang terjadi melalui  

enam tahapan Game Board History.

 

Tabel 3. Nilai Kinerja Guru dengan Implementasi Game Board History Siklus 1 dan 2 

No Tahap Siklus 1 Siklus 2 

1 Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik 87,5 100 

2 Menyajikan Informasi 75 87,5 

3 Mengorganisasi Peserta didik dalam tim belajar 62,5 87,5 

4 Membantu kerja tim dalam belajar  75 100 

5 Mengevaluasi 62,5 75 

6 Memberikan Pengakuan atau penghargaan 75 100 

 Rata-rata dan Kategori 72,92 

(Baik) 

91,66 

(SB) 

 

      Kinerja Guru melalui Implementasi 

Game Board History siklus I rata-rata 

72,92 kategori Baik, dan siklus II 91,66  

kategori Sangat Baik. Hasil penelitian 

menunjukkan terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 18,75. Rata-

rata tiap tahapan Game Board History 

mengalami peningkatan, adapun  

peningkatan setiap tahapan Game Board 

History adalah sebagai berikut: 1) Tahap 

menyampaikan tujuan dan mempersiapkan 

peserta didik  terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 12,50; 2) Tahap 

menyajikan Informasi  terjadi peningkatan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 12,50; 3) 

Tahap mengorganisasi Peserta didik dalam 

tim belajar terjadi peningkatan dari siklus I 

ke siklus II ke sebesar 25; 4) Tahap 

membantu kerja tim dalam belajar terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II ke 

sebesar 25; 5) Tahap mengevaluasi terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II ke 

sebesar 12,50; dan 6) Tahap memberikan 

pengakuan dan penghargaan terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II ke 

sebesar 25,00. 

      Peningkatan nilai kinerja guru melalui 

Implementasi Game Board Historydapat 

dilihat pada grafik berikut ini:



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 24 

 

Gambar 3. Nilai Kinerja Guru melalui Implementasi Game Board History 

 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

      Peserta didik sering kali memandang 

bahwa mata pelajaran IPS dianggap sangat 

membosankan dengan alasan antara lain 

materinya yang terlalu luas, dan isinya 

hanyalah fakta-fakta atau kejadian yang 

telah berlalu serta kesan selalu menghafal 

materi saja, apalagi guuru dalam  

menyampaikan materi menggunakan teks 

book oriented terkesan tekstual. 

Pembelajaran IPS melalui Implementasi 

Game Board History bisa menjadi solusi 

untuk memecahkan berbagai permasalahan 

peserta didik, Implementasi Game Board 

History diharapkan ada perubahan suasana 

yang pada akhirnya peserta didik mampu 

meningkatkan keterampilan sosial dan 

hasil belajar secara komprehensif.           

 

Keterampilan Sosial Peserta Didik 

(Hasil belajar Psikomotor) 

      Data hasil belajar psikomotor berupa 

pengamatan terhadap sepuluh indikator 

amatan keterampilan sosial peserta didik 

kelas VIIIC SMP N 1 Kandeman selama 

pembelajaran. Sepuluh indikator amatan 

keterampilan sosial selama proses 

pembelajaran mengalami  peningkatan.  

      Peningkatan keterampilan sosial 

peserta didik terjadi karena guru dalam 

pembelajaran menggunakan Implementasi 

Game Board History. Game Board History 

mampu memunculkan keterampilan sosial 

terlihat bahwa menjaga ketenangan ketika 

pembentukan kelompok berlangsung dan 

berada dalam kelompok selama diskusi 

berlangsung berdampak pada suasana 

pembelajaran yang kondusif, peserta didik 

tidak gaduh dan ramai sehingga mampu 

menyelesaikan tugasnya dalam tim belajar, 

walaupun pada awalnya peserta didik cuek 

dan acuh terhadap kelompoknya karena 

anggota kelompok bukan berisi sahabat 

karib atau teman dekatnya, perlahan 

kondisi ini memudar peserta didik 

membaur dengan semangat dalam kerja 

tim belajar berusaha maksimal dalam 

menyelesaikan game  dan turnamen.  

      Keterampilan sosial dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan 

substansi persoalan yang sedang dibahas, 

menyampaikan pendapat dengan bahasa 

dapat dipahami peserta didik lain, 

menyampaikan pendapat dengan baik dan 

santun, memberikan pendapat dalam 

menyelesaikan berbagai masalah 

kelompok, menerima pendapat anggota 



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 25 

kelompok sepanjang relevan dengan 

persoalan yang dibahas, menjaga 

ketenangan ketika pembentukan kelompok 

berlangsung juga mengalami peningkatan 

di setiap siklusnya. Keenam indikator 

amatan keterampilan tersebut mengalami 

peningkatan yang sangat menonjol 

dibandingan empat amatan yang lain.  

      Peningkatan keenam indikator 

keterampilan sosial peserta didik tidak 

lepas dari Implementasi Game Board 

History berupa turnamen menjodohkan 

papan roda bundar susun/tingkat tiga dan 

lembar kerja akademik yang harus 

diselesaikan dengan berkomunikasi dan 

berkerjasama antar anggota tim belajar, 

secara otomatis terjalin komunikasi yang 

intensif antar peserta didik dalam tim 

belajar. 

 

Hasil Belajar IPS (Hasil Belajar 

Kognitif) Peserta Didik 

      Hasil belajar IPS berupa hasil belajar 

kognitif peserta didik, hasil belajar kognitif  

mengalami peningkatan setiap siklusnya, 

Peningkatan hasil belajar kognitif 

berkaitan dengan kinerja guru yang 

semakin baik selama pembelajaran 

berlangsung dan keterampilan sosial yang 

dimiliki peserta didik. Kemampuan guru 

dalam memfasilitasi peserta didik mencari 

informasi dan sumber belajar, mendorong 

keterlibatan aktif peserta didik serta 

memunculkan kreativitas dalam kelompok. 

Pembelajaran  dengan implementasi Game 

Board History berupa papan berbentuk 

roda bundar tiga tingkat/susun dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran, peningkatan 

keterampilan sosial peserta didik 

berdampak pada peningkatan hasil belajar 

kognitif. meningkatkan intensitas 

memperhatikan penyajian materi oleh guru 

dan ikut serta mencari informasi dalam 

menyelesaikan kerja tim belajar, kerja tim 

yang solid dalam games dan  turnamen 

yang dilakukan peserta didik 

meningkatkan hasil belajar kognitif peserta 

didik. 

 

Kinerja Guru melaluiImplementasi 

Game Board History 

      Kinerja Guru dengan Implementasi 

Game Board History mengalami 

peningkatan,  Peningkatan kinerja terjadi 

karena guru mampu menguasai enam 

Tahapan Game Board History selama 

pembelajaran berlangsung.  

      Tahap penyampaian tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik dapat 

dilaksanakan oleh guru dengan sangat 

baik, guru mampu membuat suasana kelas 

hidup dan bersemangat karena 

pembelajaran diawali dengan menyanyikan 

lagu wajib nasional dengan berdiri dan 

serempak, motivasi dan semangat yang 

dimiliki setiap peserta didik dapat 

dijadikan modal awal dalam 

menyelesaikan kuis games atau turnamen. 

      Tahap Penyajian  informasi mampu 

dilaksanakan dengan sangat baik oleh 

guru, guru menyampaikan materi secara 

runtut dan jelas hal ini berdampak pada 

peningkatan konsentrasi dan perhatian 

peserta didik, guru melakukan penyajian 

informasi maeri dengan diselingi 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran yang sedang  

berlangsung, pada kegiatan ini terlihat 

antusias peserta didik dalam menjawab dan 

menanggapi permasalahan yang 

disampaikan guru, peserta didik yang 

awalnya diam saja mulai terlihat 

keterampilannya dengan ikut menanggapi 

permasalahan yang disampaikan guru, 

terjadi interaksi positif antara guru dan 

peserta didik.   

      Tahap mengorganisai peserta didik 

dalam  tim belajar juga terlaksana dengan 

baik, guru membagi kelompok dengan 

kategori tinggi, sedang dan rendah 

berdasarkan prestasi akademik kompetensi 
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dasar sebelumnya. Hal ini bertujuan 

supaya setiap kelompok memiliki  prestasi 

awal yang sama, tidak terjadi ketimpangan 

prestasi antar kelompok. kemampuan yang 

dimiliki guru berdalam mengorganisasi 

peserta didik berdampak pada kemampuan 

menyelesaikan kuis games dan turnamen. 

Pembagian kelompok berdasarkan kategori 

T,S dan R disetiap kelompoknya 

diharapkan terjadi kemampuan yang rata 

setiap kelompoknya dan kompetisi menjadi 

seimbang, tidak ada kelompok dengan 

kemampuan rata-rata tinggi semua 

kemampuan sama. Pembagian kelompok 

belajar juga memiliki pengaruh terhadap 

keberhasilan tim belajar dalm 

menyelesaikan tugas tim belajar.  

      Tahap membantu kerja tim dalam 

belajar juga terlaksana dengan  baik, pada 

tahap ini terlihat guru keliling kelas 

menuju  meja-meja dalam tim belajar, guru 

memantau kerja setiap anggota dalam tim 

kelompok, peserta didik juga 

memanfaatkan kegiatan ini untuk bertanya 

terhadap soal atau hal-hal yang belum 

paham dan belum jelas supaya dapat 

menyelesaikan soal kuis games dan 

turnamen, dalam tim belajar peserta didik 

ikut mencari informasi yang diperlukan 

dalam menjawab persoalan dalam 

kelompok tim belajar, Tahap membantu 

kerja tim dalam belajar juga memiliki 

keterkaitan dengan keberhasilan peserta 

didik menyelesaikan  kuis games dan 

turnamen. 

      Tahap Evaluasi dapat dilaksanakan 

dengan sangat baik oleh guru. Guru 

menyiapkan tes hasil belajar, peserta didik 

memiliki kemampuan menyelesaikan soal 

kognitif. Kemampuan keterampilan sosial 

dan kemampuan kognitif yang dimiliki 

peserta didik diharapkan memiliki dampak 

bagi peserta didik dalam hidup di 

lingkungan bermasyarakat, peserta didik 

harus memiliki sikap kepedulian terhadap 

sesama dan lingkungan baik lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat yang 

tujuan akhir adalah menjadi warga Negara 

yang baik, mampu hidup harmonis dengan 

alam dan masyarakat.  

      Tahap pemberian pengakuan dan 

penghargaan dilaksanakan dengan sangat 

baik. Guru senantiasa memberi upplause 

kepada setiap peserta didik  yang mampu 

menjawab persoalan yang diberikan guru 

maupun pertanyaan dari peserta didik  

yang lain, penghargaan juga diberikan 

kepada tim-tim super yang memiliki nilai 

paling tinggi di setiap siklusnya, setiap 

kelompok yang tergabung dalam tim 

belajar akan memperoleh skor game dan 

turnamen dari total skor yang diperoleh 

akan dijumlahkan untuk didapat tim yang 

terbaik/tim super, dengan adanya 

perghargaan mendorong semangat peserta 

didik dalam mengumpulkan point-point 

skor nilai yang tertinggi. Adanya reward 

dapat membuka kemungkinan terjadi 

kompetisi yang sehat antar kelompok demi 

mendapatkan skor yang tertinggi, sehingga  

dalam menyelesaikan tugas tim belajar 

diharapkan menghasilkan skor nilai yang 

maksimal sesuai yang diharapkan. 

Penghargaan yang diterima tim belajar 

yang terbaik menjadikan kebanggaan 

tersendiri  bagi peserta didik dan anggota 

tim belajar lainnya, karena dengan kerja 

kerasnyalah tim belajarnya mampu 

menjadi yang terbaik/tim super. Tahap 

adanya pemberian pengakuan dan 

penghargaan mendorong semangat setiap 

kelompok dalam tim belajar berusaha 

maksimal melaksanakan kerja tim. 
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UPAYA PENINGKATAN SELF-EFFICACY PADA SISWA MELALUI 

LAYANAN KONSELING KELOMPOK DENGAN MODEL CBT 

 

Ahmad Munir 

SMK Negeri 1 Warungasem, Batang 

 

SARI 

      Upaya peningkatan self-efficacy siswa yang mengalami kecemasan tinggi pada mata 

pelajaran kimia. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap guru mata pelajaran 

kimia, ada 5 siswa yang memiliki self-efficacy yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan self-efficacy siswa melalui layanan konseling kelompok 

dengan model CBT (Cognitive Behavioral Therapy).  

      Subyek penelitian berjumlah 5 siswa dengan metode pengumpulan data menggunakan 

angket, observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian akan dianalisis 

menggunakan analisis secara deskriptif melalui matriks.  

      Hasil penelitian pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik Cognitive 

Behavioral Therapy dapat meningkatkan self-efficacy siswa. 

      Siswa yang mempunyai kecemasan tinggi dalam mengikuti pelajaran tertentu dapat 

dibantu dengan layanan konseling kelompok model cognitive Behavior Therapy (CBT). 

 

Kata Kunci: Layanan Konseling Kelompok, CBT, Self Efficacy. 

 

 

ABSTRACT 

The efforts to increase students' self-efficacy that experience high anxiety toward 

chemistry lesson. Based on observations and interviews toward chemistry teachers, there are 

5 students that have low self-efficacy. The aim of this research is to know the rise of students' 

self-efficacy through group counseling service by mean of Cognitive Behavioral Therapy 

model (CBT). 

There are 5 students in research subject, the method for collective data are 

questionnaires, interviews and documentatation study that wiil be analyzed using descriptive 

through matrix. 

The results of research on group counseling services with Cognitive Behavioral Therapy 

techniques can improve student’s self-efficacy. 

Students that have high axiety toward certain lesson can be helped  with group 

counseling services in Cognitive Behavior Therapy (CBT). 

 

Keywords: Group Counseling Services, CBT, Self Efficacy. 
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PENDAHULUAN 

      Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

1 ayat 4 menyatakan bahwa Peserta didik 

adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. Lembaga pendidikan mempunyai 

tugas dan tanggung jawab dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui 

pendidikan siswa dapat memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan dan perilaku 

yang baik. Banyaknya mata pelajaran yang 

harus diikuti oleh siswa SMK (baik teori 

maupun praktek) terkadang membuat 

siswa merasa kurang nyaman. 

      Siswa yang memiliki kecemasan tinggi 

pada mata pelajaran tertentu, cenderung 

memiliki self-efficacy yang rendah. 

Beberapa studi yang telah meneliti 

hubungan antara self-efficacy dengan 

kecemasan mengungkapkan individu yang 

mengalami kecemasan akan 

memperlihatkan ketakutan dan perilaku 

menghindar, yang seringkali mengganggu 

kinerja dalam kehidupan sehari - hari 

maupun dalam situasi akademis (Bandura. 

1997). Siswa yang mengalami kecemasan 

pada pelajaran kimia mempunyai perilaku 

menghindar (tidak mengikuti pelajaran). 

Adapun bentuk perilaku tersebut antara 

lain mengerjakan kegiatan/pelajaran lain, 

mengganggu proses belajar mengajar, 

bahkan sering keluar dari kelas. 

      Hasil observasi dan konsultasi dengan 

guru kimia di kelas X SMKN 1 

Warungasem Kabupaten Batang 

menunjukkan data sebagai berikut: (1) 

Siswa malas mengikuti kegiatan 

pembelajaran; (2) Merasa takut ketika 

jadwal pelajaran kimia; (3) Siswa sering 

ijin keluar kelas pada jam pelajaran kimia, 

namun tidak kembali ke kelas; (4) Mereka 

mengaku kesulitan memahami pelajaran 

kimia, sehingga mereka tidak antusias 

ketika pelajaran kimia; dan (5) Tidak 

menguasai materi pelajaran kimia dan 

mendapatkan nilai yang jelek. 

      Secara keseluruhan siswa kelas X 

menyukai dan mampu menguasai pelajaran 

kimia, bahkan kelas XI ada yang ikut 

lomba olimpiade tingkat eks. karisedenan 

Pekalongan dan provinsi Jawa Tengah. 

Siswa yang memiliki karakteristik seperti 

tertera di atas perlu diberikan bantuan self-

efficacy-nya, sehingga mampu menyukai 

dan mampu berprestasi pada pelajaran 

kimia.  

      Bandura (1997) menyatakan bahwa 

Self-efficacy merupakan kepercayaan 

individu untuk mampu mencapai 

kesuksesan, sehingga akan memunculkan 

perilaku dan kebiasaan untuk mencapai 

hasil yang diinginkannya. Self- efficacy 

membantu menentukan besar kecilnya 

usaha yang akan dikerahkan orang dalam 

suatu aktivitas, kegigihan ketika 

menghadapi rintangan, dan mengukur 

kemampuan diri saat situasi yang tidak 

cocok.  

      Menurut teori kognitif sosial Bandura, 

self-efficacy mempengaruhi pilihan orang 

dalam membuat dan menjalankan tindakan 

yang mereka kejar. Individu cenderung 

berkonsentrasi dalam tugas-tugas yang 

mereka rasakan mampu dan percaya dapat 

menyelesaikannya serta menghindari 

tugas-tugas yang tidak dapat mereka 

kerjakan. Mengubah self-efficacy berarti 

mengubah pola pikir, dan salah satu 

alternatif konseling yang dapat dilakukan 

adalah konseling kognitif-perilaku, atau 

yang biasa dikenal dengan istilah cognitive 

behavioral therapy (CBT).  

      Dalam bukunya Glading (2015:272), 

Beck menyatakan bahwa persepsi dan 

pengalaman adalah “proses aktif yang 

melibatkan data inspektif dan introspektif”. 

Bagaimana seseorang “menjelaskan suatu 

situasi pada umumnya terlihat pada 

kognisinya (pikiran dan gambaran visual)”. 



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 31 

Oleh karena itu, tingkah laku yang tidak 

fungsional disebabkan oleh pikiran yang 

tidak fungsional. Jika keyakinan tidak 

diubah, tidak ada kemajuan dalam tinhkah 

laku atau simtom seseorang. Jika 

keyakinan berubah, simtom dan tingkah 

laku akan berubah. 

      Corey (2012:357) menyatakan bahwa 

terapi pemecahan masalah adalah strategi 

perilaku kognitif yang mengajarkan cara-

cara individu untuk menangani masalah 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Tujuan utamanya adalah untuk 

mengidentifikasi solusi yang paling efektif 

untuk masalah dan untuk menyediakan 

pelatihan sistematis dalammketrampilan 

kognitif dan perilaku, sehingga klien dapat 

menerapkannya dan juga mengatasi 

masalah masa depan secara efektif. 

      Salah satu upaya guru BK dalam 

meningkatkan self-efficacy adalah dapat 

melalui kegiatan layanan konseling 

kelompok. Pelayanan konseling kelompok 

yaitu layanan Bimbingan dan Konseling 

yang memungkinkan peserta didik 

memperoleh kesempatan untuk 

pembahasan dan pengentasan 

permasalahan yang dialaminya melalui 

dinamika kelompok (Prayitno, 2004).  

      Strategi cognitive behavioral therapy 

(CBT) berkorelasi dengan pengembangan 

self-efficacy dalam mengubah pikiran 

individu, perilaku, emosi, dan prestasi 

individu. Intervensi CBT membantu siswa 

dalam mengaplikasikan langkah langkah 

untuk mengubah perilaku, memperbaiki 

pola pikir yang mempengaruhi perilaku 

mereka, strategi untuk mengendalikan pola 

pikir, serta pengalaman pada sesi konseling 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk tidak menghindari masalah 

melainkan memikirkan cara yang mampu 

dilakukannya untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, sehingga muncul 

keyakinan pada diri akan kemampuannya 

menyelesaikan permasalahan. Siswa tidak 

takut pada pelajaran kimia, namun mereka 

merasa tertarik dan tertantang untuk 

mengikuti dan menguasai pelajara kimia.  

      Berdasarkan hal di atas, maka akan 

diadakan penelitian mengenai layanan 

konseling kelompok dengan model 

cognitive behavioral therapy (CBT) untuk 

meningkatkan self-efficacy siswa pada 

pelajaran kimia. Penelitian ini diharapkan 

menjadi alternatif bantuan untuk 

meningkatkan self-efficacy siswa yang 

rendah pada pelajaran kimia di SMKN 1 

Warungasem Kabupaten Batang. 

 

METODE PENELITIAN  

      Dalam pelaksanaan penelitian tindakan 

bimbingan dan konseling ini terdapat 

siklus. Siklus adalah suatu putaran 

kegiatan yang terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Adanya siklus bertujuan untuk 

memperbaiki tindakan yang telah 

dilakukan pada siklus sebelumnya yang 

belum sesuai dengan tujuan penelitian. 

Prosedur penelitian tindakan bimbingan 

dan konseling menurut Suyadi (2010). 

Model bagan penelitian tindakan secara 

garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim 

dilalui yaitu: (1) Perencanaan, (2) 

Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) 

Refleksi. Dalam penelitian ini akan 

dilaksanakan 2 siklus melalui kegiatan 

konseling kelompok dengan pertemuan 3 

kali dalam satu siklus.  

      Penelitian tindakan bimbingan dan 

konseling ini dilaksanakan pada bulan 

Februari sampai April 2018 bertempat di 

SMKN 1 Warungasem Kabupaten Batang 

dengan subjek penelitian yaitu 5 orang 

siswa kelas X. Metode pengumpulan 

datanya menggunakan studi dokumentasi, 

observasi, wawancara, dan angket yang 

selanjutnya dilakukan triangulasi sumber 

untuk menggali kebenaran informasi 

melalui sumber perolehan data yang 

berbeda. Teknik analisa data dalam 
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penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif dengan langkah-langkahnya 

berupa pengumpulan dan penafsiran data 

serta penyimpulan hasil perolehan data 

penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

      Berdasarkan hasil wawancara dan 

pengamatan oleh peneliti pada kondisi 

awal sebelum penelitian, perilaku self-

efficacy rendah siswa terjadi tiap kali 

pelajaran kimia. Mereka merasa khawatir 

dan takut ketika ada pelajaran kimia. 

Peneliti kemudian mengklasifikasikannya 

dalam 1 kelompok berjumlah 5 orang 

peserta dengan kecenderungan self-efficacy 

rendah sebanyak 3 siswa, sedangkan 2 

siswa dengan kategori sedang. 

 

Siklus I  

      Perencanaan Tindakan. Tindakan pada 

siklus 1 direncanakan selama 3 kali 

pertemuan. Pertemuan dilakukan di ruang 

BK dan dilaksanakan di pada jam 12.30 s.d 

13.30 WIB. Peneliti menetapkan analisa 

kebutuhan yaitu identifikasi penyebab 

rendahnya self-efficacy dan ketakutan atau 

kekhawatiran siswa dalam mengikuti 

pelajaran kimia. Kemudian menyusun 

rencana pelayanan konseling kelompok, 

dan menentukan intervensi teknik 

peningkatan self-efficacy melalui konseling 

kelompokdengan model Cougnitive 

Behavioural Therapy, dan menyusun data 

penilaian hasil kegiatan kelompok.  

      Pelaksanaan Tindakan; (a) Peneliti 

menjelaskan tujuan dan tata cara 

pelaksanaan teknik CBT. Tujuan teknik 

CBT adalah untuk mengungkap fungsi 

kognitif dengan cara membongkar 

pemikiran irasional yang dimilki oleh 

peserta didik melalui problem solving dan 

self-analysis. Tata caranya dengan cara 

peserta membentuk kelompok dan 

berinteraksi membahas faktor penyebab 

rendahnya self-efficacy dan ketakutan atau 

kekhawatiran siswa dalam mengikuti 

pelajaran kimia; (b) Siswa sebanyak 5 anak 

dijadikan dalam satu kelompok; dan (c) 

Subyek melaksanakan kegiatan kelompok 

sembari pemimpin kelompok memberikan 

self instructional dan self management, 

pada tiap tahapan kegiatan konseling 

kelompok yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan, dan tahap 

pengakhiran.  

      Observasi. Observer melakukan 

pengamatan dalam kegiatan kelompok 

yaitu mengamati antusiasme peserta dalam 

tiap tahapan kelompok yang dilewati, 

keaktifan peserta dalam menyampaikan 

gagasan dan pemikiran serta perasaan, 

serta keleluasaan dan kenyamanan peserta 

di dalam kelompok. Berdasar hasil 

pengamatan, catatan peneliti dan observasi 

pengamat diperoleh hasil kegiatan siklus 1 

sebagai berikut: (a) Siswa belum terbiasa 

memecahkan masalah melalui konseling 

kelompok; (b) Ada siswa yang belum 

memahami manfaat dari kegiatan 

konseling kelompok yang diselenggarakan; 

(c) Dinamika kelompok sudah ada, namun 

kurang greget masih ada siswa yang 

tertutup; (d) Rencana perbaikan, Pemimpin 

kelompok menciptakan suasana keakraban 

dengan permainan kelompok yang lebih 

dapat meningkatkan keakraban antar 

kelompok. Pemimpin kelompok intensif 

memberikan pengertian dan arahan dalam 

tahap peralihan kepada peserta kelompok 

tentang manfaat kelompok dalam 

pemecahan masalah serta keikutsertaan 

kelompok dalam upaya peningkatan self-

efficacy; dan (e) Peningkatan self-efficacy 

siswa dalam mengikuti pelajaran kimia 

dari kondisi awal dan setelah siklus 1 

berdasarkan wawancara dengan guru mata 

pelajaran kimia dan pengamatan peneliti 

saat peserta melaksanakan layanan 

konseling kelompok dengan teknik CBT.  
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N % N %

1 s.d 2 Rendah 3 60 2 40

3 s.d 4 Sedang 2 40 2 40

5 s.d 6 Tinggi 0 0 1 20

5 100 5 100

Kondisi awal Siklus 1

Jumlah

Skor Kategori

Tabel 1. Peningkatan Self-Efficacy Siswa Dalam Pelajaran Kimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa 

kondisi awal sebelum diberikan layanan 

konseling kelompok dengan model CBT 

dan setelah diberikan layanan konseling 

kelompok pada siklus I terdapat 

peningkatan self-efficacy siswa pada 

pelajaran kimia. Dari 6 kali pelajaran kimia 

pada awal sebelum siklus 1, 3 siswa 

mengikuti pelajaran 1-2 kali, 2 siswa 

mengikuti pelajaran 3-4 kali. Setelah siklus 

1 ada peningkatan self-efficacy siswa pada 

pelajaran kimia, yaitu 2 siswa mengikuti 

pelajaran 1-2 kali, 2 siswa mengikuti 

pelajaran 3-4 kali serta 1 siswa mengikuti 

pelajaran sebanyak 5-6 kali. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat 

dalam Grafik 1 berikut ini:  

 

Tabel 2. Peningkatan Self-Efficacy Siswa Dalam Pelajaran Kimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus 2 

      Perencanaan Tindakan. Pertemuan 

siklus 2 direncanakan 3 kali pertemuan dan 

kegiatan layanan konseling kelompok 

dilakukan di ruang BK dan dilaksanakan 

pada jam 14.30 s.d 15.30 WIB. 

Perencanaan siklus 2 pada dasarnya sama 

dengan siklus 1. 

      Pelaksanaan Tindakan. Pelaksanaan 

tindakan pada siklus 2 merupakan realisasi 

dari rencana yang sudah disusun dan dapat 

dilakukan dengan baik sesuai rencana, 

seperti halnya: peneliti menjelaskan 

tentang tujuan dan tata cara pelaksanaan 

konseling kelompok. 

      Observasi. Dari hasil pengamatan pada 

siklus 1 masih dijumpai peserta yang 

kurang antusias dan kurang aktif dalam 

kegiatan, pada siklus 2 sudah cenderung 

lebih leluasa dalam mengikuti kegiatan 

kelompok.  

      Refleksi. Dari hasil observasi oleh 

pengamat dan catatan peneliti diperoleh 

hal-hal sebagai berikut: (a) Pemimpin 

0

20

40

60
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100

120

N % N %

KategoriKondisi awal Siklus 1

1 s.d 2

3 s.d 4

5 s.d 6

Jumlah
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N % N %

1 s.d 2 Rendah 2 60 0 0

3 s.d 4 Sedang 2 40 1 20

5 Tinggi 1 0 4 80

5 100 5 100

Skor Kategori
Kondisi awal Siklus 1

Jumlah

kelompok sudah terbiasa menciptakan 

suasana konseling kelompok yang dinamis 

dan hangat. memberi penguatan dan 

pengahragaan terhadap anggota; (b) 

Anggota kelompok sudah terbiasa dengan 

kondisi kelompok dalam pemecahan 

masalah bersama melalui dinamika 

kelompok; dan (c) Hasil pantauan presensi 

kehadiran anggota kelompok dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran 

kimia menunjukkan adanya peningkatan 

self-efficacy yang signifikan dari siswa.  

 

 

Tabel 2. Peningkatan Self-Efficacy Siswa Dalam Pelajaran Kimia Setelah Kegiatan Siklus 1 

Dan Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa 

setelah siklus 2 terdapat peningkatan self-

efficacy siswa pada pelajaran kimia. Dari 5 

kali pelajaran kimia pada setelah siklus 2, 

seluruh siswa tidak lagi takut denga 

pelajaran kimia, terbukti 4 orang 

mengalami peningkatan self-efficacy yang 

signifikan, dan 1 siswa masih butuh 

konseling individual.  

      Peningkatan tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut:  

 

Tabel 2. Peningkatan Self-Efficacy Siswa Dalam Pelajaran Kimia Setelah Kegiatan Siklus 

0
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1 s.d 2

3 s.d 4

5

Jumlah

 
 

      Peningkatan kehadiran siswa 

/keantusiasan siswa (hilangnya rasa 

kekhawatiran) mengindikasikan 

peninhgkatan self-efficacy sejak diberikan 

intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa 

konseling kelompok dengan model CBT 

(cognitive behavioral Therapy) efektif 

untuk meningkatkan self-efficacy siswa 

pada pelajaran kimia.  

      Self-efficacy merujuk pada kekuatan 

keyakinan diri individu untuk mampu 

melakukan sebuah tugas atau kegiatan, 
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serta berpengaruh kepada motivasi dan 

prestasinya. Proses konseling kelompok 

dilakukan dengan tujuan membangun dan 

merekonstruksi ulang kognitif siswa yang 

merasa khawatir atau takut akan pelajaran 

kimia. Munculnya kekhawatiran karena 

lamban dalam berpikir dan berhitung, takut  

tertinggal dengan teman-temannya dalam 

pelajaran kimia, menjadi faktor siswa 

merasa tidak ada lagi motivasi untuk 

mempelajari pelajaran kimia. Sehingga 

keyakinan negative tersebut menjadikan 

persepsi dan daya kognitif siswa lemah 

pada pelajaran kimia, sehingga 

memunculkan perilaku yang negative 

terhadap pelajaran kimia.  

      Hasil penelitian menunjukan keyakinan 

dan persepsi negative pada pelajaran kimia 

dapat di rekonstruksi kembali, yaitu 

dengan mengubah persepsi dan keyakinan 

dengan cara menyakinkan siswa atas 

kemampuannya yang dikuatkan dengan 

banyak belajar dan latihan mengerjakan 

soal-soal kimia.  

 

SARAN 

      Siswa yang mengalami masalah 

kecemasan tinggi dalam mengikuti mata 

pelajaran tertentu dapat diatasi dengan 

meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan 

salah satu cara atau teknik konseling yang 

dapat digunakan guru BK adalah layanan 

konseling kelompok dengan model 

Cognitive Behavior Therapy (CBT). 
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FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LULUSAN SMP TIDAK MELANJUTKAN KE 

JENJANG SMA/ SEDERAJAT DI DESA KUMESU KECAMATAN REBAN 

KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 

 

Riyatmoko Aji, Moch. Arifien dan Sigit Prasetyo 

Universitas Negeri Semarang 

 

SARI 

      Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor-faktor penyebab lulusan SMP tidak 

melanjutkan ke jenjang SMA/sederajat di Desa Kumesu, Reban, Kabupaten Batang.  

      Populasi penelitian ini adalah seluruh anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang 

SMA/sederajat tahun 2015. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berjumlah 

27 responden. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis 

deskriptif persentase.  

      Hasil penelitian: (1) kondisi sosial mayoritas tingkat pendidikan ayah sebesar 92% dan ibu 

sebesar 78% sampai tingkat sekolah dasar, rata-rata pendapatan bersih orang tua 

Rp.646.000/Bulan tidak menjadi faktor penyebab anak tidak melanjutkan sekolah. (2) 

aksesbilitas tidak menjadi faktor penyebab anak tidak melanjutkan sekolah, mayoritas 

responden sebesar 85% dapat menggunakan minibus, secara keseluruhan fasilitas jalan 

beraspal dan mayoritas jarak tempuh dari rumah ke sekolah <7km sebesar 100%. (3) motivasi 

internal dan eksternal anak sebagai faktor penyebab anak tidak melanjutkan sekolah, sebesar 

67% termasuk dalam kriteria rendah, sebesar 78% memiliki motivasi eksternal yang termasuk 

dalam kriteria sedang.  
      Orang tua hendaknya selalu memberi motivasi dan bimbingan kepada anak untuk 

bersekolah. Pemerintah melalui dinas terkait hendaknya melakukan sosialisasi tentang 

pentingya pendidikan demi meningkatkan kecerdasan dan taraf hidup masyarakat Desa 

Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan 

pendidikan ke jenjang sekolah menengah dapat mengikuti ketrampilan khusus sebagai dasar 

untuk berwira usaha. 

Kata Kunci: Sosial ekonomi, Aksesibilitas, Motivasi 

 

ABSTRACT 

      This study aims to describe the causal factors of junior high school graduates do not 

continue to pursue high school/ equivalent in the village Kumesu Reban District of Batang.          

      The study population was all children who do not attend school to senior high school/ 

equivalent in 2015. Sampling using purposive sampling amounted to 27 respondents.  

      The method used is qualitative method with descriptive analysis techniques percentage. 

Results: (1) the social conditions of the majority of father's education level by 92% and by 

78% mom to the primary school level, the average net income of the parents Rp.646.000/ 

month not be a factor for not continuing school. (2) accessibility is not a factor causing the 

child does not attend school, the majority of respondents 85% can use a minibus, the overall 

facility paved roads and the majority of the distance from home to school <7km of 100%. (3) 

internal and external motivation of children as a factor causing child does not attend school, 

67% included in the criteria is low, at 78% have the external motivation was included in 

middle criteria. 

      Parents should always give motivation and guidance to children to attend school. The 

government through related agencies should conduct socialization about the importance of 

education in order to improve intelligence and living standards of the people of Kumesu 

Village, Reban District, Batang Regency. Children of junior high school graduates who do 

not continue their education to secondary school can take special skills as a basis for 

entrepreneurship. 

Keywords: Social Economy, Accessibility, Motivation 
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PENDAHULUAN 

      Pendidikan merupakan suatu usaha 

yang dilakukan secara sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mampu mengembangkan potensi 

yang ada didalam dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian 

yang baik, pengendalian diri, berakhlak 

mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang 

diperlukan oleh dirinya dan masyarakat 

(UU SISDIKNAS No.22 Tahun 2003). 

      Pendidikan berperan penting dalam 

memajukan dan membangun suatu negara. 

Pendidikan dan pembangunan adalah dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan, karena 

pendidikan berperan dalam menghasilkan 

tenaga-tenaga pembangunan yang terdidik, 

produktif dan terampil yang sangat 

dibutuhkan dalam setiap pembangunan. 

Keberhasilan pembangunan akan memberi 

kesempatan untuk meningkatkan 

pendidikan dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia untuk lebih 

meningkatkan pembangunan di segala 

bidang. Pendidikan mencetak Sumber 

Daya Manusia yang dibutuhkan untuk 

pembangunan bangsa yang lebih baik. 

Oleh karena itu, kualitas pendidikan 

bangsa juga menjadi tolak ukur kualitas 

masyarakat bangsa tersebut. 

      Salah satu program nyata yang 

dilakukan pemerintah untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional adalah 

meningkatkan pendidikan dasar dari enam 

tahun menjadi sembilan tahun yang 

ditetapkan pemerintah sejak tahun 2003 

(UU SISDIKNAS no. 20 Tahun 2003). 

Sebagai salah satu program pemerintah, 

wajib belajar sembilan tahun diharapkan 

meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan manusia di Indonesia, 

sehingga memperbesar peluang mereka 

untuk meningkatkan martabat, 

kesejahteraan dan kehidupannya. Jelas 

bahwa pelaksanaan pendidikan yang 

dikembangkan pemerintah bertujuan untuk 

mencerdaskan dan memajukan kualitas 

SDM Indonesia yang semakin kreatif 

dalam mengembangkan diri masyarakat 

dan lingkungannya. Pendidikan tidak 

hanya berhenti pada tingkat dasar saja 

tetapi masih ada jenjang pendidikan di  

atasnya yang harus ditempuh berupa 

pendidikan menengah (SMA dan SMK) 

kemudian pendidikan tinggi (Perguruan 

Tinggi). Seiring dengan berjalannya waktu 

masyarakat dituntut memiliki kemampuan 

akademik yang handal agar dapat bersaing 

di dunia kerja, lulusan SMP dirasa belum 

bisa bersaing di dunia kerja sehingga sudah 

menjadi kewajiban agar lulusan SMP 

melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni 

SMA.  

      Berdasarkan Data Statistik Pendidikan 

Jawa Tengah Tahun 2014, Kabupaten 

Batang memiliki APK (Angka Partisipasi 

Kasar) yaitu jumlah siswa yang duduk di 

bangku SMA dibagi dengan jumlah 

penduduk kelompok usia 15 sampai 18 

tahun berada di posisi ketiga terendah 

sebesar 54,74. Sedangkan APM (Angka 

Partisipasi Murni) yaitu jumlah penduduk 

usia 15 sampai 18 tahun yang sedang 

bersekolah di tingkat SMA dibagi dengan 

jumlah penduduk usia 15 sampai 18 berada 

pada posisi kedua terendah dari total 35 

Kabupaten/ Kota di Jawa tengah sebesar 

41,43. Hal ini menunjukan tidak semua 

lulusan SMP melanjutkan pendidikan ke 

SMA, mereka memilih bekerja atau 

menganggur. 

      Berdasarkan data Dinas Pendidikan 

Kabupaten Batang tahun 2014 terdapat dua 

desa yang memiliki APK dan APM 

terkecil, yaitu Kecamatan Pecalungan dan 

Kecamatan Reban. Peneliti memilih 

Kecamatan Reban sebagai objek penelitian 

karena angka APK dan APM paling rendah 

yang berarti jumlah anak tidak 

melanjutkan sekolah paling besar 

dibanding dengan kecamatan-kecamatan 
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lain dengan APK sebesar 3,22 dan APM 

sebesar 1,77. Ada sejumlah faktor yang 

bertanggung jawab atas fenomena ini, 

yaitu kondisi geografis, motivasi dan sosial 

ekonomi. 

      Atas dasar fenomena tersebut, peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor-Faktor Penyebab Lulusan SMP 

Tidak Melanjutkan ke Jenjang SMA 

Sederajat di Desa Kumesu Kecamatan 

Reban Kabupaten Batang Tahun 2015”, 

dirasa penting untuk dilakukan secara 

mendalam karena guna mengetahui 

permasalahan-permasalahan apa saja yang 

menyebabkan rendahnya lulusan SMP 

yang melanjutkan ke SMA/ sederajat bagi 

penduduk di Desa Kumesu Kecamatan 

Reban. 

 

METODE PENELITIAN 

      Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan teknik analisis deskriptif 

persentase. Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh anak lulusan SMP tahun 

2013-2015 di Desa Kumesu Kecamatan 

Reban Kabupaten Batang dengan batasan 

umur 16-19 tahun yang tidak melanjutkan 

pendidikan ke jenjang SMA tahun 2015/ 

2016, berjumlah 32 anak yang tidak 

melanjutkan ke SMA/ sederajat. 32 anak 

tersebut berasal dari beberapa SMP yang 

berada di Kecamatan Reban, dari 

keseluruhan 5 SMP dan tersebar di 

Kecamatan Reban. 

      Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengambil 

semua jumlah keseluruhan populasi yang 

ditemukan sebanyak 32 responden, namun 

saat penelitian di lapangan sampel yang 

ditemukan berjumlah  27 orang. Sampel 

dalam penelitian ini adalah semua anak 

lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke 

jenjang selanjutnya (SMA) di Desa 

Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten 

Batang tahun 2015. Orang tua dari anak 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

juga turut menjadi responden penelitian. 

      Variabel dalam penelitian ini adalah 

faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

lulusan SMP melanjutkan sekolah ke 

jenjang SMA yang terdiri dari 3 (tiga sub 

variabel) yaitu aksesibilitas, kondisi sosial 

ekonomi orang tua dan motivasi anak. 

      Sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh langsung dari responden dan 

pihak-pihak terkait dengan responden yang 

menjadi objek penelitian (data primer). 

Data ini meliputi 1) aksesbilitas yang 

meliputi data jarak, waktu tempuh, biaya/ 

ongkos perjalanan, fasilitas transportasi 

dan fasilitas jalan, 2) data kondisi sosial-

ekonomi orang tua yang meliputi data 

pendidikan orang tua, tingkat pendapatan 

orang tua, jumlah beban tanggungan 

keluarga dan kondisi rumah 3) motivasi 

anak yang meliputi data keinginan, 

dorongan melanjutkan pendidikan, cita-

cita, lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat, dan 

adanya kegiatan menarik di sekolah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

      Kondisi sosial orang tua dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan 

indikator yaitu tingkat pendidikan orang 

tua. Tingkat pendidikan orang tua akan 

menentukan cara orang tua membimbing 

dan mengarahkan anaknya dalam hal 

pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua 

yang rendah akan cenderung sempit 

pengetahuan dan wawasannya terhadap 

pentingnya pendidikan bagi kehidupan 

anaknya. Sebaliknya, orang tua dengan 

pendidikan yang tinggi akan cenderung 

luas pengetahuan dan wawasannya 

terhadap pentingnya pendidikan bagi 

kehidupan anaknya. 

      Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa mayoritas tingkat 

pendidikan ayah dan ibu hanya sampai 
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tingkat sekolah dasar, yaitu tingkat 

pendidikan ayah sebanyak 25 responden 

(92%) tingkat sekolah dasar, tidak juga 

berbeda dengan tingkat pendidikan ayah, 

untuk tingkat pendidikan ibu sebanyak 21 

responden (78%) adalah tingkat 

pendidikan sekolah dasar. 

      Tingkat pendidikan orang tua baik 

ayah maupun ibu tergolong rendah. 

Mayoritas pendidikan terakhir orang tua 

mencapai lulusan sekolah dasar atau SD. 

Rendahnya tingkat pendidikan ayah dan 

ibu tersebut tidak menyebabkan rendahnya 

kepedulian orang tua baik ayah maupun 

ibu untuk memberikan pendidikan yang 

tinggi dan berkualitas untuk anak, 

rendahnya pendidikan orang tua ini tidak 

menjadi faktor penyebab anak tidak 

melanjutkan sekolah. Fakta yang diperoleh 

pada saat wawancara dan observasi 

dilapangan, diketahui bahwa hampir 

seluruh orang tua anak yang tidak 

melanjutkan sekolah (orang tua dengan 

pendidikan SD, SMP, SMA maupun tidak 

tamat SD) ini selalu mendukung dan 

memotivasi anaknya supaya mereka dapat 

melanjutkan pendidikan, yaitu melanjutkan 

pendidikan kembali di lembaga pendidikan 

formal tingkat SMA/ sederajat maupun 

melanjutkan pendidikan dengan mengikuti 

program paket C, orang tua anak yang 

tidak melanjutkan sekolah baik ayah 

maupun ibu menganggap pendidikan itu 

penting bagi masa depan anaknya, mereka 

beranggapan bahwa kelak pendidikan akan 

sangat berguna untuk kehidupan dan masa 

depan anak-anaknya. 

      Kondisi ekonomi orang tua diukur 

dengan menggunakan tiga indikator yaitu 

pendapatan bersih orang tua, jumlah beban 

tanggungan keluarga dan kondisi rumah 

yang ditempati. Hasil wawancara 

menunjukan bahwa rata-rata pendapatan 

pokok dan sampingan orang tua dalam satu 

bulan sebesar Rp. 1.687.407, jumlah 

pendapatan tersebut termasuk dalam 

kriteria hidup layak berdasarkan konversi 

harga beras yaitu >80 kg/ bulan dan masuk 

dalam kategori tinggi di ukur dengan UMK 

Kabupaten Batang tahun 2016. Dengan 

jumlah pendapatan tersebut, rata-rata 

setiap keluarga menanggung 1-4 orang. 

Biaya pendidikan yang dibutuhkan ketika 

anak masih bersekolah di SMP sebesar Rp. 

309.389 setiap bulan. Upaya orang tua 

untuk membiayai pendidikan anak dengan 

cara berhutang atau meminjam uang 

kepada orang lain. Menurut orang tua, asal 

anak masih mempunyai keinginan untuk 

bersekolah, orang tua dengan pendapatan 

terbatas tesebut tidak akan menyerah untuk 

dapat membiayai pendidikan anak. 

 

Aksesibilitas Wilayah 

      Kondisi fisik suatu wilayah dapat 

menjadi pendorong maupun penghambat 

bagi aktivitas manusia apabila wilayah 

tersebut mudah dijangkau atau 

dihubungkan dengan wilayah lain. Jika kita 

membicarakan keterjangkauan suatu 

wilayah dari wilayah lain maka tidak akan 

lepas dari yang namanya aksesibilitas 

wilayah. Anak yang tidak melanjutkan 

sekolah diketahui bertempat tinggal di 

Desa Kumesu Kecamatan Reban. 

      Lokasi sekolah SMA/sederajat terdekat 

terletak di Kecamatan Bawang yaitu SMK 

Muhammadiyah Bawang, SMA N 1 

Bawang, MA Sunan Kalijaga Bawang dan 

SMK Maarif Bawang sekitar 6 Km dari 

Desa Kumesu Kecamatan Reban, lokasi 

SMA yang lumayan berdekatan dan 

strategis dikarenakan letaknya tidak jauh 

dari jalan raya yang dilewati oleh armada 

angkutan umum (Jl. Sukorejo – Bawang).  

      Jalan untuk menuju sekolah dari 

seluruh lokasi penelitian menunjukkan 

bahwa jalan yang dilewati dari rumah ke 

sekolah dalam kondisi yang baik, 

seluruhnya berupa jalan beraspal. Biaya 

yang dikeluarkan untuk sampai ke lokasi 

SMA/ SMK dengan menggungakan 
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angkutan umum sekitar Rp. 3000 untuk 

sekali jalan atau sekitar Rp. 21.000 untuk 

seminggu, dan dengan menggunakan 

sepeda motor dibutuhkan bensin 1 liter 

untuk 2-3 hari memerlukan biaya  Rp. 

9000 atau sekitar Rp. 18.000 perminggu. 

Lokasi sekolah juga dapat ditempuh 

dengan menggunakan ojek dengan biaya 

Rp. 5000 sekali antar atau sekitar Rp. 

35.000 untuk satu minggu. 

      Hal ini membuktikan bahwa jarak 

tempat tinggal responden menuju ke 

sekolah tinggi aksesnya (pencapaiannya), 

karena dari tempat tinggal responden ke 

sekolah terdapat alat trasnportasi yang 

menghubungkannya, hal ini ditunjang 

dengan kondisi jalan yang keseluruhannya 

dalam kondisi baik yaitu jalan sudah 

berupa jalan beraspal. 

 

Motivasi anak 

      Motivasi anak merupakan hal yang 

paling utama dalam diri anak untuk 

menentukan keberhasilan pendidikannya. 

Anak yang memiliki motivasi tinggi dalam 

bersekolah pada umumnya akan mencapai 

suatu keberhasilan, sebaliknya untuk anak 

yang tidak memiliki motivasi dalam 

bersekolah yang terjadi adalah anak akan 

berhenti ditengah jalan dan tidak sampai 

menamatkan pendidikannya di jenjang 

pendidikan tertentu. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa faktor yang 

menyebabkan anak tidak melanjutkan 

sekolah adalah faktor internal yang ada 

dalam diri anak itu sendiri, yaitu 

rendahnya motivasi internal anak untuk 

bersekolah. Mayoritas sebanyak 18 

responden (67%) memiliki motivasi 

internal yang termasuk dalam kriteria 

rendah. Anak-anak ini umumnya sudah 

tidak memiliki keinginan untuk 

melanjutkan pendidikan kembali, 

mayoritas dari anak yang tidak 

melanjutkan sekolah sekarang telah 

bekerja, hal tersebut dikarenakan banyak 

dari mereka yang mempunyai ketrampilan 

yang dapat menghasilkan uang seperti 

bengkel dll. Motivasi internal itu sendiri 

terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu: (1) 

Keinginan untuk melanjutkan pendidikan. 

Pada indikator ini, dapat diketahui 

sebanyak 21 responden (78%) tidak 

memiliki keinginan untuk melanjutkan 

pendidikan kembali. Hal ini menunjukkan 

bahwa keinginan utnuk melanjutkan 

pendidikan termasuk dalam kriteria 

rendah; (2) Dorongan melanjutkan 

pendidikan kembali. Sebanyak 17 

responden (63%), dorongan untuk 

melanjutkan pendidikan kembali termasuk 

dalam kriteria rendah; (3) Cita-cita. 

Sebanyak 17 responden (63%), harapan 

dan cita-cita termasuk dalam kriteria 

rendah. 

      Selain faktor yang berasal dari dalam, 

faktor penyebab anak tidak melanjutkan 

sekolah adalah faktor dari luar yaitu 

motivasi eksternal. Hasil penelitian 

diketehui bahwa sebanyak 21 responden 

(78%) memiliki motivasi eksternal yang 

termasuk dalam kriteria sedang. Motivasi 

eksternal tersebut terdiri dari 3 (tiga) 

indikator yaitu, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Lebih jelasnya masing-masing 

indikator tersebut dibahas pada 

pembahasan berikut: (1) Motivasi anak 

dari lingkungan keluarga yaitu orang tua. 

Motivasi yang berasal dari orang tua 

sebanyak 21 responden (78%) termasuk 

dalam kriteria sedang, hal ini menunjukan 

bahwa mayoritas orang tua selalu 

memberikan dukungan untuk anak dalam 

bersekolah. Peneliti memperoleh informasi 

dari anak yang mengalami tidak 

melanjutkan sekolah secara langsung pada 

saat peneliti terjun ke lapangan bahwa 

beberapa orang tua dari mereka dapat 

dikatakan kurang memberikan pengawasan 

dan perhatian terhadap mereka ketika dulu 

saat masih bersekolah, hal ini disebabkan 
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oleh tidak ada waktu orang tua untuk anak 

karena baik ayah maupun ibu sibuk bekerja 

berangkat pagi pulang sore atau malam 

hari. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebenarnya beberapa orang tua kurang 

memahami fungsi orang tua yang 

sebenarnya, orang tua memberikan 

dukungan berupa yang terpenting anak 

berangkat sekolah tanpa tahu bagaimana 

perkembangan pendidikannya. Dampak 

yang ditimbulkan oleh kurangnya 

pengawasan orang tua terhadap anak 

adalah anak merasa kurang diperhatikan 

kemudian mencari perhatian dengan 

menonjolkan hal-hal yang negatif  karena 

terpengaruh pergaulan teman-teman 

sekolahnya maupun teman-teman bergaul 

dilingkungan tempat tinggalnya; (2) 

Motivasi anak dari lingkungan sekolah 

yaitu guru dan teman sekolah. Motivasi 

yang berasal dari guru dan teman sekolah 

yaitu sebanyak 13 responden (48%) 

termasuk dalam kriteria sedang. Guru pasti 

selalu memotivasi anak dalam karena hal 

tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang pendidik, 

masalahnya ada pada ketertarikan pada 

kegiatan diluar sekolah, hal ini dapat 

dilihat dengan tidak adanya responden 

yang mengikuti kegiatan intra maupun 

ekstra kulikuler selain les pada saat kelas 9 

yang dipersiapkan untuk ujian nasional; (3) 

Motivasi dari lingkungan masyarakat yang 

berupa teman bergaul. Motivasi anak dari 

lingkungan masyarakat yang berupa teman 

bergaul yaitu sebanyak 13 responden 

(48%) termasuk dalam kriteria sedang. 

Berdasakan hasil penelitian menunjukan 

bahwa lingkungan teman bergaul anak 

tidak memberikan dorongan yang positif 

bagi perkembangan pendidikan anak. Hal 

ini terjadi karena mayoritas teman bergaul 

anak adalah anak-anak yang juga tidak 

bersekolah. Lingkungan pergaulan anak 

yang tidak baik akan memberikan 

pengaruh buruk bagi anak, dampaknya 

adalah anak terjerumus dalam hal negatif 

dan sekolahnya menjadi berantakan karena 

motivasi anak untuk bersekolah rendah 

yang disebabkan oleh tidak adanya 

pengaruh, ajakan dan dorongan yang 

bersifat positif dari teman-teman 

bergaulnya. Akibat yang ditimbulkan dari 

lingkungan bergaul yang seperti ini adalah 

anak menjadi anti dengan sekolah, malas 

pada akhirnya sekolah terbengkalai 

kemudian berhenti di tengah jalan dan 

tidak melanjutkan sekolah seperti sekarang 

ini. 

 

SARAN 

      Motivasi anak sebagai Faktor penyebab 

utama anak lulusan SMP tidak 

melanjutkan ke jenjang SMA/ sederajat di 

Desa Kumesu Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang Tahun 2015. Hal ini 

dapat diketahui dengan melihat motivasi 

internal dan eksternal anak, yaitu sebanyak 

18 responden (67%) memiliki motivasi 

internal bersekolah yang termasuk dalam 

kriteria rendah dan sebanyak 21 responden 

(78%) memiliki motivasi eksternal yang 

termasuk dalam kriteria sedang. Orang tua 

hendaknya selalu memberi motivasi dan 

bimbingan kepada anak untuk bersekolah. 

Pemerintah melalui dinas terkait 

hendaknya melakukan sosialisasi tentang 

pentingya pendidikan demi meningkatkan 

kecerdasan dan taraf hidup masyarakat 

Desa Kumesu Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang. Anak lulusan SMP 

yang tidak melanjutkan pendidikan ke 

jenjang sekolah menengah dapat mengikuti 

ketrampilan khusus sebagai dasar untuk 

berwira usaha. 
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SISTEM INFORMASI REKOMENDASI BBM DI DINAS KELAUTAN 

PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG 

 

Risqiati, Indrayanti, dan Khabibur Rohman 

STMIK Widya Pratama Pekalongan 

 

SARI 

      Dinas Kelautan dan Peternakan Kabupaten Batang adalah badan yang berwenang 

mengurusi semua kegiatan yang berhubungan dengan kelautan perikanandan peternaka di 

Wilayah Kabupaten Batang yang bergerak dalam bidang pengawasan penangkapan ikan oleh 

nelayan di perairan Jawa, pakan ternak, pelelangan ikan dan pembudidaya ikan. Adapun 

masalah yang terjadi dalam pengolahan data rekomendasi BBM solar bersubsidi bagi nelayan 

di Kabupaten Batang masih dilakukan dengan beberapa proses antara lain dari perhitungan 

Microsoft Excel kemudian data dioleh kembali dengan Microsoft Word untuk pembuatan 

surat rekomendasi BBM. Surat rekomendasi yang sudah jadi direkap kembali ke Microsoft 

Word yang kemudian dikirim ke tempat pembelian BBM dan untuk kebutuhan laporan 

perbulan. Dari proses ini kendala yang sering terjadi antara lain sering terjadi data yang 

rangkap, pembuatn laporan yang lama karena harus melewati beberapa proses.  

      Adapun metode penelitian yang digunakan adalah model watelfall (air terjun) dengan 

tahapan komunikasi, perencanaan, model, kontruksi. 

      Hasil yang didapatkan adalah terwujudnya suatu sistem informasi rekomendasi BBM di 

Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai aplikasi bantu seksi usaha perikanan dalam 

mengolah surat rekomendasi BBM dan laporan ditiap bulan dan dapat membantu 

merekomendasikan BBM bagi nelayan.  

      Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya, pengembang bisa menambahkan fitur back up. 

 

Kata Kunci: Dinas Perikanan dan Peternakan, Bahan Bakar Minyak (BBM), Waterfall. 

 

ABSTRACT 

      The Department Marine and Livestock Services  in Batang Regency is the body authorized 

to take care of all activities related to maritime fisheries and livestock in the Batang Regency 

Region which are engaged in the supervision of fishing by Javanese sea fishermen, animal 

feed, fish auction and fish cultivators. The problems that occur in processing data on 

subsidized diesel fuel recommendations for small fishermen in Batang Regency are still done 

with several processes, among others, from Microsoft Excel calculations and then the data is 

retrieved with Microsoft Word for making BBM recommendation letters. A recommendation 

letter that has already been recapitulated is returned to Microsoft Word, which is then sent to 

the BBM purchase place and for monthly reports. From this process the obstacles that often 

occur include frequent duplicate data, making old reports because they have to go through 

several processes.  

      The research method used is the watelfall (waterfall) model with stages of 

communication, planning, modeling, construction. 

      The results obtained are the realization of a fuel recommendation information system in 

the Department of Fisheries and Livestock as an auxiliary application to the fisheries 

business section in processing BBM recommendation letters and reports every month and can 

help recommend fuel for fishermen. 

      For further application development, developers can add back up features. 

 

Keyword : The Department Marine and Livestock Services, fuel oil (BBM), Waterfall 

 

  



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 46 

PENDAHULUAN 

      Dinas Kelautan dan Peternakan 

(Disltkannak) Kabupaten Batang adalah 

suatu badan yang berwenang mengurusi 

semua kegiatan yang berhubungan dengan 

kelautan perikanan dan peternakan di 

wilayah Kabupaten Batang. Dinas 

Kelautan dan Peternakan meliputi usaha 

dalam pengawasan terhadap nelayan 

menangkap ikan di perairan Jawa, pakan 

ternak, pelelangan ikan, sampai 

pembudidayaan ikan. 

      Dinas Perikanan dan Peternakan 

merekomendasikan bahan bakar minyak 

(BBM) bagi nelayan kecil. Dalam hal ini 

bahan bakar minyak mempunyai fungsi 

penting bagi produktifitas perikanan. 

Bahan bakar minyak juga sebagai input 

energi yang paling penting bagi kegiatan 

penangkapan ikan bagi nelayan yaitu 

sebesar 75% maka ini sangat 

mempengaruhi keuntungan bagi nelayan 

kecil. 

      Kebijakan yang terkait dengan 

pemberian rekomendasi BBM pada usaha 

perikanan diantaranya adalah Instruksi 

Presiden (Inpres) nomor 15 Tahun 2011 

tentang Perlindungan Nelayan, yang dalam 

poin 11 dinyatakan bahwa “Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral, memfasilitasi 

ketersediaan pasokan BBM bersubsidi 

kepada nelayan”. Inpres tersebut, 

selanjutnya diperkuat dengan Peraturan 

Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2012 

tentang Harga Jual Eceran dan Konsumsi 

Pengguna Jenis BBM tertentu, yang dalam 

lampirannya menjelaskan bahwa untuk 

usaha perikanan, nelayan yang 

menggunakan kapal ikan Indonesia dan 

terdaftar di Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota 

dengan ukuran maksimal 30 Gross Ton 

(GT) dengan verifikasi dan surat 

rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau 

kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota 

yang membidangi perikanan sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing 

mendapatkan subsidi harga. 

      Dalam merekomendasikan bahan bakar 

untuk nelayan, Dinas Kelautan dan 

Peternakan di Kabupaten Batang 

menggunakan beberapa proses dari 

pengajuan berkas surat permohonan 

rekomendasi bahan bakar minyak, surat 

pembayaran bakul, surat pemintaan uang, 

surat tanda bukti lapor kedatangan kapal 

perikanan, surat ijin penangkapan ikan, 

surat izin usaha perikanan, surat 

persetujuan berlayar, surat layak operasi 

kapal perikanan, surat keterangan 

verifikasi/ pengukuran ulang, surat ukur 

dalam negeri, PAS besar, dan  surat 

pernyataan. Setelah it baru akan diproses 

untuk pencatatan jumlah bahan bakar dan 

surat rekomendasi bahan bakar dan 

perekapan surat rekomendasi BBM 

perbulan. Dari beberapa proses berkas 

yang ada kemungkinan kehilangan data 

dan kerangkapan data besar. Kebijakan 

rekomendasi BBM pada usaha perikanan 

dimaksudkan untuk membantu nelayan 

agar dapat membeli BBM sesuai 

kebutuhannya dengan harga lebih murah 

sehingga produktivitas dan pendapatan 

nelayan meningkat 

      Ini merupaan kejadian yang sering kali 

berulang, sehingga membuat waktu 

pengurusan menjadi lebih lama, padahal 

data merupakan inputan terpenting bagi 

Dinas Kelautan dan Peternakan Kabupaten 

Batang. 

      Untuk mengurangi redundasi dan 

hilangnya data rekomendasi penggunaan 

BBM, maka perlulah dibuat penelitian 

untuk mempebaiki keadaan yang selama 

ini terjadi. 

      Penelitian ini akan membuat suatu 

perancangan sistem informasi  

rekomendasi BBM di Dinas Perikanan dan 

Peternakan. 
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Landasan Teori 

      Sistem Informasi. Sistem informasi 

menurut Sutabri (2005) adalah suatu 

sistem di dalam suatu organisasi untuk 

pengolahan transaksi harian yang bersifat 

manejerial untuk mendukung operasi di 

dalam organisasi untuk kebutuhan pihak 

luar dan laporan bulanan. 

      Sistem informasi menurut Gordon B 

Davis (1991) adalah suatu proses dari input 

hingga menghasilkan suatu hasil output. 

Sistem seharusnya bisa memberikan 

kontribusi yang lebih baik dari yang telah 

ada sehingga nilai positif dapat berdampak 

langsung bagi keberlangsungan kegiatan 

yang ada. 

      Rekomendasi. Rekomendasi menurut 

Luwis dan Harsini (2010) merupakan suatu 

bentuk promosi terhadap konsumen baru 

dengan cara menceritakan pengalaman 

dalam membeli suatu barang atau jasa. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller 

(2007) adalah memberikan suatu informasi 

kepada orang lain dengan cara komunikasi 

terhadap barang atau jasa yang pernah 

dibeli. 

      Rekomendasi memberikan nilai 

masimal dan mengurangi resiko kerugian 

dari kegiatan yang ada. 

      BBM. Harga bahan bakar minyak 

(BBM) di Indonesia ditetapkan oleh 

pemerintah, yang mensubsidi dan 

mengatur penjualan bahan bakar bensin, 

solar (diesel), dan minyak tanah (sekarang 

sudah dibatasi produksinya) secara eceran 

melalui Pertamina. Bahan bakar minyak 

sebagai komoditas penting yang digunakan 

hampir setiap orang, harganya dapat 

memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. 

      Bahan bakar minyak (BBM) yaitu 

minyak bumi yang mentah yang diproses 

dengan cara penyulingan yang dibuat 

dengan tiga fraksi yaitu fraksi LPG I, 

fraksi sedang I dan fraksi berat I. 

      Fraksi LPG dari penyulingan I 

sebagian masuk reactor Isomerisasi 

menjadi bensin, sebagian masuk reactor 

reforming menjadi bensin dan kondensat. 

Fraksi sedang I masuk reactor hydroteating 

menjadi minyak tanah, avtur dan solar. 

Dan fraksi berat I masuk alat penyulingan 

II menghasilkan fraksi LPG II, fraksi 

sedang II dan fraksi berat II. 

      Fraksi LPG II menjadi LPG yang biasa 

digunakan setiap hari. Fraksi sedang II 

sebagian masuk reactor hidrocracking yang 

menghasilkan minyak tanah, avtur dan 

solar. Sedangkan fraksi berat II diubah 

menjadi aspal. 

 

METODE PENELITIAN 

      Dalam hal metode penelitian yang 

digunakan untuk membangun suatu sistem 

informasi rekomendasi BBM di Dinas 

Perikanan dan Peternakan adalah model 

watelfall (air terjun) dengan tahapan: (1) 

Komunikasi: Langkah ini merupakan 

analisis terhadap kebutuhan software dan 

tahap untuk mengadakan pengumpulan 

data dengan melakukan pertemuan dengan 

customer, maupun mengumpulkan data-

data tambahan baik yang ada dijurnal, 

artikel maupun internet; (2) Perencanaan: 

Proses planning merupakan lanjutan dari 

proses communication. Tahap ini akan 

menghasilkan dokumen user requirement 

atau bisa dikatakan sebagai data yang 

berhubungan dengan keinginan user dalam 

pembuatan software, termasuk rencana 

yang akan dilakukan; (3) Model: Proses 

modeling ini akan menerjemahkan syarat 

kebutuhan kesebuah perancangan software 

yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 

coding. Proses ini berfokus pada rancangan 

struktur data, arsitektur sofware, 

representasi interface dan detail 

(algoritma) prosedural. Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen yang disebut 

software requiremen; dan (4) Kontruksi : 

Construction merupakan proses dalam 

pembuatan aplikasi. Coding merupakan 

penerjemahan desain kedalam bahasa yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Eceran
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh 

programmer yang akan menerjemahkan 

transaksi yang diminta oleh user. Tahapan 

ini yang merupakan tahapan secara nyata 

dalam mengerjakan suatu software yang 

berarti pengguna komputer akan 

dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan 

testing terhadap sistem yang telah dibuat. 

Tujuan testing adalah untuk menemukan 

kesalahan-kesalahan terhadap sistem 

tersebut dan kemudian bisa diperbaiki.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Adapun hasil yang didapatkan adalah 

sistem informasi rekomendasi BBM di 

Dinas Kelautan dan Peternakan di 

Kabupaten Batang. 

 

Gambar 1. Tampilan Login 

 
 

      Gambar diatas digunakan pengguna 

untuk masuk ke menu utama, dengan cara 

memasukkan username dan passwordnya. 

 

Gambar 2. Tampilan Menu Utama 
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      Gambar menu utama diatas terdapat 

menu “MASTER” yang jika diklik maka 

akan muncul sub data kapal, data penyalur, 

dan data pemilik. 

      Sedangkan pada menu “TRANSAKSI”  

jika diklik maka akan muncul sub data 

surat dan data alat. Dan untuk menu 

“LAPORAN” jika diklik maka akan mucul 

sub menu laporan kapal, laporan penyalur, 

laporan pemilik, laporan surat dan laporan 

alat. Untuk menu “Keluar” berarti untuk 

keluar dari aplikasi. 

 

Gambar 3. Tampilan Data Kapal 

 
 

      Form kapal digunakan untuk 

menginput data kapal, adapun yang perlu 

diisi adalah nomor kapal, nama kapal, 

nama pemilik, jenis BBM, kebutuhan 

BBM, NIK pemilik. 

 

Gambar 4. Tampilan Data Penyalur 

 

      Form penyalur digunakan untuk 

menginput data penyalur, adapun yang 

perlu diisi adalah nomor penyalur, nama 

penyalur, lokasi penyalur. 
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Gambar 5. Tampilan Data Surat 

 

      Form surat digunakan untuk menginput 

data surat, adapun yang perlu diisi adalah 

nomor surat, tanggal, lama operasi, nomor 

kapal dan nomor penyalur. Adapun nomor 

kapal dan nomor penyalur didapat dari 

tabel kapal dan tabel penyalur. 

 

Gambar 6. Tampilan Data Pemilik 

 
 

      Form pemilik digunakan untuk 

menginput data pemilik, adapun yang perlu 

diisi adalah NIK pemilik, nama pemilik, 

jenis usaha, alamat usaha. 
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Gambar 7. Tampilan Data Ala 

 
 

  

      Form alat digunakan untuk menginput 

data pemilik, adapun yang perlu diisi 

adalah kode alat, jenis alat, jumlah alat, 

fungsi alat dan NIK pemilik. 

 

SARAN 

      Berdasarkan analisis dari kesimpulan 

di atas, maka dapat digunakan sebagai 

pertimbangan bagi Dinas Kelautan 

Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Batang untuk menambahkan fitur backup 

data.  
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REAKTUALISASI CITRA WISATA KABUPATEN BATANG MELALUI 

PENGEMBANGAN POP-UP VISIT  BATANG HEAVEN OF ASIA  SEBAGAI MEDIA 

EDUMOWISATA (EDUKASI PROMOSI WISATA) KABUPATEN BATANG 

 

Muhammad Nizar Zulmi, Ilham Nugroho, dan Dewi Salsabila 

Universitas Pekalongan 

 

SARI 

      Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. 

Daerah yang memiliki slogan Visit Batang Heaven of Asia 2022. Beberapa pariwisata yang 

terdapat di Kabupaten Batang belum begitu dikenal oleh masyarakat luas meskipun potensi 

yang dimiliki cukup besar. Penelitian ini bertujan untuk membantu pemerintah dalam 

mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Batang.  

      Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) atau 

penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan produk berupa 

buku Pop-up Visit  Batang Heaven of Asia yang mengembangkan atau mengenalkan potensi 

pariwisata di Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. 

      Hasil dalam penelitian ini adalah sebuah produk pengembangan buku pop-up sebagai 

media edukasi dan promosi wisata yang mampu memperlihatkan keunggulan potensi wisata-

wisata yang terdapat di Kabupaten Batang. 

      Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Batang khusunya Dinas 

Pariwisata Kabupaten Batang supaya ikut berperan aktif dalam mempromosikan dan 

mengembangkan pariwisata-pariwisata di Kabupaten Batang. 

 

Kata Kunci: Kabupaten Batang, Pariwisata, Pop-up. 

 

ABSTRACT 

      Batang Regency, have the slogan Visit Batang Heaven of Asia 2022, is one of the regions 

in Central Java. There are some destinations that exist in Batang Regency have not so well 

known by the wider community yet even though the potential is quite large. This research 

aims to help the government overcome various problems related to the destinations in Batang 

Regency. 

      This study uses a Research and Development (R & D) approach. The purpose of this study 

is to develop a product in the form of a Pop-up book Visit Batang Heaven of Asia that 

develops or introduces destination potential in Batang Regency. This research uses 

observation and interview method. 

      The result in this study is a product of developing pop-up books as a medium of education 

and destination promotion that can increase the potential of existing destination in Batang 

Regency. 

      Researchers give suggestion to the Government of Batang especially the Tourism 

Department to be more active in promoting and developing some destinations in Batang 

Regency. 

 

Keywords: Batang Regency, Tourism, Pop-up.  
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PENDAHULUAN 

      Kabupaten Batang merupakan salah 

satu daerah yang berada di Provinsi Jawa 

Tengah. Daerah yang memiliki slogan Visit 

Batang Heaven of Asia 2022, artinya 

Kabupaten Batang mempunyai cita-cita 

besar sebagai surganya asia pada tahun 

tersebut. Kabupaten Batang memiliki 

wilayah yang begitu luas, namun beberapa 

pariwisata yang terdapat di Kabupaten 

Batang belum begitu dikenal oleh 

masyarakat luas meskipun potensi yang 

dimiliki cukup besar. Sehingga hal tersebut 

sangat berpotensi untuk mengembangkan 

pariwisata dan diharapkan dapat 

meningkatkan perekonomian bagi daerah 

dengan peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan baik wisatawan domestik 

maupun mancanegara dan tercapainya Visit 

Batang Heaven of Asia 2022. 

      Beberapa promosi mengenai potensi 

pariwisata yang ada di Kabupaten Batang 

terus dilakukan oleh dinas dan masyarakat 

setempat, beberapa contohnya seperti 

brosur, leflet, dan video promosi yang 

dipasang melalui laman website dan sosial 

media lainnya. Namun demikan, dari 

beberapa promosi yang telah dilakukan 

tidak cukup untuk mengenalkan pariwisata 

Kabupaten Batang yang mengedukasi 

kepada masyarakat Kabupaten Batang 

khususnya pelajar. Melihat besarnya 

potensi pariwisata yang dimiliki 

Kabupaten Batang tersebut menjadi 

tantangan tersendiri bagi peneliti agar 

mampu membuat media promosi 

pariwisata yang sangat menarik dan 

edukatif.  

      Mengembangkan potensi pariwisata 

yang terdapat di Kabupaten Batang perlu 

sebuah alternatif promosi yang sekaligus 

mengandung unsur pendidikan dalam 

mengenalkan kepada pelajar dengan 

memberikan informasi tentang pariwisata 

setempat. Salah satu alternatif media 

promosi tersebut adalah buku pop-up 

tentang pariwisata Kabupaten Batang. 

Perkembangan zaman dan teknologi yang 

cukup pesat membuat sebagian banyak 

orang jarang membaca terlebih pelajar saat 

ini, namun mereka suka melihat gambar 

yang menarik. Dengan itu, pengembangan 

buku Pop-up Visit  Batang Heaven of Asia 

dibuat secara khusus yang bertujuan 

memberikan pengetahuan dan informasi 

tentang pariwisata yang ada di Kabupaten 

Batang. 

      Buku pop-up merupakan gambar yang 

memiliki unsur 2 atau 3 dimensi. Buku 

yang menyisipkan model pop-up banyak 

dikembangkan guna meningkatkan minat 

baca orang khusunya pelajar. Setiap 

halaman buku pop-up berisi informasi 

dalam bentuk 2 atau 3 dimensi yang dapat 

bergerak pada saat membuka halaman 

berikutnya.  Buku pop-up sampai saat ini 

dapat ditemui di berbagai media, seperti 

pada kartu ucapan. Buku pop-up 

memberikan efek cerita yang lebih menarik 

melalui tampilan gambar yang terlihat 

lebih hidup, baik gambar yang dapat 

bergerak ketika halamannya dibuka, atau 

bagian lainnnya di buka.  

      Dari beberapa uraian tersebut, maka 

perlu dilakukan pengembangan Pop-up 

Visit Batang Heaven of Asia sebagai sarana 

edumowisata (edukasi dan promosi wisata) 

Kabupaten Batang. Penelitian ini sangat 

penting dilakukan, karena dari 

pengembangan berupa buku yang dapat 

dijadikan alternatif promosi pariwisata 

Kabupaten Batang sekaligus dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran di 

sekolah yang sangat menarik. 

      Hasil dari penelitian ini adalah 

dikembangkannya buku Pop-up Visit  

Batang Heaven of Asia Sebagai Media 

Edumowisata (edukasi dan promosi 

pariwisata) yang mampu memaparkan 

potensi pariwisata yang terdapat di 

Kabupaten Batang. Penelitian ini 

diharapkan mampu membawa dampak 
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positif dalam menyelesaikan masalah 

secara efektif.  

      Pariwisata Kabupaten Batang akan 

jauh lebih dikenal oleh anak-anak dan 

remaja apabila diimplementasikan ke 

dalam sebuah buku pop-up yang bisa 

digunakan sebagai alternatif bahan ajar 

atau media pembelajaran mulai dari 

Pendidikan Anak Usia Dini hingga ke 

Perguruan Tinggi, sekaligus buku pop-up 

ini dapat digunakan dinas terkait sebagai 

media promosi maupun pengenalan ikon 

pariwisata Kabupaten Batang pada saat 

pameran Batang Expo maupun pameran 

yang bersifat kreasi dan inovasi lainnya. 

Dengan adanya alasan-alasan kuat itulah 

peneliti mengembangkan buku Pop-up 

Visit  Batang Heaven of Asia sebagai 

media promosi pariwisata yang mampu 

merangkum beberapa pariwisata yang 

terdapat di Kabupaten Batang kemudian 

mengemasnya sebagai media edukasi dan 

promosi wisata. 

 

Landasan Teori 

      Buku pop-up  merupakan  buku yang 

bisa menimbulkan kesan 2 atau 3 dimensi 

ketika halamannya dibuka, sehingga buku 

ini dapat menyampaikan jauh lebih nyata. 

Meskipun sekarang populer digunakan 

untuk buku anak-anak maupun kartu 

ucapan yang mempesona bagi 

pembacanya. 

      Pengertian lain menurut Montanaro 

(dalam Hanifah, 2014:50) pop-up book  

merupakan sebuah buku yang memiliki 

bagian yang dapat bergerak atau memiliki 

unsur 3 dimensi. Selain itu Dzuanda 

(dalam Hanifah 2014:50) menjelaskan 

pengertian  pop-up  book adalah sebuah 

buku yang memiliki bagian yang dapat 

bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi 

serta memberikan visualisasi cerita yang 

lebih  menarik,  mulai  dari  tampilan  

gambar  yang  dapat  bergerak  ketika 

halamannya dibuka.  

      Menurut Sabuda (dalam Hanifah, 

2014:49)  pop-up berasal dari bahasa 

inggris yang  berarti “muncul keluar” 

sedangkan pop-up book dapat diartikan 

sebagai buku yang berisi catatan atau 

kertas bergambar tiga dimensi yang 

mengandung unsur interaktif pada saat 

dibuka seolah-olah ada sebuah benda yang 

muncul dari dalam buku. 

      Berdasarkan berbagai pendapat para 

ahli, dapat disimpulkan bahwa buku pop-

up adalah buku yang memiliki bagian yang 

dapat muncul dan bergerak ketika 

halamannya  dibuka,  dan  dapat  menjadi  

datar  kembali  ketika  halamannya ditutup 

sehingga memberikan efek dua atau tiga 

dimensi. 

      Penggunaan Buku pop-up dapat 

memberikan berbagai manfaat,  khususnya 

dalam bidang pendidikan. Buku pop-up 

dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran yang menjadikan peserta 

didik semangat dan meningkatkan minat 

belajar dalam membaca sehingga peserta 

didik dapat memahami materi yang 

dipelajari. 

      Setiap media memiliki kelebihan dan 

kekurangan, seperti halnya dengan buku 

pop-up yang memiliki kelebihan yaitu 

dapat memberikan efek cerita yang lebih 

menarik mulai dari tampilan gambar yang 

memiliki dimensi hingga gambar yang 

dapat bergerak ketika halamannya dibuka.  

      Selain berbagai kelebihan yang 

dimilikinya, buku pop-up memiliki 

kelemahan yaitu waktu pengerjaan buku 

pop-up  relatif cukup lama karena dalam 

proses pengerjaannya membutuhkan 

ketelitian yang cukup ekstra supaya tetap 

menjaga daya tahan dari buku tersebut. 

dengan proses pengerjaan yang relatif 

cukup lama sehingga membuat buku pop-

up terbilang cukup mahal. 

      Menurut Arsyad (2017:3) media adalah 

semua bentuk perantara yang digunakan 

oleh manusia untuk menyampaikan atau 
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menyebar ide, gagasan atau pendapat, 

sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 

dikemukakan itu sampai kepada penerima 

yang dituju. 

      Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2017:3) 

mengungkapkan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

Sekolah merupakan media. Secara lebih 

khusus, pengertian media dalam proses 

pembelajaran cenderung diartikan sebagai 

alatalat grafis, photografis atau elektronis 

untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. dapat disimpulkan bahwa media 

adalah suatu jenis sarana yang digunakan 

sebagai perantara yang digunakan untuk 

menyebarkan ide/gagasan kepada orang 

lain.  

      Buku pop-up dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran karena menjadikan 

proses pembelajaran menjadi lebih 

berkesan dan menarik. Buku pop-up dapat 

menambah pengalaman baru bagi peserta 

didik dalam mengenal potensi pariwisata 

dengan menggunakan buku pop-up. 

 

METODE PENELITIAN 

      Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Research and Development 

(R&D) atau penelitian dan pengembangan. 

Penelitian dan pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu dan 

menguji kelayakan produk tersebut.  

      Penelitian ini dilakukan di wilayah 

Kabupaten Batang. Hasil dari Penelitian ini 

adalah terciptanya produk buku Pop-up 

Visit Batang Heaven of Asia. Sebuah 

penelitian harus memiliki fokus agar 

penelitian yang dilakukan jauh lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan tujuan yang akan 

dicapai, peneliti membatasi ruang lingkup 

masalah yang akan dibahas. Adapun 

masalah penelitian ini hanya dibatasi pada 

pengembangan buku Pop-up Visit Batang 

Heaven of Asia sebagai media edukasi dan 

promosi wisata di Kabupaten Batang. 

      Sumber data pada penelitian ini adalah 

pariwisata yang terdapat di Kabupaten 

Batang, meliputi aspek sebagai berikut. (1) 

Tempat wisata yang terdapat dikabupaten 

Batang. (2) Populasi data yang diambil 

adalah wisata yang berbasis alam, religi, 

dan budaya. (3) Berbagai sumber 

mengenai buku pop-up. 

      Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen 

penyebaran angket dan nontes. Instrumen 

nontes yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Wawancara kepada 

masyarakat Kabupaten Batang untuk 

mencari asumsi, persepsi, dan fakta 

dilapangan terhadap informasi lain terkait 

promosi wisata. Dalam melakukan 

wawancara ini, peneliti berusaha 

mendapatkan informasi tentang berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan 

pariwisata yang terdapat di Kabupaten 

Batang. Wawancara ini dilakukan dengan 

bertatap muka langsung. Angket diberikan 

kepada beberapa masyarakat Kabupaten 

Batang khususnya pelajar dan masyarakat 

umum. 

      Keabsahan data dalam suatu penelitian 

sangat diperlukan karena data yang telah 

diperoleh dicek keabsahan dan 

akuarasinya. Penelitian ini menggunakan 

teknik Triangulasi. Wiliam Wiersma 

(1986) mengatakan triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan waktu 

(Sugiyono, 2017:273). (1) Triangulasi 

Sumber, berfunsgi untuk menguji 
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kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Data yang 

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check) dengan tiga sumber data 

(Sugiyono, 2017:274). (2) Triangulasi 

Teknik, untuk  menguji  kredibilitas  data  

dilakukan  dengan  cara mengecek  data  

kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Misalnya untuk mengecek 

data bisa melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian 

kredibilitas data  tersebut  menghasilkan 

data yang berbeda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang dianggap 

benar (Sugiyono, 2017:274). 

      Metode analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu melalui pemaparan data, 

dan simpulan data. Metode analisis data ini 

digunakan untuk mengetahui kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Batang terhadap 

pengembangan Pop-up Visit Batang 

Heaven of Asia sebagai media 

edumowisata (edukasi dan promosi wisata) 

Kabupaten Batang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Hasil akhir dalam penelitian ini adalah 

dihasilkannya sebuah buku Pop-up Visit 

Batang Heaven of Asia sebagai media 

edukasi dan promosi wisata yang mampu 

memperlihatkan kualitas beberapa wisata 

yang terdapat di Kabupaten Batang. 

Sebelum melakukan pembuatan produk 

buku pop-up peneliti terlebih dahulu 

melakukan wawancara dan penyebaran 

angket kepada masyarakat di Kabupaten 

Batang untuk memberikan informasi 

terkait kebutuhan pengembangan buku 

pop-up sebagai media edukasi dan promosi 

wisata Kabupaten Batang.  

      Wawancara dilakukan kepada beberapa 

pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat umum 

khususnya di wilayah Kabupaten Batang. 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Kabupaten 

Batang sudah ada beberapa media promosi 

pariwisata, seperti pamflet, film, dan sosial 

media lainnya. Namun mereka mengatakan 

media promosi yang mengedukasi bagi 

pelajar di Kabupaten Batang belum ada. 

Mereka hanya sebatas mengetahui nama-

nama wisata tetapi belum melihat langsung 

ditempat wisatanya. Kabupaten Batang 

sudah aktual namun perlu diaktualisasikan 

Maka dari itu perlu adanya reaktualisasi 

media promosi pariwisata yang 

mengedukasi bagi masyarakat Kabupaten 

Batang dan sekitarnya dengan 

dikembangkannya buku Pop-up Visit 

Batang Heaven of Asia. 

      Kabupaten Batang memiliki banyak 

potensi pariwisata yang tersebar di 

berbagai wilayahnya. Kabupaten Batang 

terdiri atas dataran rendah dan dataran 

tinggi, masing-masing mempunyai ciri 

khas dan keunikan tersendiri. Kabupaten 

Batang memiliki beberapa Pantai, curug, 

wisata berbasis alam, situs sejarah, dan 

budaya yang tersebar di setiap wilayah 

Kabupaten Batang. Oleh karena itu, 

melihat kondisi Kabupaten Batang yang 

mempunyai potensi pariwisata yang sangat 

besar maka perlu adanya pengembangan 

buku pop-up sebagai media edukasi dan 

promosi wisata Kabupaten Batang. 

      Media promosi di Kabupaten Batang 

perlu di reaktualisasikan agar bisa 

mendukung demi kemajuan pariwisata 

yang terdapat Kabupaten Batang dan dapat 

tercapainya cita-cita menuju Visit Batang 

Heaven of Asia pada tahun 2022. Proses 

pembuatan produk buku pop-up 

merupakan kerja bersama yang melibatkan 

tenaga kreatif dalam hal pembuatan buku. 

Mengingat wisata di Kabupaten cukup 

banyak sehingga wisata yang dipilih oleh 
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peneliti dalam buku Pop-up Visit Batang 

Heaven of Asia, merupakan wisata yang 

mewakili unsur wisata yang terdapat di 

Kabupaten Batang, wisata pantai, wisata 

alam, wisata curug, dan wisata budaya. 

Hal utama yang dilakukan dalam proses 

perancangan buku Pop-up Visit Batang 

Heaven of Asia adalah melakukan sebuah 

perancangan konsep. Konsep buku pop-up 

yang sudah dirancang kemudian 

digambarkan dalam sebuah sketsa gambar. 

Tahap perancangan dilakukan dengan 

berjalannya sebuah observasi ke beberapa 

wisata yang terdapat di Kabupaten Batang. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui 

informasi terkait wisata, termasuk dalam 

pengambilan gambar yang nantinya akan 

dibuat kedalam buku  pop-up.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Data Visual Hasil Observasi 

 

      Konsep dalam pengembangan buku 

pop-up ini peneliti ingin menampilkan 

sebuah sisi atau ikon dari wisata tersebut, 

kemudia dari sisi ikon tersebut akan 

dituangkan kedalam bentuk 2 dimensi atau 

lebih dalam sebuah buku pop-up. Teknik 

pop-up cukup menarik dan berfungsi 

menunjukkan masing-masing dari tempat 

wisata tersebut. Tujuan utama dari 

pembuatan buku pop-up adalah agar 

sipembaca tidak merasa bosan. Buku pop-

up ini dibuat dengan ukuran kurang lebih 

20x30 cm atau setara dengan ukuran kertas 

A4. Ukuran tersebut pada umumnya 

digunakan pada pembuatan buku pop-up 

dan bertujuan membuat pembaca melihat 

lebih jelas wisata yang terdapat di 

Kabupaten Batang. Sampul buku 

merupakan tampilan awal yang sangat 

berpengaruh terhadap minat baca bagi 

seseorang. Sampul buku bertuliskan “Pop 

Up Edumowisata Visit Batang Heaven of 

Asia” sebagai  judul buku yang sekaligus 

menjabarkan bahwa buku  ini berisi 

tentang  wisata yang terdapat di Kabupaten 

Batang dan sekaligus menjelaskan bahwa 

batang merupakan surganya asia. Buku 

pop-up ini bertujuan ingin mengajak 

Pelajar, Mahasiswa, maupun Masyarakat 

luas untuk mencintai terlebih dahulu wisata 

yang terdapat di Kabupaten Batang 

sebelum mencintai wisata yang terdapat di 

Daerah lainnya. 
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Gambar 2. Sampul buku “Pop-up Visit Batang Heaven of Asia” 

 

      Halaman buku bagian dalam terbagi 

menjadi beberapa wisata-wisata. Bagian isi 

buku berisi tentang 9 wisata di Kabupaten 

Batang, setiap bab menjelaskan 1 jenis 

golongan wisata di Kabupaten Batang 

karena hal itu untuk memudahkan pembaca 

bisa mengetahui jenis-jenis wisata yang 

ada di Kabupaten Batang. Bab pertama 

bagian buku ini menjelaskan wisata 

bersifat akrobat atau ramah anak seperti 

Bandar Eco Park yang berlokasi di Bandar 

yang merupakan wisata kolam renang dan 

Batang Dolphine Center berlokasi di 

kawasan Pantai Sigandu merupakan taman 

safari Indonesia mini yang didalamnya 

terdapat berbagai jenis binatang dan atraksi 

lumba-lumba. Bab kedua menjelaskan 

wisata tentang sebagian curug yang ada di 

Kabupaten Batang, curug yang terdapat di 

Kabupaten Batang berjumlah kurang lebih 

20 maka dari itu peneliti hanya mengambil 

beberapa curug mengingat keterbatasan 

waktu dalam proses penelitian. Bab ketiga 

merupakan wisata religi seperti makam 

Wonobodro dan makam Ujungnegoro. Bab 

keempat menjelaskan wisata berbasis 

pantai yang ada di Batang, pantai yang 

terdapat di Batang lebih dari 5 pantai yang 

tersebar diberbagai wilayah. Selanjutnya 

bab kelima merupakan wisata budaya yang 

berisi kesenian tradisional sintren yang 

merupakan kesenian khas pantura. Bab 

keenam merupakan wisata berbasis alam 

seperti srigunung, sikembang, bukit 

paralayang dan sebagainya. Bab ketujuh 

menjelaskan tentang situs prasarti sejarah 

yang tersebar di berbagai keamatan di 

wilayah Kabupaten Batang. Bab kedelapan 

merupakan makanan khas yang ada di 

Batang. Terakhir yaitu bab kesembilan 

menampilkan agrowisata pagilaran dan 

telaga sidringo. Berikut merupakan 

beberapa gambar terkait isi dari buku Pop-

up Edumowisata Visit Batang Heaven of 

Asia. 
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Gambar 3. Halaman buku bagian dalam “Visit Batang Heaven of Asia” 

 

      Sebuah penelitian pengembangan tentu 

harus melewati beberapa tahap pengujian 

terhadap suatu produk, maka peneliti 

melakukan beberapa pengujian terhadap 

produk buku Pop-up Visit Batang Heaven 

of Asia. Pengujian pertama dilakukan 

dengan melakukan wawancara secara 

langsung kepada masyarakat Kabupaten 

Batang untuk mengetahui tanggapan 

mereka mengenai buku Pop-up Visit 

Batang Hevane of Asia yang  sudah  jadi. 

Responden dalam pengujian ini ditentukan 

berdasarkan status pelajar hingga 

masayarakat umum. Hingga mendapatkan 

hasil bahwa Buku pop-up wisata sudah 

dapat digunakan sebagai media edukasi 

dan promosi wisata karena buku ini  

mendapatkan perhatian khusus dari 

responden melalui ukuran buku yang 

cukup besar, lalu gambar yang digunakan 

dari sampul buku dan judul buku sangat 

menarik sehingga Masyarakat Kabupaten 

Batang begitu tertarik pada buku pop-up. 

Selain itu masyarakat Kabupaten Batang 

tertarik pada informasi yang disampaikan 

dalam buku pop-up ini yang merupakan 

penjelasan terkait lokasi wisata tersebut. 

Masyarakat Kabupaten Batang sangat 

berminat karena dapat terlihat dari 

seseorang tersebut membuka dan melihat-

melihat isi gambar wisata dari buku 

tersebut sehingga ingin mengujungi tempat 

wisata secara langsung. 

      Pengujian buku Pop-up Visit Batang 

Heaven of Asia yang kedua adalah 

dilakukan dengan cara pembagian angket 

kepada masyarakat di Kabupaten Batang. 

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

data yang  lebih valid dan akurat. Hal ini 

responden yang dilibatkan ialah 20 orang 

yang terdiri dari Pelajar, Mahasiswa, dan 

Masyarakat umum. Pengisian angket 

dilakukan dengan  menunjukkan hasil dari 

buku Pop-up Visit Batang Heaven of Asia 

kepada responden. Angket diberikan untuk 

menilai tanggapan dari responden terhadap 

buku pop-up yang telah dibuat. Pengujian 

dilakukan dengan memberikan beberapa 

daftar pertanyaan kepada responden.  
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Tabel 1. Daftar Pertanyaan Dan Total Jawaban Angket Pengujian 

No. Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

1 Apakah Anda menyukai wisata yang 

terdapat di Kabupaten Batang? 
13 7 0 

2 Apakah desain buku Pop-up Visit 

Batang Heaven of Asia sangat menarik 

sehingga tertarik untuk membaca 

14 6 1 

3 Apakah perpaduan gambar dengan 

warna yang digunakan sangat sesuai 

dengan keterbacaan buku 

15 5 1 

4 Apakah penataan gambar dan teks 

pada buku Pop-up mudah untuk 

dipahami? 

10 6 4 

5 Apakah Informasi yang terdapat dalam 

buku mudah dipahami? 
10 5 5 

6 Apakah setelah membaca buku pop-up 

ini anda ingin mengunjungi ke tempat 

wisata yang ada di Kabupaten Batang? 

15 4 1 

7 Apakah buku pop-up ini sudah bisa 

dijadikan sebagai media pembelajaran 

disekolah? 

14 5 1 

8 Apakah buku pop-up sudah bisa 

dijadikan sebagai media promosi 

wisata Kabupaten Batang? 

12 5 3 

 

      Dari hasil yang didapat dalam 

pengujian penyebaran angket tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat Kabupaten Batang mayoritas 

menyukai dan tertarik terhadap pariwisata 

yang terdapat di Kabupaten Batang, dan 

mereka tertarik dengan adanya 

pengembangan buku Pop-up Visit Batang 

Heaven of Asia sebagai media 

pembelajaran dan promosi wisata di 

Kabupaten Batang. Sehingga hal itu 

masyarakat Kabupaten Batang khususnya 

pelajar sangat antusias dan tertarik untuk 

mengujungi tempat wisata di Kabupaten 

Batang yang berada seperti didalam buku 

pop-up tersebut. Mereka sadar bahwa 

Kabupaten Batang merupakan salah satu 

surganya asia karena begitu banyaknya 

wisata yang terdapat di Kabupaten Batang.  

 

 

SARAN 

      Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

alternatif media promosi dan media 

pembelajaran di Kabupaten Batang. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian 

tersebut, peneliti memberikan saran kepada 

Pemerintah Kabupaten Batang khusunya 

Dinas Pariwisata Kabupaten Batang agar 

ikut berperan aktif dalam mempromosikan 

dan mengembangkan pariwisata-pariwisata 

yang terdapat di Kabupaten Batang. Bagi 

guru sebaiknya guru mulai menggunakan 

media yang berbasis interaktif khusunya 

media Pop-up dalam pembelajaran supaya  

peserta didik tidak merasa bosan dan tidak 

merasa kesulitan untuk memahami materi 

pembelajaran sehingga hasil belajar yang 

diperoleh lebih maksimal. 
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SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TEMPAT PRAKTIK DOKTER UMUM, 

DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI DI WILAYAH 

KABUPATEN BATANG BERBASIS WEB 

 

Bambang Ismanto, Nurul Amalia dan Wilujeng Aldilla 

STMIK Widya Pratama Pekalongan 

 

 SARI 

      Jika seseorang sakit, maka perlu mencari dokter untuk mendapatkan pengobatan. Sebagian 

besar orang pasti akan mencari dokter yang bekerja di dekat rumah atau yang dipercaya. Ada 

kalanya dokter gigi sedang tutup, kemudian harus mencari dokter lain. Hal ini membutuhkan 

waktu yang lama untuk mencari tempat praktek dokter. Kesulitan akan meningkat ketika 

seseorang yang sakit dan membutuhkan dokter spesialis, karena jumlah tempat praktik dokter 

yang sedikit. Untuk itu dibutuhkan informasi yang dapat digunakan dengan cepat untuk 

membantu mencari pekerjaan di tempat dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. 

Sistem Informasi Geografis merupakan sistem yang mampu menghubungkan berbagai data 

pada titik-titik tertentu yang memungkinkan dan memetakannya.  
      Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model watelfall (air terjun) 

dengan tahapan perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi. 

      Hasil yang didapatkan adalah terwujudnya suatu Sistem Informasi Geografistempat 

praktik dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigidi wilayah kabupaten batang berbasis 

webdinamis, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mudah 

menemukan tempat praktik dokter di Kabupaten Batang.  

      Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya,penginputan lokasi tempat praktik dokter dapat 

secara langsung membuka google maps dengan meletakan marker pada lokasi tempat praktik 

dokter tersebut tanpa harus menginputkan nilai koordinat lokasi dan dapat dikembangkan lagi 

ke kategori pelayanan kesehatan yang lainnya. 

 

KataKunci: Dinas Perikanan dan Peternakan, Bahan Bakar Minyak (BBM), Waterfall 

 

ABSTRACT 

      If someone is sick, it is necessary to find a doctor to get treatment. Most people will 

definitely look for doctors who work near the house or who are trusted. There are times when 

the dentist is closed, then have to look for another doctor. This requires a long time to find a 

doctor's practice. Difficulties will increase when someone is sick and needs a specialist, 

because the number of doctor's practice places is small. For this reason, information is 

needed that can be used quickly to help find work in place using Geographic Information 

Systems. Geographic Information Systems have the ability to connect various data at certain 

points that allow and map them.  

      The research method used is the watelfall model with stages of planning, analysis, design 

and implementation. 

      The results obtained are the realization of a Geographic Information System where the 

practice of specialist doctors, general practitioners and dentists in the Batang regency is 

based on dynamic web, so that it can provide information to the public to easily find a place 

to practice doctors in Batang Regency 

      For further application development, inputting the location of the practice of the doctor 

can directly open google maps by placing a marker on the location of the doctor's practice 

without having to input the location coordinate value and can be developed again to other 

health service categories. 

 

Keywords: Tendency of Radicalism, Habit of Singing Indonesian Songs habit of dhuha prayer. 
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PENDAHULUAN 

      Sistem informasi geografis (SIG) 

adalah sistem informasi geografis 

merupakan sistem informasi yang 

menyajikan informasi dalam bentuk grafis 

mengenai suatu obyek atau fenomena yang 

berkaitan dengan letak dan menggunakan 

peta sebagai antar muka. 

      Fungsi SIG sebagai sarana yang 

mampu menganalisa informasi secara 

terpadu untuk perencanaan dan 

pengambilan keputusan. SIG juga dapat 

memberikan informasi kepada pengambil 

keputusan untuk melakukan analisa dan 

penerapan database keruangan. SIG 

mampu memberikan kemudahan yang 

diinginkan pengguna. Sistem Informasi 

Geografis mempunyai kemampuan untuk 

menghubungkan berbagai data pada suatu 

titik tertentu di bumi, menggabungkannya, 

menganalisa dan akhirnya memetakannya 

(Prahasta 2005). 

      Teknologi informasi mengenai 

pelayanan kesehatan yang ada di 

Kabupaten Batang kurang di dukung 

dengan informasi yang jelas dan akurat. 

Penyakit yang kadang datang secara tiba-

tiba membuat pasien membutuhkan tempat 

berobat terdekat, terlebih jika pasien 

kesulitan saat mencari informasi tempat 

praktek dokter, baik dokter spesialis, 

dokter umum dan dokter gigi. Masalah 

yang muncul yaitu ketika pasien sakit dan 

tidak mengetahui tempat dokter praktik 

yang sesuai dengan keluhannya. Mereka 

akan bertanya kepada kerabat atau 

masyarakat disekitar mereka tentang 

tempat praktik dokter. Saat bertanya, 

kemungkinan pilihannya tidak sesuai dan 

membutuhkan waktu untuk mencari. Jika 

bertanya dengan masyarakat yang berada 

di lokasi, belum tentu masyarakat tersebut 

adalah masyarakat setempat yang dapat 

membantu memberikan informasi tempat 

praktik dokter. Selain itu, tempat praktik 

dokter tidak setiap hari buka karena ada 

jam buka praktiknya, maka dari itu 

mayarakat membutuhkan informasi tempat 

praktik dokter di Kabupaten Batang 

dengan jelas. Dari 100 responden yang 

dibagikan kuesioner 65% memilih pergi ke 

tempat praktik dokter jika sedang tidak 

enak badan. 72% mengalami kesulitan 

dalam mencari tempat praktik dokter lain 

selain tempat praktik dokter yang biasa 

mereka kunjungi dan 76% membutuhkan 

informasi tempat praktik dokter di 

kabupaten Batang dengan jelas. 

      Dari permasalahan di atas, maka perlu 

dibuat sebuah sistem informasi geografis 

tempat praktik dokter umum,dokter 

spesialis dan dokter gigi di wilayah 

kabupaten Batang berbasis web yang 

dinamis, sehingga dikemudian hari dapat 

ditambahkan lokasi tempat praktik dokter 

lain untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat agar mudah menemukan 

tempat praktik dokter di kabupaten Batang. 

Sistem Informasi Geografis ini di dukung 

oleh memiliki fitur antara lain dapat 

menampilkan daftar nama dan alamat 

tempat praktik dokter di wilayah kabupaten 

Batang, dapat menampilkan peta tempat 

praktik dokter, apabila dipilih salah 

satunya maka akan muncul deskripsi 

singkat mengenai tempat praktik dokter 

tersebut seperti nama dokter, alamat, serta 

jam buka praktik, serta menampilkan titik 

user berada untuk diarahkan menuju ke 

lokasi tempat praktik dan dapat 

menampilkan tempat praktik dokter 

berdasarkan kategori seperti dokter umum, 

dokter spesialis dan dokter gigi. 

 

Landasan Teori 

      Sistem informasi geografis (SIG). 

Sistem informasi geografis (SIG) adalah 

sebuah sistem atau teknologi berbasis 

komputer yang dibangun dengan tujuan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, 

mengolah dan menganalisa, serta 

menyajikan data dan informasi dari suatu 
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obyek atau fenomena yang berkaitan 

dengan letak atau keberadaannya di 

permukaan bumi. (Eka Dinata, dkk 2008) 

      Fungsi SIG sebagai sarana yang 

mampu menganalisa informasi secara 

terpadu untuk perencanaan dan 

pengambilan keputusan. SIG dapat 

memberikan informasi kepada pengambil 

keputusan untuk analisa dan penerapan 

database keruangan (Prahasta 2005). 

      Praktik Dokter. Menurut Pasal 1 ayat 

(1) UUPK, “Praktik kedokteran adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

dokter terhadap pasien dalam 

melaksanakan upaya kesehatan”. Tempat 

praktik dokter disebut sebagai sarana 

pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan 

kesehatan tersebut diantaranya. 

 

METODE PENELITIAN 

      Dalam hal metode penelitian yang 

digunakan untuk membangun suatu sistem 

informasi geografis tempat praktik 

dokterdi Kabupaten Batang adalah model 

watelfall (air terjun) dengan tahapan : 

      Perencanaan:Dalam tahap perencanaan 

dilakukan beberapa kegiatan yaitu 

pengumpulan data yang terkait dengan 

kebutuhan pengguna seperti 

mengumpulkan bahan pustaka yang 

diperlukan, menjadwalkan kegiatan, serta 

pengumpulan koordinat dan informasi dari 

tiap-tiap tempat praktik dokter. 

      Analisis :Dalam tahap analisis, 

dilakukan tindak lanjut dari permasalahan 

yang muncul pada pengguna dan 

menganalisis lebih lanjut komponen-

komponen yang berhubungan dengannya 

untuk mendapatkan gambaran tentang apa 

yang harus diperlukan untuk mengerjakan 

program. 

      Perancangan : Dalam tahap 

perancangan, dilakukan kegiatan 

perancangan alur Sistem Informasi 

Geografis Tempat Praktik Dokter 

Umum,Dokter Spesialis dan Dokter Gigi 

Di Wilayah Kabupaten Batang berbasis 

web menggunakan Unified Modelling 

Language (UML) dimana UML tersebut 

berisi pemodelan untuk sistem atau 

perangkat lunak berdasarkan objek yang 

terdiri dari kumpulan-kumpulan diagram 

alur jalannya sistem dan merancangan 

tampilan interface dalam bentuk Lembar 

Kerja Tampilan yang terdiri dari nomor 

lembar kerja berkaitan dengan jumlah 

tampilan, bagian tampilan yang nantinya 

akan muncul dilayar tampilan lain, bagian 

keterangan yang berisi penjelasan tampilan 

dan bagian navigasi yang berisi penjelasan 

tentang bagian tampilan. 

      Implementasi: Dalam tahap 

implementasi sistem, kegiatan yang 

dilakukan yaitu pengkodean (coding) yang 

merupakan proses menerjemahkan 

rancangan kedalam suatu bahasa yang 

dapat dimengerti oleh komputer. Pada 

tahap ini software yang digunakan dalam 

pembuatan sistem adalah Sublime 3, 

netbeans dan notepad++. 

      Pengujian : Tahapan selanjutnya adalah 

pengujian sistem yang telah dibuat sudah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna atau 

belum. Pengujian dilakukan dengan 

metode pengujian White Box, Black Box, 

dan User Acceptance Test (UAT). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Adapun hasil yang didapatkan adalah 

sistem informasi geografis tempat praktik 

Dokter di Kabupaten Batang. 
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Gambar 1. Tampilan Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Halaman menu utamaini merupakan 

activity utama yang menjadi penghubung 

ke activity-activity lainnya. Di dalam 

activity ini terdapat 7 menu yaitu Home, 

Daftar Dokter, Pemetaan (Semua Kategori, 

Dokter Umum, Dokter Spesialis dan 

Dokter Gigi), About 

 

Gambar 2. Tampilan Daftar Dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Menu Daftar Dokterini tampil setelah 

pengguna memilih menu daftar dokter 

pada menu utama. Activity ini 

menampilkan daftar dokter beserta SIP dan 

Praktik sebagai, pengguna juga dapat 

menekan tombol Lihat Peta agar pengguna 

mengetahui letak tempat praktik dokter.
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Gambar 3. Tampilan Detail Tempat Praktik Dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Halaman detail tempat praktik dokter 

ini tampil setelah pengguna memilih salah 

satu nama dokter pada menu daftar dokter. 

Activity ini menampilkan detail tempat 

praktik dokter berupa nama dokter, SIP 

dan praktik sebagai. Selain itu pengguna 

juga dapat menekan tombol petunjuk arah 

menuju tempat praktik dokter yang dipilih. 

 

Gambar 4. Tampilan Cari Data Dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Halaman cari data dokter ini tampil 

setelah pengguna mengetikan nama dokter 

di kolom cari pada activity daftar dokter. 

Activity ini menampilkan seluruh data 

dokter di Kabupaten Batang yang dapat 

dilakukan pencarian. 
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Gambar 5. Tampilan Pemetaan Semua Tempat Praktik Dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Halaman pemetaan semua tempat 

praktik dokterini tampil setelah pengguna 

memilih menu pemetaan di sub-menu 

pemetaan pada activity menu utama. 

Activity ini menampilkan map dan marker 

semua tempat praktik dokter di Kabupaten 

Batang. 

 

Gambar 6. Tampilan Pemetaan Tempat Praktik Dokter Sesuai Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan Petunjuk Arah 
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      Halaman pentunjuk arah ini tampil 

setelah pengguna memilih tombol petunjuk 

arah pada halaman detail dokter. Activity 

ini menampilkan rute berdasarkan 

koordinat lokasi pengguna sekarang 

menuju koordinat lokasi tempat praktik 

dokter. 

 

PEMBAHASAN 

      Dari hasil pebujian User Acceptance 

Test yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Geografis ini dapat mempermudah Dinas 

Kesehatan dalam memerikan informasi 

tempat praktik dokter di Kabupaten 

Batang, sedangkan bagi masyarakat dapat 

mempermudah dalam mencari lokasi 

tempat praktik dokter. 

 

SARAN 

      Untuk kedepannya,  penginputan lokasi 

tempat praktik dokter dapat secara 

langsung membuka google maps dengan 

meletakan marker pada lokasi tempat 

praktik dokter tersebut tanpa harus 

menginputkan nilai koordinat lokasi dan 

dapat dikembangkan lagi ke kategori 

pelayanan kesehatan yang lainnya. 
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IMPLEMENTASI MODEL MVC (MODEL VIEW CONTROLLER) UNTUK APLIKASI 

SABER PUNGLI DENGAN BERBASIS FRAMEWORK DAN SMS GATEWAY PADA 

KANTOR SATGAS SABER PUNGLI KABUPATEN BATANG 

 

Wahyu Setianto, Hari Agung B, dan Mursalim 

STMIK Widya Pratama Pekalongan 

 

SARI 

      MVC (Model View Controller) adalah sebuah metode dalam pemprograman yang 

digunakan untuk memisahkan antara tampila (view), Data (Model) dan Proses sistem 

(Controller) dengan tujuan mempermudah pengembang dalam melakukan pekerjaan 

pembuatan sistem dan maintenance.Model tersebut dapat diimplementasikan pada aplikasi 

saberpungli yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaporan praktek pungutan 

liar di Kabupaten Batang dan dilengkapi dengan SMS Gateway sebagai sarana untuk 

memantau perkembangan atau pengaduan melalui SMS serta mempermudah pengembang 

dalam melakukan maintenace pada sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan 

adalah metode waterfall yang memiliki 5 tahap yang dijabarkan menurut Pressman 2010 yaitu 

Communication, Planning, Modeling, Construction dan Deployment. Dalam pengmumpulan 

data telah dilakukan wawancara dengan beberapa Petugas Pelayanan Teknis Satgas Saber 

Pungli Kabupaten Batang.Aplikasi Saberpungli ini dapat membantu Masyarakat melakukan 

Pengaduan pungutan liar secara online, SMS Center dan Call center secara cepat dan tepat. 

 

Kata kunci: Aplikasi Saberpungli, MVC (Model View Controller), SMS Gateway. 

 

ABSTRACT 

 

      MVC (Model View Controller) is a method in programming that is used to separate views, 

data (model) and process such systems (controllers) with the aim of facilitating developers to 

do system building and maintenance work. The model can be implemented on saberpungli 

application which is used to solve the problems in reporting illegal levies in Batang Regency 

and is equipped with an SMS Gateway as a means to monitor the developments or complaints 

via SMS and make it easier for developers to maintain systems. The system development 

method used is the waterfall method which has 5 stages described in Pressman 2010, namely 

Communication, Planning, Modeling, Construction and Deployment. In the data collection 

interviews were carried out with several Technical Service Officers in the Batang Sabli 

Extortion Task Force. This Saberpungli application may help the community to make online 

complaints, to be such SMS centers and either quickly or precisely online call centers. 

 

Keywords: Saberpungli Aplication, MVC (Model View Controller), SMS Gateway. 
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PENDAHULUAN 

      Model atau Metode Model View 

Controller (MVC), memisahkan 

antarmuka(interface), data dan proses 

secara mandiri(Deacon 2009). berbeda 

dengan model Three-tier client server  

(Multi Tier) memiliki 3 bagian yang yaitu 

User interface, yang dijalankan didalam 

komputer pengguna akhir, Business logic 

dan data processing layer  yang dijalankan 

pada server dan server aplikasi. DBMS 

menyimpan data yang dibutuhkan pada 

middle tier. Tier dijalankan terpisah dan 

disebut server basis data(Connolly 2010), 

model tersebut dapat dikombinasikan 

dengan SMS Gateway untuk mengirim dan 

atau menerima sms, baik untuk 

kepentingan broadcast promosi, service 

information terhadap pengguna (Utama 

2010). 

      Satgas Saber Pungli Kabupaten Batang 

terbentuk pada tanggal 24 Januari 2017 

dengan total anggota berjumlah 35 orang 

terdiri dari beberapa instansi pemerintahan 

Kabupaten Batang(Abdika 2017). 

Berdasarkan PERPRES  No 87 tahun 2016 

pada pasal 2 bahwa tugas utama Satgas 

Saber Pungli adalah melaksanakan 

pemberantasan pungutan liar secara efektif 

dan efisien dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan personil, satuan kerja dan 

sarana prasarana, baik yang berada di 

kementrian/lembaga maupun pemerintah 

daerah. 

      Namun hal tersebut belum 

dilaksanakan secara maksimal, terdapat 

beberapa kendala yang menyulitkan 

masyarakat dalam menyampaikan 

pengaduan. Berdasarkan hasil survei pada 

tanggal 19 September s.d 19 Oktober 2017 

mendapatkan data 64% menyatakan 

ketidaktahuan tentang saberpungli, dan  

84,2%  menyatakan Setuju bahwa 

pengaduan langsung menyebabkan 

kurangnya minat masyarakat untuk 

melakukan pengaduan, khususnya daerah 

terpencil seperti : Bawang, Reban, 

Pecalungan, Blado dan masih banyak lagi. 

Masalah lainnya adalah seperti yang 

disampaikan oleh Pak Heru selaku Petugas 

Teknis Harian Saberpungli Kabupaten 

Batang yang menyampaikan bahwa 

pengaduan masyarakat yang pernah masuk 

baik melalui SMS Center maupun Call 

Center ini hanya 1 pengaduan namun 

minim bukti karena tidak ada dokumentasi 

yang real (berupa foto,video ataupun 

dokumen) yang dapat dijadikan sebagai 

alat bukti pelanggaran tindakan pungutan 

liar, selain itu dengan layanan tersebut 

identitas pelapor sulit dikenali dan 

cenderung tidak lengkap. 

      Uraian tersebut cukup memberikan 

alasan perlunya penerapan teknologi 

informasi yang dapat memberikan 

kemudahan dalam menyampaikan laporan 

secara digital, namun tidak hanya 

penerapan teknologi informasi semata, 

akan tetapi perlu adanya pemikiran secara 

matang apakah sistem yang dibangun dapat 

dikembangkan secara mudah, murah dan 

fleksibel, karena itu dibutuhkan suatu 

metode yang dapat menangani hal tersebut 

Metode MVC (Model View Controller) 

dan teknologi SMS Gateway, Model dan 

Teknologi tersebut cukup populer. hal ini 

dibuktikan dengan beberapa penelitian 

terdahulu yang menggunakan MVC 

(Model View Controller) untuk 

menghasilkan aplikasi yang diharapkan, 

antara lain: penelitian dengan judul Desain 

dan Implementasi Sistem Informasi 

Perpustakaan berbasis web dengan MVC 

(Model View Controller) adapun hasil 

penelitiannya adalah sistem informasi yang 

buat dengan Metode MVC (Model View 

Controller) memiliki keunggulan 

kemudahan melakukan maintenance, 

waktu pengerjaan lebih singkat dibanding 

sistem alam(Pertiwi 2011) penelitian yang 
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berjudul Pembuatan aplikasi SMS 

Gateway untuk informasi Akademik pada 

lembaga bimbingan belajar Be Excellent 

Pacitan dengan hasil sistem yang dibangun 

dengan SMS Gateway berfungsi secara 

baik dan dapat menyebarkan informasi 

secara otomatis kepada siswa dan orang 

tua(Liatmaja 2013).  

      Metode Model View Controller (MVC) 

dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi 

Saber Pungli dengan harapan aplikasi 

tersebut lebih mudah untuk dikembangkan 

dan diintegrasikan dengan sistem lain, 

berdasarkan latar belakang diatas maka 

akan dibuat sebuah aplikasi Saber Pungli 

dengan mengimplementasikan Model 

View Controller dan SMS Gateway 

sebagai alat bantu pengaduan pungutan liar 

secara Online dan realtime. 

 

Landasan Teori 

      MVC (Model View Controller). MVC 

(Model View Controller) adalah sebuah 

pola pemprograman yang bertujuan 

memisahkan logika bisnis, logika data dan 

logika tampilan atau secara sederhana 

memisahkan antara proses,data dan 

tampilan. MVC terdiri dari 3 (tiga) bagian 

utama yaitu bagian model bagian view dan 

bagian controller. 

      Bagian model adalah komponen MVC 

yang merepresentasikan data, mengatur 

respon terhadap permintaan, serta memberi 

hak akses untuk memanipulasi data yaitu 

pengambilan data dari basis data dan 

memasukkan data ke dalam database. Isi 

utama dari bagian ini berupa perintah SQL 

yang hasilnya dikirimkan ke bagian 

controller. 

      Bagian view adalah komponen MVC 

yang bertugas mengatur bagaimana suatu 

data yang diperoleh dari controller 

ditampilkan untuk user dan mencakup 

semua proses yang terkait dengan layout 

output. Isi dari bagian ini bisa berupa form, 

tabel, gambar, animasi yang boleh dilihat 

oleh pengguna. 

      Bagian controller adalah komponen 

MVC yang bertugas mengirim perintah ke 

bagian model untuk mendapatkan data 

yang di inginkan dan selanjutnya 

dikirimkan ke bagian view untuk 

ditampilkan. Bagian ini tidak mengetahui 

bagaimana data tersebut diambil dari 

database, karena bagian ini tidak berisi 

kode perintah SQL. Umumnya aplikasi 

yang dibangun dengan konsep MVC 

adalah aplikasi yang cukup besar sehingga 

penggunaan pola ini dapat mempercepat 

dan mempermudah proses pengembangan 

perangkat lunak. HMVC atau Hierarchical 

Model View Controller adalah suatu pola 

MVC tetapi berupa hirarki dimana dalam 

implementasinya MVC tersimpan didalam 

modul-modul tertentu sehingga setiap 

modul memiliki model, view, dan 

controller sendiri. Web framework dikenal 

dengan web application framework berupa 

sebuah software framework yang di desain 

untuk mendukung pengembangan web 

dinamis, aplikasi web dan web service. 

Framework adalah kumpulan perintah atau 

fungsi dasar yang membentuk aturan-

aturan tertentu dan saling berinteraksi satu 

sama lainnya sehingga dalam pembuatan 

aplikasi website harus mengikuti aturan 

dari framework tersebut(Wardana 2010). 

      Arsitektur MVC adalah sebuah konsep 

yang diperkenalkan oleh penemu Smalltalk 

(Trygve Reenskaug) untuk meong-

enkapsulasi data bersama dengan 

pemrosesan (model), mengisolasi dari 

proses manipulasi (controller) dan 

tampilan (view untuk direpresentasikan 

pada sebuah user interface (Deacon 2009). 

      Menurut (Sidik 2012) Model View 

Controller (MVC) merupakan teknik yang 

populer saat ini, yang mengharapkan 

pemprogram secara disiplin untuk 

membagi program menjadi 3 bagian : 
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model, view dan controller, berikut 

penjelasannya : 

      Model : merupakan bagian dari aplikasi 

yang mengimplementasi logika dan 

domain data aplikasi, View : merupakan 

komponen yang menampilkan antarmuka 

untuk pengguna (user interface) aplikasi, 

Controller : merupakan komponen yang 

digunakan untuk menangan interaksi 

pengguna, bekerja dengan model, dan 

memilih view mana yang digunakan untuk 

merender data. 

      Menurut Rosa dan Shalahudin(2011) 

dalam(Sidik 2012), konsep Model View 

Controller (MVC) bertujuan agar sebuah 

aplikasi dapat mudah diplihara oleh orang-

orang di dalam tim pengembangan yang 

berbeda spesifikasi pekerjaan, misalnya 

database administrator (DBA) untuk 

mengurusi masalah basis data, blok 

controller untuk programmer, dan blok 

view untuk desainer antarmuka (interface 

designer). 

      Berdasarkan dari beberapa pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Model 

View Controller (MVC) adalah sebuah 

metode dalam pemprograman yang 

digunakan untuk memisahkan antara 

tampilan (view) , Data (Model) dan Proses 

sistem (Controller) dengan tujuan untuk 

mempermudah pengembang dalam 

melakukan pekerjaan pembuatan sistem 

dan maintenance. 

      Pungli (Pungutan Liar). Pungli 

(Pungutan liar) adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau Pegawai 

Negeri atau Pejabat Negara dengan cara 

memberikan sejumlah uang kepada orang 

lain yang tidak berdasar, diindikasikan 

sebagai tindakan pemerasan, penipuan atau 

korupsi. Tingkat ketidakpastian pelayanan 

publik yang semakin melelahkan menjadi 

penyebab utama semakin banyaknya 

masyarakat melakukan intoleran terhadap 

praktik pungutan liar (pungli). 

      Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 

1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Korupsi, dikeluarkan instruksi Presiden 

No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi 

Penertiban (1977-1981), dengan tugas 

membersihkan Pungutan Liar, Penertiban 

uang siluman, Penertiban Aparat Pemda 

dan Departemen, untuk memperlancar dan 

mengefektifkan pelaksanaan  penertiban 

ini ditugaskan kepada Menteri Negera 

Penertiban Aparatur Negara dan membantu 

Lembaga secara opersional. 

      Faktor penyebab Pungutan Liar. 

Adapun faktor yang mempengaruhi 

seseorang melakukan tindakan pungutan 

liar, yaitu: (1) Penyalahgunaan wewenang 

atau jabatan dapat menyebabkan tindakan 

pelanggaran hukum dalam upaya korupsi 

kolusi dan nepotisme; (2) Mental kuat 

dapat menyebabkan seseorang bertindak 

korupsi; (3) Faktor ekonomi, penghasilan 

yang tidak mencukupi kebutuhan hidup 

dan tidak sebanding dengan tugas atau 

jabatan yang diemban membuat seseorang 

terdorong untuk melakukan pungutan liar; 

(4) Faktor kultural & Budaya Organisasi. 

Budaya yang terbentuk di  lembaga yang 

berjalan terus menerus terhadap pungutan 

liar dan penyuapan dapat menyebabkan 

pungutan liar sebagai hal biasa; (5) 

Terbatasnya sumber daya manusia; dan (6) 

Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan 

oleh atasan(Riadi 2016). 

      Menurut  Perpres  Nomor 87 Tahun 

2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu 

Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli 

adalah satgas yang dibentuk oleh presiden  

dan mempunyai tugas untuk melaksanakan 

pemberantasan pungutan liar secara efektif 

dan efisien dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan personil, satuan kerja dan 

sarana prasarana, baik yang berada di 

kementrian, lembaga maupun pemerintah 

daerah.Unit Satgas Saber Pungli ini 
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bekerja dibawah kendali dan panggung 

jawab oleh Bupati Batang(Abdika 2017). 

      Wewenang Saber Pungli. Berikut ini 

ini adalah wewenang Satgas Saber Pungli 

berdasarkan yang dimaksud pada Pasal 2 

dan Pasal 3 pada PERPRES Nomor 87 

Tahun 2016 sebagai berikut: (1) 

Membangun sistem pencegahan dan 

pemberantasan pungutan liar; (2) 

Melakukan pengumpulan data dan 

informasi dari kementrian/lembaga dan 

pihak lain yang terkait dengan 

menggunakan teknologi informasi; (3) 

Mengkoordinasikan, merencanakan, dan 

melaksanakan operasi pemberantasan 

pungutan liar; (4) Melakukan operasi 

tangkap tangan; (5) Memberikan 

rekomendasi kepada pimpinan 

kementrian/lembaga serta kepala 

pemerintah daerah untuk memberikan 

sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – 

undangan; (6) Memberikan rekomendasi 

pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit 

Saber pungli di setiap instansi 

penyelenggara pelayanan publik kepada 

pimpinan kementrian/lembaga dan kepala 

pemerintah daerah; dan (7) Melaksanakan 

evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan 

liar. 

      Fungsi Satgas Saber Pungli. Adapun 

fungsi Satgas Pungutan Liar (Pungli) 

adalah sebagai Intelegent, Pencegahan, 

Penindakandan Yustisi. 

       Dari teori tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Pungli atau Pungutan liar 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

salah satu oknum baik dari pemerintah 

maupun non pemerintah dengan 

melakukan tindakan meminta sejumlah 

uang yang bersifat melanggar hukum. 

      Aplikasi Web. Web merupakan 

aplikasi yang diakses mengunakan web 

berowser melalui jaringan internet atau 

intranet. Aplikasi web juga merupakan 

suatu perangkat lunak komputer yang 

dikodekan dalam bahasa pemrograman 

yang mendukung perangkat lunak berbasis 

web seperti HTML, JavaScript, CSS, 

Ruby, Python, Php, Java dan bahasa 

pemrograman lainnya(Technoporia 2014). 

      Aplikasi web adalah sebuah sistem 

informasi yang mendukung interaksi 

pengguna melalui antarmuka berbasis web. 

Adapun fiturnya berupa persistence, yang 

dapat mendukung transaksi dan komposisi 

halaman web dinamis. Web aplikasi bagian 

dari client-side yang dapat dijalankan oleh 

browser web pada sisi client. 

      MS Gateway. Menurut (A 2012) SMS 

Gateway adalah sebuah perangkat yang 

dapat menghubungkan antara komputer 

dan client melalui sms, secara tidak 

langsung user akan berinteraksi dengan 

server. 

      Sistem berikut adalah skema Teknologi 

SMS Gateway. 

 

Gambar 1. Skema Teknologi SMS Gateway 
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      Karakteristik dari teknologi SMS 

Gateway adalah Auto Reply, Pengiriman 

Massal, Pengiriman terjadwal, dan SMS 

gateway memerlukan SMSC (Short 

Message Service Center) yang merupakan 

jaringan telepon seluler yang menangani 

pengiriman SMS. 

      SMS Gateway merupakan jembatan 

penghubung antara satu sistem dengan 

sistem yang lain, sehingga dapat terjadi 

pertukaran data antar sistem tersebut. 

Dengan demikian SMS Gateway dapat 

diartikan sebagai penghubung untuk lalu 

lintas data-data SMS(Aminudin 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

      Metode Penelitian. Metode wawancara 

ini dilakukan dengan Bapak Teguh Selaku 

Ketua Kelompok Kerja Pencegahan, 

Bapak Agung Selaku Sekretaris dan Bapak 

Heru selaku Petugas Pelayanan Teknis 

Satgas Saber Pungli Kabupaten Batang. 

Berikut adalah hasil dari wawancara yang 

telah diperoleh, sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Wawancara. 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Ada berapa cara pelaporan 

pada Satgas Saber Pungli 

Kabupaten Batang saat ini ? 

 

Saat ini Saber Pungli Kabupaten Batang ada 2 cara 

yaitu :  

1. Melaporkan kejadian pungutan liar dengan cara 

datang langsung ke kantor Saber  Pungli yang berada 

di Jl. Veteran no 04 Batang, lingkungan kantor Bupati 

Batang. 

2. Saber Pungli saat ini menggunakan Call Center dan 

SMS Center. 

2 Bagaimana dengan 

mekanisme pelaporan 

masyarakat pada Satgas 

Saber Pungli saat ini ? 

 

Mekanisme saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Masyarakat melaporkan kejadian pungutan liar 

dengan datang langsung ke kantor dan telepon atau 

SMS. 

2.  Selanjutnya, laporan diterima kemudian kilakukan 

klasifikasi, pemilahan masalah sesuai ranah masing-

masing.  

3. Laporan yang memiliki cukup bukti diteruskan 

bagian Penindakan, untuk dilakukan memanggilan, 

meminta keterangan saksi, dan membuat laporan 

tertulis untuk di tindak lanjuti pada bagian selanjutnya. 

4. Laporan yang belum cukup bukti akan ditangani 

bagian Inteligen untuk dilakukan penelusuran dan 

pengintaian guna mencari barang bukti.  

5. Hasil laporan penyidikan akan diteruskan kepada 

bagian Yustisi, bagian Yustisi akan menyerahkan 

berkas-berkas ke Pengadilan.  

6. Bagian yustisi berwenang memberikan Surat 

rekomendasi kepada kepala SKPD dan melakukan 

Sidak ke kantor Pelayanan Publik. 

3 Apakah ada kendala dengan 

cara pelaporan  tersebut ? 

Kendala saat ini yang terjadi adalah : 

1. Minimnya bukti, dankurang lengkapnya data 

masyarakat dalam menyampaikan laporannya. 

2. Manajemen berkas juga menjadi kendala pada tim 

kami, seperti halnya  pengarsipan data pelapor,data 
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petugas, surat-surat lainnya yang dibutuhkan. 

4 Apakah ada media atau 

wadah baik bentuk aplikasi 

atau bentuk lain yang dapat 

membantu dalam menangani 

laporan tersebut. 

 

belum, saat ini masyarakat dapat menyampaikan 

pengaduannya melalui SMS Center dan Call Center.  

5 Apakah sudah ada upaya 

untuk menangani kendala 

tersebut, jika sudah 

bagaimana dengan perubahan 

yang sudah dirasakan dari 

metode tersebut? 

Sejauh ini belum ada upaya dari pihak kami, kami 

hanya mendata dan menyimpan dokumen Saber Pungli 

di komputer atau laptop kemudian diarsipkan. 

6 Apakah perlu dibangun 

sistem baru yang dapat 

menyediakan wadah 

masyarakat untuk 

melaporkan praktek 

pungutan liar ini , serta 

memberikan kemudahan bagi 

administrasi di Satgas Saber 

Pungli ini ? 

Perlu, karena dengan sistem baru ini diharapkan 

masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan 

pengaduan pungutan liar kepada Saber Pungli. Saber 

Pungli lebih mudah dalam memilih (sorting) 

pengaduan masyarakat karena sistem dapat 

menampilkan barang bukti secara digital (dokumen, 

foto maupun video).  

7 Apa yang anda harapkan dari 

aplikasi yang akan dibangun 

? 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut kami, aplikasi tersebut dapat digunakan oleh 

banyak user karena di Saber Pungli ini memiliki 

banyak Kelompok Kerja (Pokja), setiap pokja 

memiliki tugas dan wewenang masing- masing. 

Aplikasi dapat melampirkan dokumen, foto maupun 

video sebagai barang bukti. Aplikasi dapat mencetak 

surat, mencetak data laporan, dan membackup data 

laporan. Aplikasi dapat digunakan menampung 

layanan SMS Center. 

8 Apakah ada surat penugasan 

pada Saber Pungli saat ini ? 

 

Ada, surat tersebut biasanya berupa surat tugas untuk 

Pokja tertentu pada Satgas Saber Pungli, Surat 

rekomendasi, surat tugas, surat pemanggilan dan 

lainnya. Namun surat yang dibuat saat ini masih 

sedikit dan terbatas. 

9 Apakah pengaduan ini untuk 

semua kalangan baik swasta 

maupun pemerintah, dan 

bagaimana dengan identitas 

pelapor ? 

 

Yang dapat dilaporkan oleh masyarakat adalah 

peristiwa pungli yang ada di lingkungan pemerintah 

kabupaten Batang seperti layanan masyarakat, dan 

pihak swasta yang menggunakan dana negara. 

Identitas pelapor di rahasiakan, sehingga apabila data 

tersebut ditampilkan pada publik harus disamarkan 

indentias pelapornya. 

 

      Metode Pengembangan Sistem. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode Waterfall yaitu : 

Commucation, Planning, Modelling, 

Construction dan Deployment, namun 

tahap Deployment tidak dapat dikerjakan 

dikarenakan waktu yang diberikan sangat 

terbatas. 
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      Alasan mengapa menggunakan 

Waterfall adalah Kualitas dari sistem yang 

dihasilkan sesuai harapan. dikarenakan 

oleh pelaksanaannya secara bertahap 

(Pressman R. S., Pendekatan Praktisi 

Rekayasa Perangkat Lunak, 2010). 

Sehingga tidak terfokus pada tahapan 

tertentu. pengembangan system dilakukan 

secara terorganisir, karena setiap fase 

harus terselesaikan dengan lengkap 

sebelum melangkah ke fase berikutnya 

serta tepat digunakan oleh pemula dalam 

melakukan pengembangan sistem, berikut 

uraianya: (a) Communication; (b) 

Planning; (c) Modelling; (d) Construction; 

dan (e) eployment. 

 

Gambar 2. Waterfall 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Adapun hasil yang didapatkan adalah 

Aplikasi Saber Pungli Berbasis 

Framework dan Sms Gateway Pada Kantor 

Satgas Saber Pungli Kabupaten Batang.

 

Gambar 3. Halaman Utama Pengguna (User) Sebelum Login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Keterangan: Merupakan halaman user 

sebelum login, yang memiliki akses untuk 

ke halaman login atau daftar anggota baru.

 

Gambar 4. Halaman Pendaftaran User (Pengguna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 79 

      Tampilan Halaman Pendaftaran User. 

Keterangan : Hasil implementasi dari 

halaman pendaftaran user yang dilengkapi 

dengan captcha agar tidak dilakukan oleh 

robot.

 

Gambar 5. Halaman Aktivasi User (Pengguna). 

 

 

 

 

 

      Tampilan Halaman Aktivasi User. 

Keterangan : Hasil implementasi dari 

halaman Aktivasi user yang terdiri dari 3 

button yaitu simpan,Batal dan Minta Kode. 

 

Gambar 6. Halaman Login User. 

 

 

 

 

 

      Tampilan halaman login user. 

Keterangan : Hasil implementasi tampilan 

halaman login user yang dilengkpai 

dengan captcha. 

 

Gambar 7. Halaman Utama Pengguna Setelah Login 

 

 

 

 

 

 

      Tampilan Halaman user setelah Login. 

Keterangan: Hasil implementasi dari 

halaman user setelah login yang memiliki 

perbedaan pada navbar dan sidebarnya. 
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Gambar 8. Halaman Berita. 

 

 

 

 

 

 

      Tampilan Halaman Berita. 

Keterangan : Hasil implementasi dari 

halaman berita, yang dapat dilihat secara 

detail dengan mengklik selengkapnya. 

 

Gambar 9. Halaman Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tampilan Halaman lapor pada user. 

Keterangan : Hasil implementasi dari 

halaman lapor user yang dilengkapi 

dengan tambah bukti. 
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Gambar 10. Halaman Panduan 

 

 

 

 

 

 

 

      Tampilan Halaman Panduan. 

Keterangan: Hasil implementasi dari 

halaman panduan yang berisikan tentang 

panduan pengaduan secara online SMS 

atau call center. 

 

Gambar 11. Halaman Detail Pengaduan User. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tampilan Halaman detail Pengaduan 

user. Keterangan: Hasil implementasi dari 

halaman detail pengaduan user yang 

digunakan untuk memantau pengaduan 

(tracking pengaduan). 

 

SARAN 

      Saran: (1) Perlu adanya pengembangan 

URL SEO Friendly agar Aplikasi 

Saberpungli dapat secara cepat ditemukan 

di internet; (2) Perlu pengembangan di sisi 

Client yaitu Versi Android; (3) Perlu 

ditambahkan Actrifical Inteligen  pada 

sistem seperti : deteksi gambar atau foto 

bukti pengaduan Pungutan Liar; (4) Perlu 

pengembangan integrasi atau sinkronisasi 

data kependudukan dengan data Anggota 

Saberpungli; dan (5) Perlu pengembangan 

pada SMS Gateway, dimana secara default 

SMS gatway membatasi jumlah karakter 

(160 Karakter) yang dikirim melalui SMS, 

agar dapat mengirim lebih dari 160 

karakter. 
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UPAYA MENINGKATKAN KEDISIPLINAN DALAM BERLALU LINTAS 

MELALUI LAYANAN PENGUASAAN KONTEN PADA SISWA KELAS X TATA 

BUSANA SMK NEGERI 1 WARUNGASEM SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Ahmad Munir 

SMK Negeri 1 Warungasem, Batang 

 

SARI 

      Dikarenakan letak sekolah yang jauh dari angkutan umum, alat transportasi yang 

digunakan oleh sebagian siswa adalah sepeda motor. Dalam mengendarai sepeda motor 

banyak siswa yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak 

membawa STNK dan belum mempunyai surat ijin mengemudi. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas melalui layanan penguasaan konten pada 

siswa kelas X Tata Busana SMK Negeri 1 Warungasem semester genap tahun pelajaran 

2015/2016.  

      Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X Tata Busana. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling yaitu suatu bentuk penelitian yang bersifat 

refleksi oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari 

tindakan-tindakan dalam melaksanakan layanan.  

      Metode penelitian menggunakan penelitin tindakan dengan prosedur perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan dalam 2 siklus. Dari hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa layanan penguasaan konten dapat meningkatkan 

kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan lalu lintas 

 

Kata kunci: Disiplin; Lalu Lintas; Siswa. 

 

ABSTRACT 

      Due to the location of the school that is far from public transportation, the means of 

transportation used by some students are motorbikes. In riding motorbikes, many students 

don’t bring STNK and a driving license. This study aims to improve discipline in the way of 

learning through content mastering services for students of Class X Fashion Design at State 

Vocational High School 1 Warungasem even semester 2015/2016 academic year. 

      The subjects of this study were students of Class X Clothing. This type of research is 

Guidance and Counseling Action Research which is a form of research that is reflective by 

the perpetrators of actions taken to improve the rational ability of actions in carrying out 

services. 

      The research method uses action research with planning, action, observation and 

reflection procedures carried out in 2 cycles. From the results of the study, it can be 

concluded that content mastering services can improve students' discipline in complying with 

traffic regulations. 

 

Keywords: Discipline; Traffic; Student. 
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PENDAHULUAN 

      SMK Negeri 1 Warungasem 

Kabupaten Batang terletak diantara tiga 

desa yaitu Banjiran, Kalibeluk dan 

Sawahjoho dengan jarak tempuh ke setiap 

desa kurang lebih 1 (satu) kilometer. 

Angkutan umum terdekat hanya sampai 

sebelah balai desa Banjiran, untuk sampai 

sekolah masih menempuh jarak 1 

kilometer. Tidak adanya angkutan umum 

yang melewati jalur SMK, membuat 

sebagian besar siswa naik sepeda motor. 

Data pada kesiswaa menunjukkan dari 704 

siswa yang naik sepeda motor 503, sepeda 

112, jalan kaki 12 serta 77 anak ada yang 

diantar orang tua atau membonceng teman.  

      Dalam tata tertib SMK Negeri 1 

Warungasem terdapat peraturan agar 

pesera didik yang mengendarai sepeda 

motor melengkapi kelengkapan motor 

sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Namun 

masih ditemukan bamyaknya pelanggaran 

terutama tidak memakai helm, tidak 

membawa STNK dan SIM. Kelengkapan 

sepeda motorpun  tidak lengkap seperti 

kaca spion tidak di pasang, rem depan 

tidak berfungsi, ban tidak standardan 

speedometer mati. Sekolah sudah berusaha 

secara gigih untuk menyadarkan kebiasaan 

tidak baik dengan cara memberikan 

pembinaan, peringatan, bahkan hukuman. 

Namun, masih ada saja siswa yang tidak 

mematuhi tertib lalu lintas. 

      Menurut Undang-undang RI Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Pasal 68 menyebutkan: 

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang 

dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi 

dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor. (2) Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat data 

Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, 

nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan 

masa berlaku. (3) Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat kode wilayah, nomor 

registrasi, dan masa berlaku. (4) Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor harus 

memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, 

warna, dan cara pemasangan. 

      Dalam penjelasan Undang–Undang ini 

disebutkan bahwa pada Pasal 48 ayat (2) 

Huruf a yang dimaksud dengan “susunan” 

terdiri atas: rangka landasan, motor 

penggerak, sistem pembuangan, sistem 

penerus daya, sistem roda-roda, sistem 

suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem. 

Sedangkan sistem lampu dan alat pemantul 

cahaya, terdiri atas: lampu utama dekat, 

warna putih, atau kuning muda, lampu 

utama jauh, warna putih, atau kuning 

muda, lampu penunjuk arah, warna kuning 

tua dengan sinar kelap-kelip, lampu rem, 

warna merah, lampu posisi depan, warna 

putih atau kuning muda, lampu posisi 

belakang, warna merah, dan lampu 

mundur, warna putih atau kuning muda. 

Adapun komponen pendukung, terdiri atas: 

pengukur kecepatan (speedometer), kaca 

spion, penghapus kaca kecuali sepeda 

motor, klakson, spakbor dan bumper 

kecuali sepeda motor. 

      Ketidakdisiplinan siswa dalam berlalu 

lintas sangat menghawatirkan, hal ini 

disebabkan sebagian besar pelanggar tata 

tertib di jalan raya, termasuk korban yang 

meninggal karena kecelakaan adalah 

remaja. Menurut Wulandari : 2015 

menyatakan bahwa “Kecelakaan lalu lintas 

sering diakibatkan oleh beberapa faktor  

manusia interaksi yang terjadi saat berlalu 

lintas sangat bergantung dari perilaku 

manusia sebagai pengguna jalan dan hal 

tersebut menjadi hal yang paling dominan 

dalam berlalu lintas”.  

      Seperti yang telah peneliti kemukakan 

pada uraian sebelumnya bahwa sebenarnya 

pelanggaran siswa sudah terus menerus 

dilakukan pembinaan tapi fakta masih 
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tetap seperti itu. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini peneliti ini melakukan 

mencoba mengubah perilaku siswa 

tersebut dengan layanan penguasaan 

konten. Layanan penguasaan konten itu 

ada dua keuntungan yaitu berupa informasi 

dan mengubah sikap perilaku siswa seperti 

yang tidak disiplin berlalu lintas menjadi 

disiplin berlalu lintas.  

      Dengan layanan ini siswa dilatih untuk 

memiliki kesadaran dalam mematuhi 

peraturan lalu lintas, sehingga keselamatan 

menjadi lebih diprioritaskan. Layanan 

penguasaan konten adalah layanan yang 

membantu siswa menguasai konten 

tertentu khususnya tentang kedisiplinan 

dalam berlalu lintas. Dengan memberikan 

konten-konten atau kebiasaan tertib berlalu 

lintas diharapkan mampu memberikan 

kesadaran terhadap keselamatan diri 

sendiri dan orang lain. 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah kedisiplinan siswa dalam 

mematuhi peraturan lalu lintas dapat 

ditingkatkan dengan layanan penguasaan 

konten pada siswa kelas X Tata Busana 

SMK Negeri 1 Warungasem  Kabupaten 

Batang semester genap tahun pelajaran 

2015/2016?”. Sedangkan tujuan dari 

penelitian adalah meningkatnya 

kedisiplinan siswa kelas X Tata Busana 

SMK Negeri 1 Warungasem dalam berlalu 

lintas. 

      Definisi Lalu lintas menurut Undang-

undang No 22 tahun 2009  adalah “gerak 

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas 

jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang 

lalu lintas jalan adalah prasarana yang 

diperuntukkan bagi gerak pindah 

kendaraan, orang, dan/atau barang yang 

berupa jalan dan fasilitas 

pendukung”.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa disiplin berlalu lintas adalah 

tindakan seseorang untuk mematuhi apa 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat 

berkendara di jalan raya sesuai dengan 

peraturan lalu lintas. Disiplin berlalu lintas 

ini dilakukan dengan mematuhi rambu lalu 

lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat 

lalu lintas dan batas kecepatan saat 

berkendara. 

      Tujuan diselenggarakannya lalu lintas 

dan angkutan jalan menurut Undang-

undang No 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan pasal 2 adalah : 

a). terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, 

lancar, dan terpadu dengan moda angkutan 

lain untuk mendorong perekonomian 

nasional, memajukan kesejahteraan umum, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan 

bangsa, serta mampu menjunjung tinggi 

martabat bangsa; b). terwujudnya etika 

berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c). 

terwujudnya penegakan hukum dan 

kepastian hukum bagi masyarakat. 

      Berdasarkan tujuan yang termaktub 

dalam undang-undang lalu lintas berarti 

pemerintah mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib 

dan teratur, nyaman dan efisien. Tata cara 

berlalu lintas di jalan diatur dengan 

peraturan perundangan menyangkut arah 

lalu lintas, perioritas menggunakan jalan 

lajur lalu lintas, jalu lalu lintas dan 

pengendalian arus di persimpangan. 

      Disiplin dalam berlalu lintas 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal berasal dari diri individu sehingga 

mempengaruhi disiplin berlalu lintas di 

jalan raya. Faktor internal berupa 

pengetahuan yang dimiliki remaja tentang 

peraturan lalu lintas dan kesadaran akan 

dampak pelanggaran lalu lintas yang 

berupa kecelakaan. Adapun faktor 

eksternal berasal dari luar diri individu 

sehingga dapat membuat kedisiplinan 

dalam berlalu lintas seseorang meningkat 
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atau melemah. Faktor eksternal terdiri dari 

sarana prasarana lalu lintas, peran orang 

tua, peran teman dan peran polisi lalu 

lintas. Manfaat Disiplin Berlalu Lintas 

untuk diri sendiri adalah menjaga 

keselamatan sehingga terhindar dari 

kecelakaan, berselisih dengan pengendara 

lain, taat pada peraturan dan menjaga 

ketertiban lalu lintas.  

      Dampak pelanggaran lalu lintas yang 

mungkin terjadi bagi pelanggar adalah 

berupa kecelakaan. Kecelakaan dapat 

dibedakan menjadi tiga hal, yaitu 

kecelakaan ringan berupa kerusakan yang 

terjadi pada kendaraan atau barang yang 

dimilki pelanggar, kecelakaan sedang yaitu 

kecelakaan yang berupa luka ringan dan 

kerusakan barang atau kendaraan milik 

pelanggar lalu lintas maupun korban, dan 

kecelakaan berat merupakan kecelakaan 

yang mengakibatkan luka berat maupun 

kematian bagi pelanggar atau pengguna 

jalan lain yang menjadi korban kecelakaan. 

Agar siswa dapat terhindar dari kecelakaan 

baik yang ringan, sedang maupun berat 

maka setiap anak wajib memahami 

peraturan lalu lintas dan melaksanakannya 

dengan baik. 

      Penelitian ini menggunakan layanan 

penguasaan konten. Menurut Prayitno 

(2004: 2), bahwa “layanan penguasaan 

konten adalah layanan bantuan kepada 

individu (sendiri-sendiri ataupun dalam 

kelompok) untuk menguasai kemampuan 

atau kompetensi tertentu melalui kegiatan 

belajar. Kemampuan atau kompetensi yang 

dipelajari itu merupakan satu unit konten 

yang didalamnya terkandung fakta dan 

data, konsep, proses, hukum dan aturan, 

nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan 

yang terkait”. Sedangkan menurut 

PPPPTK Penjas dan BK (2014: 442) 

adalah “Layanan penguasaan konten 

merupakan layanan bantuan kepada 

individu (sendiri-sendiri ataupun 

kelompok) untuk menguasai kemampuan 

atau kompetensi tertentu melalui kegiatan 

belajar”. Penggunaaan layanan penguasaan 

konten digunakan untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa kelas X tata busana 

SMK Negeri 1 Warungasem.  

 

METODE PENELITIAN 

      Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian tindakan. Menurut Burns dalam 

Pardjono (2007 : 34) penelitian tindakan 

merupakan penemuan fakta dan 

pemecahan masalah dalam situasi sosial 

dengan pandangan untuk meningkatkan 

kualitas tindakan yang dilakukan di 

dalamnya yang melibatkan kolaborasi dan 

kerjasama para peneliti, praktisi dan orang 

awam”.  Adapun proses pelaksanaannya 

dilaksanakan dalam dua siklus. Pada tiap 

siklus menggunakan alur perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Hal ini 

senada dengan pendapat Arikunto (2009 : 

51) bahwa “model bagan penelitian 

tindakan secara garis besar terdapat 4 

tahapan yang lazim dilalui yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi”. 

      Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelas X Tata Busana SMK Negeri 1 

Warungasem Kabupaten Batang tahun 

pelajaran 2015/2016 berjumlah 29 anak. 

Metode alat pengumpulan data yang 

digunakan meliputi observasi, wawancara 

dan angket. Dalam menganalisis data 

penelitian tindakan bimbingan dan 

konseling ini, peneliti membandingkan 

antara data yang diperoleh pada saat 

kondisi awal sebelum diadakan tindakan, 

setelah pelaksanaan siklus 1 dan setelah 

siklus 2.  
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Ya Tidak

1 Memakai helm 3 26

2 Membawa STNK 5 24

3 Membawa SIM C 0 29

4 Kaca spion lengkap 10 19

5 Bentuk dan bunyi knalpot 21 8

6 Bentuk ban 24 5

7 Klakson 27 2

8 Spedometer 25 4

9 Rem depan 26 3

10 Rem belakang 29 0

11 Lampu depan 29 0

12 Lampu penunjuk arah (sein) 29 0

13 Lampu belakang 25 4

14 Lampu rem 25 4

No Indikator

Pra Siklus

Jumlah Siswa

Tabel 1

Tabel sebelum pelaksanaan siklus 1

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Awal 

      Kondisi awal kedisiplinan siswa dalam 

mematuhi peraturan lalu lintas sangat 

rendah  karena hanya 3 dari 29 anak yang 

memakai helm, 5 dari 29 anak yang 

membawa STNK, belum ada sama sekali 

yang memiliki SIM, serta beberapa 

kelengkapan motor tidak lengkap seperti 

kaca spion tidak dipasang dan bentuk ban 

tidak standar. Dari hasil observasi dan 

pengisian angket di dapat data sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil data diatas membuktikan 

kedisiplinan siswa dalam mematuhi 

peraturan lalu lintas sangat rendah. Dari 

indikator yang ditentukan pelanggaran 

paling tinggi adalah tidak membawa SIM, 

tidak memakai helm  dan tidak  membawa 

STNK. Karena pengendara sepeda motor 

yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas 

cuku p tinggi maka peneliti mencoba 

mengubah perilaku siswa dengan layanan 

penguasaan konten. Penggunaan layanan 

penguasaan konten mempunyai dua 

keuntungan yaitu berupa informasi secara 

bersama dan mengubah sikap perilaku 

siswa seperti yang tidak disiplin berlalu 

lintas menjadi disiplin berlalu lintas. 

Dengan layanan ini siswa dilatih untuk 

memiliki kesadaran dalam mematuhi 

peraturan lalu lintas, sehingga keselamatan 

lebih diprioritaskan.  

 

Skema 1. Siklus 1, Perencanaan, Tindakan, Observasi dan Refleksi 

Siklus 1 

      Untuk menindak lanjuti hasil deskripsi awal, peneliti melakukan langkah-

langkah sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan bimbingan konseling pada 

siklus 1 berupa perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Tindakan ini 

menggunakan layanan penguasaan konten sebanyak empat kali pertemuan tatap 

muka dalam siklus 1. 

a. Perencanaan  

1) Menetapkan kolaborator yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 

koordinator tim satuan tugas pelaksana ketertiban dan keamanan (STP2K); 

2) Mengatur waktu pertemuan dan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan. 
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Ya Tidak Ya Tidak

1 Memakai helm 3 26 20 9 17

2 Membawa STNK 5 24 17 12 12

3 Membawa SIM C 0 29 0 29 0

4 Kaca spion lengkap 10 19 20 9 10

5 Bentuk dan bunyi knalpot 21 8 25 4 4

6 Bentuk ban 24 5 26 3 2

7 Klakson 27 2 28 1 1

8 Spedometer 25 4 27 2 2

9 Rem depan 26 3 29 0 3

10 Rem belakang 29 0 29 0 0

11 Lampu depan 29 0 29 0 0

12 Lampu penunjuk arah (sein) 29 0 29 0 0

13 Lampu belakang 25 4 26 3 1

14 Lampu rem 25 4 29 0 4

Tabel 2

Tabel setelah pelaksanaan siklus 1

No Indikator

Pra Siklus Siklus 1

MeningkatJumlah Siswa Jumlah Siswa

3) Menetapkan fasilitas penguasaan konten, meliputi persiapan materi 

melalui power point, ruangan, dan kelengkapan administrasi seperti daftar 

hadir, lembar penilaian segera/laiseg dan dokumentasi. 

4) Menyiapkan instrumen pengumpul data berupa lembar observasi. 

 

b. Tindakan  

      Pada tahap tindakan, peneliti memberikan layanan penguasaan konten. 

Pada pertemuan siklus 1, peneliti menyajikan materi tentang  Disiplin lalu 

lintas, faktor disiplin lalu lintas dan kelengkapan sepeda motor. Tujuan dari 

pemberian materi ini agar siswa  memahami tentang undang-undang lalu lintas, 

faktor yang dapat meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dan kelengkapn 

yang harus dilengkapi atau di pakai oleh pengendara sepeda motor. Pada 

pertemuan ini, peneliti memaparkan tentang peraturan lalu lintas dan cara 

memakai helm yang benar. Siswa berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan 

layanan yang diberikan dari awal sampai akhir serta mengisi peniaian segera 

(laiseg) selepas pemberian materi berakhir. Pelaksanaan layanan penguasaan 

konten berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. 

 

c. Observasi 

      Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan 

kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan lalu lintas.  

 

d. Refleksi 

      Hasil pengamatan pada siklus 1 selanjutnya menjadi bahan refleksi bagi 

peneliti dan kolaborator. Hasil dari refleksi tersebut antara lain: a) Berdasarkan 

pengamatan ada peningkatan kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan 

lalu lintas sebelum dan setelah diberikan layanan penguasaan konten tetapi 

masih terdapat siswa yang belum disiplin. b) Selama proses pemberian 

layanan, sebagian besar siswa berpartisipasi aktif sehingga terlihat antusias; c) 

Faktor yang menyebabkan siswa tidak memiliki SIM adalah karena untuk 

dapat membuat SIM umur minimal 17 tahun. Sampai saat ini siswa kelas X tata 

busana umurnya dibawah 17 tahun;; d) berdasarkan diskusi dengan 

kolaborator, pada siklus ke 2 peneliti lebih mendorong partisipasi aktif siswa 

melalui untuk mematuhi peratuan lalu lintas. 
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      Dari hasil data diatas membuktikan 

bahwa setelah diberi layanan pada putaran 

siklus 1 kedisiplinan siswa dalam 

mematuhi peraturan lalu lintas meningkat. 

Dari 14 indikator semuanya mengalami 

kenaikan kecuali pada indikator membawa 

SIM. Dari peningkatan indikator yang 

ditentukan paling tinggi adalah memakai 

helm, membawa STNK dan melengkapi 

kaca spion. Untuk indikator membawa 

SIM belum terpenuhi seorangpun 

dikarenakan syarat minimal umur 17 

tahun. 

 

Skema 2. Siklus 2, Perencanaan, Tindakan, Observasi dan Refleksi 

Siklus 2 

a. Perencanaan 

      Sebelum melaksanakan tindakan siklus 2 peneliti menyusun perencanaan 

pelaksanaan layanan penguasaan konten. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang 

akan diberikan pada siklus 2 ini nantinya dapat berlangsung dengan baik, 

lancar dan sesuai dengan rencana.  

 

b. Tindakan  

      Materi yang disampaikan pada siklus 2 selama empat kali pertemuam 

adalah manfaat disiplin lalu lintas, aspek disiplin lalu lintas dan dampak 

pelanggaran lalu lintas. Pada tahap tindakan, peneliti melaksanakan semua 

rencana tindakan yang telah disusun. 

 

c. Pengamatan 

      Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bersama 

kolaborator terbukti peningkatan kedisiplinan siswa dalam mematuhi 

peraturan lalu lintas meningkat drastis. Adapun pada pelaksanaan materi di 

kelas  siswa mengikuti kegiatan dengan baik, antusias, menyampaikan 

presentasi hasil diskusi dan  aktif mengikuti kegiatan tanya jawab. 

 

d. Refleksi 

      Hasil pengamatan pada siklus 2 membuktikan adanya peningkatan 

kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan lalu lintas secara signifikan. 

Dari 14 indikator 12 indikator diantaranya naik 100 %, indikator speedometer 

masih ada 2 siswa yang motornya belum diperbaiki. Sedangkan indikator 

membawa SIM sampai akhir siklus 2 belum ada yang memiliki. Faktor yang 

menyebabkan siswa tidak memiliki SIM adalah karena untuk dapat membuat 

SIM umur minimal 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Sampai saat ini siswa 

kelas X tata busana umurnya dibawah 17 tahun. 
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Ya Tidak Ya Tidak

1 Memakai helm 20 9 29 0 9

2 Membawa STNK 17 12 29 0 12

3 Membawa SIM C 0 29 0 29 0

4 Kaca spion lengkap 20 9 29 0 9

5 Bentuk dan bunyi knalpot 25 4 29 0 4

6 Bentuk ban 26 3 29 0 3

7 Klakson 28 1 29 0 1

8 Spedometer 27 2 27 2 0

9 Rem depan 29 0 29 0 0

10 Rem belakang 29 0 29 0 0

11 Lampu depan 29 0 29 0 0

12 Lampu penunjuk arah (sein) 29 0 29 0 0

13 Lampu belakang 26 3 29 0 3

14 Lampu rem 29 0 29 0 0

Hasil Analisis Data Siklus 2

No Indikator

Siklus 1 Siklus 2

MeningkatJumlah Siswa Jumlah Siswa

Tabel 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dari data diatas membuktikan bahwa 

layanan penguasaan konten efektif 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam 

mematuhi peraturan lalu lintas.  

 

SARAN 

      Diharapkan seluruh guru dan staff TU 

selalu mengingatkan siswa untuk selalu 

mematuhi peraturan lalu lintas. Pihak 

sekolah mengusulkan kepada Pemerintah 

Kabupaten Batang untuk membuka trayek 

mobil angkutan umum yang melewati jalan 

di depan sekolah, agar siswa  yang belum 

punya SIM memanfaatkan angkutan umum 

agar tidak melanggar peraturan lalu lintas. 
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EVALUASI PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) 

DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 

 

Tri Riswakhyuningsih 

SMP Negeri 2 Subah, Batang 

 

SARI 

      Indonesia termasuk negara yang minat bacanya rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah tujuan GLS sudah 

dipahami dengan baik oleh kepala sekolah dan guru, mengetahui apakah input untuk 

melaksanakan GLS cukup memadai, dan mengetahui apakah hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan GLS. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi. Berdasarkan 

hasil kajian pustaka, evaluasi konteks sudah dirumuskan secara jelas dan spesifik. Hasil 

analisis menunjukkan 60% dengan kategori sangat baik, input masuk kategori sedang, proses 

tahap pembiasaan masuk kategori cukup, tahap pengembangan masuk kategori sedang, dan 

tahap pembelajaran masuk kategori kurang. Pemerintah Kabupaten Batang, dapat mengambil 

program prioritas dengan menyelenggarakan program pelatihan menulis buku bagi guru, 

melakukan kampanye budaya membaca 15 menit, dan showcase hasil literasi tingkat 

Kabupaten Batang. 

 

Kata Kunci: Evaluasi, Gerakan Literasi Sekolah, Kabupaten Batang.  

 

ABSTRACT 

      Indonesia is a country with low reading interest. To overcome this, the Ministry of 

Education and Culture organized the School Literation Movement Program. The aim of the 

research is to find out whether of the School Literation Movement objectives are understood 

well by the principal and the teacher, knowing whether the inputs to implementing the School 

Literacy Movement are sufficient, and knowing what are the obstacles in the implementation 

of the School Literacy Movement. This study uses an evaluation research approach. Based on 

the results of the literature review, context evaluation has been clearly and specifically 

formulated. The results of the analysis show that 60% are in a very good category, the input 

is in the medium category, the process of habituation is in the sufficient category, the 

development stage is in the moderate category, and the learning stage is in the less category. 

The Regency Government of Batang, can take priority programs by holding a training 

program to write books for teachers, conducting a 15-minute reading culture campaign, and 

a literacy showcase at Batang Regency level. 

 

Keywords: Evaluation, School Literacy Movement, Batang Regency. 
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PENDAHULUAN 

      Literasi merupakan salah satu 

kecakapan yang harus dikuasai siswa agar 

mampu bertahan di abad XXI, karena 

kemampuan berliterasi terkait erat dengan 

tuntutan keterampilan membaca yang 

berujung pada kemampuan memahami 

informasi secara analitis, kritis, dan 

reflektif. Literasi merupakan sarana untuk 

mengenal, memahami, dan menerapkan 

ilmu dalam kehidupan sekaligus sarana 

untuk menumbuhkan budi pekerti mulia.  

      Literasi pada awalnya dimaknai 

'keberaksaraan' dan selanjutnya dimaknai 

'melek' atau 'keterpahaman'. Dimensi 

literasi awalnya menekankan pada 

kemampuan  membaca dan menulis/literasi 

baca-tulis karena keterampilan berbahasa 

merupakan dasar bagi pengembangan 

dalam berbagai hal. Sekarang, dimensi 

literasi tidak hanya terbatas pada literasi 

baca dan tulis saja, tetapi berkembang 

menjadi literasi numerasi/matematika, 

literasi sains, literasi digital/teknologi dan 

informasi, literasi finansial/keuangan, dan 

literasi budaya dan kewargaan/kebudayaan 

dan kewarganegaraan (Laksono dkk, 2017 

dan Kemdikbud 2017). Literasi baca-tulis 

merupakan dasar untuk mengembangkan 

kemampuan literasi lainnya. Indonesia 

memiliki tingkat melek huruf yang tinggi, 

namun sayang tidak diikuti dengan minat 

bacanya. Berdasarkah hasil penelitian yang 

dilakukan lembaga-lembaga internasional, 

Indonesia termasuk negara yang minat 

bacanya rendah. 

      Minat baca dan literasi merupakan 

persoalan yang harus ditangani dengan 

serius supaya bangsa Indonesia dapat 

berperan dalam percaturan di era global. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menyelenggarakan program Gerakan 

Literasi Nasional (GLN).  

      Kemdikbud (2017) menjelaskan tujuan 

umum Gerakan Literasi Nasional adalah 

untuk menumbuhkembangkan budaya 

literasi pada ekosistem pendidikan mulai 

dari keluarga, sekolah, dan masyarakat 

dalam rangka pembelajaran sepanjang 

hayat sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut, maka Gerakan Literasi Nasional 

mencakup 3 ranah, yaitu sekolah, keluarga, 

dan masyarakat. Gerakan literasi sekolah 

dilaksanakan dengan mengintegrasikannya 

dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan 

ektrakurikuler. Pelaksanaannya dapat 

dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas 

yang didukung oleh orang tua dan 

masyarakat. Gerakan literasi keluarga 

dilaksanakan dalam bentuk penyediaan 

bahan bacaan keluarga, penguatan 

pemahaman tentang pentingnya literasi 

bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan 

literasi bersama keluarga. Semua anggota 

keluarga bisa saling memberikan tauladan 

dalam melakukan literasi di dalam 

keluarga dengan berbagai macam variasi 

kegiatan. Gerakan literasi masyarakat 

dilaksanakan dalam bentuk penyediaan 

bahan bacaan yang beragam di ruang 

publik, penguatan fasilitator literasi 

masyarakat, perluasan akses terhadap 

sumber belajar, dan perluasan pelibatan 

publik dalam berbagai bentuk kegiatan 

literasi. 

      Prinsip Gerakan Literasi Nasional 

adalah berkesinambungan, terintegrasi, dan 

melibatkan semua pemangku kepentingan. 

Sebagai suatu gerakan, literasi harus 

dilaksanakan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan, tidak bergantung pada 

pergantian pemerintahan. Literasi harus 

menjadi program prioritas pemerintah yang 

selalu dikampanyekan kepada seluruh 

lapisan masyarakat, pemimpin, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, cendekia, 

remaja, orang tua, dan warga masyarakat 

sehingga budaya literasi terbentuk di 
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lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Pelaksanaan literasi harus 

terintegrasi dengan program yang 

dilaksanakan oleh Kemendikbud dan 

kementerian dan/atau lembaga lain, 

termasuk nonpemerintah. Dengan 

demikian, literasi menjadi bagian yang 

saling menguatkan dengan program lain. 

Sebagai suatu gerakan, literasi harus 

memberikan kesempatan dan peluang 

untuk keterlibatan semua pemangku 

kepentingan, baik secara individual 

maupun kelembagaan. Literasi harus 

menjadi milik bersama, menyenangkan, 

dan mudah dilaksanakan, baik di 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat, sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan masing-masing. Pelaksanaan 

Gerakan Literasi Nasional melibatkan 

berbagai pelaksana dan pemangku 

kepentingan pendidikan berdasarkan 

kedudukan, fungsi, dan peranan masing-

masing.  

      Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 

melibatkan semuan pemangku kepentingan 

di bidang pendidikan dan unsur publik 

serta mencakup lingkungan fisik, sosial, 

afektif, dan akademik sekolah. Pemahaman 

menyeluruh tentang konteks/tujuan, 

input/daya dukung, proses, dan produk 

Gerakan Literasi Sekolah sangat 

mempengaruhi keberhasilannya.  

      Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan 

seiring dengan penerapan Kurikulum 2013. 

Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya 

pada Tahun Pelajaran 2018/2019 semua 

sekolah di wilayah Kabupaten Batang, 

khususnya peserta didik kelas 7, sudah 

melaksanakan Kurikulum 2013. Dan ini 

artinya, pada Tahun Pelajaran 2018/2019 

semua sekolah di wilayah Kabupaten 

Batang juga sudah melaksanakan Gerakan 

Literasi Sekolah. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan telah mengeluarkan buku-

buku pedoman untuk memudahkan 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah. 

Buku pedoman tersebut yaitu: Strategi 

Literasi dalam Pembelajaran di Sekolah 

Menengah Pertama (Materi Penyegaran 

Instruktur Kurikulum 2013), Panduan 

Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah 

Menengah Pertama, dan Panduan 

Gerakan Literasi Nasional.  

      Literasi dalam konteks Gerakan 

Literasi Sekolah diartikan sebagai 

kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas 

melalui berbagai aktivitas, antara lain 

membaca, melihat, menyimak, menulis, 

dan/atau berbicara. Gerakan Literasi 

Sekolah merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan secara menyeluruh untuk 

menjadikan sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran yang warganya literat 

sepanjang hayat melalui pelibatan publik 

(Retnaningdyah dkk, 2016). 

      Gerakan Literasi Sekolah merupakan 

gerakan literasi yang aktivitasnya banyak 

dilakukan di sekolah dengan melibatkan 

siswa, pendidikan dan tenaga 

kependidikan, serta orang tua. Gerakan 

Literasi Sekolah dilakukan dengan 

menampilkan praktik baik tentang literasi 

dan menjadikannya sebagai kebiasaan serta 

budaya di lingkungan sekolah. Literasi 

juga dapat diintegrasikan dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah sehingga 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

semua rangkaian kegiatan siswa dan 

pendidik, baik di dalam maupun di luar 

kelas. Pendidik dan tenaga kependidikan 

tentu memiliki kewajiban moral sebagai 

teladan dalam hal berliterasi (Kemdikbud, 

2017). Gerakan Literasi Sekolah 

merupakan sebuah proses agar siswa 

menjadi literat, warga sekolah menjadi 

literat, yang akhirnya literat menjadi kultur 

atau budaya yang dimiliki sekolah 

(Laksono dkk, 2018).  
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      Tujuan Gerakan Literasi Sekolah 

mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum Gerakan Literasi Sekolah 

adalah untuk menumbuhkembangkan budi 

pekerti siswa melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah yang 

diwujudkan dalam Gerakan Literasi 

Sekolah agar mereka menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. Tujuan khusus Gerakan 

Literasi Sekolah adalah untuk 

menumbuhkembangkan budaya literasi di 

sekolah, meningkatkan kapasitas warga 

dan lingkungan sekolah agar literat, 

menjadikan sekolah sebagai taman belajar 

yang menyenangkan dan ramah anak agar 

warga sekolah mampu mengelola 

pengetahuan, dan menjaga keberlanjutan 

pembelajaran dengan menghadirkan 

beragam buku bacaan dan mewadahi 

berbagai strategi membaca. Ruang lingkup 

Gerakan Literasi Sekolah mencakup 

lingkungan fisik sekolah (ketersediaan 

fasilitas dan sarana prasarana literasi), 

lingkungan sosial dan afektif (dukungan 

dan partisipasi aktif semua warga sekolah) 

dalam melaksanakan kegiatan literasi, dan 

lingkungan akademik (adanya program 

literasi yang nyata dan bisa dilaksanakan 

oleh seluruh warga sekolah 

(Retnaningdyah dkk, 2016).  

      Retnaningdyah dkk (2016) 

menjelaskan, pelaksanaan Gerakan Literasi 

Sekolah meliputi 3 tahap yaitu, 

pembiasaan, pengembangan, dan 

pembelajaran. Terdapat lima komponen 

strategi yang dapat mendukung 

terlaksananya Gerakan Literasi Sekolah, 

yaitu penguatan kapasitas fasilitator, 

peningkatan jumlah dan ragam sumber 

bacaan bermutu, perluasan akses terhadap 

sumber belajar dan cakupan peserta 

belajar, peningkatan pelibatan publik, dan 

penguatan tata kelola.  

      Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah tujuan Gerakan Literasi 

Sekolah sudah dipahami dengan baik oleh 

kepala sekolah dan guru? Apakah sumber 

daya pendukung (input) untuk 

melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah 

cukup memadai? Apakah hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah? 

      Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui apakah tujuan Gerakan 

Literasi Sekolah sudah dipahami dengan 

baik oleh kepala sekolah dan guru, 

mengetahui apakah sumber daya 

pendukung (input) untuk melaksanakan 

Gerakan Literasi Sekolah cukup memadai, 

dan mengetahui apakah hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah. Hasil penelitian evaluasi 

formatif ini dapat digunakan sebagai 

feedback untuk meningkatkan kualitas 

Gerakan Literasi Sekolah bagi pemangku 

kepentingan. Dalam hal ini, pemangku 

kepentingan tersebut adalah Pemerintah 

Daerah Kabupaten Batang.   

 

METODE PENELITIAN 

      Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian evaluasi (evaluation 

research) jenis formatif. Penelitian 

evaluasi merupakan cara ilmiah (rasional, 

empiris dan sistematis) untuk mendapatkan 

data dengan tujuan untuk mengetahui 

efektivitas dan efisiensi program. 

Penelitian evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan standar dan orang-orang 

yang terlibat dalam kegiatan yang 

dievaluasi. Hasil penelitian evaluasi 

digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan kualitas perumusan, 

implementasi dan hasil program. Penelitian 

evaluasi merupakan bagian dari penelitian 

dan evaluasi. Sebagai bagian dari 

penelitian, penelitian evaluasi 

menggunakan berbagai metode penelitian. 

Sebagai bagian dari evaluasi, penelitian 

evaluasi berfungsi untuk mengetahui 
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seberapa jauh perencanaan dapat 

dilaksanakan. Penelitan evaluasi termasuk 

dalam kategori penelitian “need and 

choose”, yaitu penelitian yang hasilnya 

digunakan untuk membuat keputusan 

terbaik dengan resiko sekecil-kecilnya 

(Sugiyono, 2013).  

      Penelitian dilakukan di Kabupaten 

Batang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian 

dilakukan selama 2 bulan, mulai 13 

September 2018 - 13 Nopember 2018.  

      Ruang lingkup penelitian evauasi 

meliputi empat tingkatan yaitu evaluasi 

konteks, input, dan proses Gerakan Literasi 

Sekolah. Data yang dikumpulkan adalah 

hasil evaluasi konteks, input, dan proses 

Gerakan Literasi Sekolah. Populasi 

penelitian adalah seluruh SMP/MTs negeri 

dan swasta di wilayah Kabupaten Batang. 

Dari populasi tersebut, diambil sekolah 

sebagai sampel penelitian secara 

nonrandom. Sekolah yang dijadikan 

sampel adalah sekolah yang telah 

melaksanakan Kurikulum 2013 sejak 

Tahun Pelajaran 2015/2016 sampai dengan 

sekolah yang baru melaksanakan 

Kurikulum 2013 pada Tahun Pelajaran 

2018/2019. Responden penelitian dipilih 

dengan teknik sampling bertujuan 

(purposive sampling) (Sundayana, 2014), 

yaitu kepala sekolah dan guru sebagai 

penggerak terdepan Gerakan Literasi 

Sekolah. Secara keseluruhan, sampel 

penelitian berjumlah 11 sekolah dengan 

jumlah responden sebanyak 15 orang yang 

terdiri dari kepala sekolah dan guru. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik angket dan observasi (Kemdikbud, 

2017). Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif jenis case studies, dimana 

peneliti sebagai instrumen kunci, 

melakukan eksplorasi secara mendalam 

terhadap program Gerakan Literasi 

Sekolah, mengumpulkan data secara 

mendetail dengan menggunakan berbagai 

posedur pengumpulan data dan dalam 

waktu yang berkesinambungan. Data 

kemudian dianalisis secara kualitatif 

dengan teknik triangulasi (gabungan). 

Hasil analisis data kemudian disimpulkan 

secara induktif dan lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2013). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi konteks 

      Evaluasi konteks digunakan untuk 

menganalisis tujuan penelitian yang 

pertama, yaitu mengetahui apakah tujuan 

Gerakan Literasi Sekolah sudah dipahami 

dengan baik oleh kepala sekolah dan guru. 

Analisis dilakukan terhadap kuesioner 

yang diisi oleh responden. Hasil analisis 

menunjukkan, 40% responden memahami 

tujuan umum dan tujuan khusus Gerakan 

Literasi Sekolah dengan kategori baik dan 

60% dengan kategori sangat baik. 

 

Evaluasi input 

      Evaluasi input digunakan untuk 

menganalisis tujuan penelitian yang kedua, 

yaitu mengetahui apakah sumber daya 

pendukung (input) untuk melaksanakan 

Gerakan Literasi Sekolah cukup memadai. 

Rata-rata prosentase skor evaluasi input 

adalah 62 dengan kategori sedang (Tabel 

1).  
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Tabel 1. Rakapitulasi Hasil Analisis Evaluasi Input  

Kriteria Evaluasi Input 

Kurang 

Skor ≤60 

1.b. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan 

mainan edukatif berbasis literasi. 

2.b. Penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang mendukung 

kegiatan literasi. 

2.c. Penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital. 

2.d. Program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga 

kependidikan. 

3.b. Penyediaan laboratorium yang berkaitan dengan literasi, 

misalnya, laboratorium bahasa, sains, finansial, dan digital. 

3.e. Penyelenggaraan open house oleh sekolah yang sudah 

mengembangkan literasi. 

3.f. Program pengimbasan sekolah. 

4.a. Pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai 

bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka 

terkait dengan bidang yang mereka kuasai. 

4.b. Pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, 

pegiat literasi, dan masyarakat umum. 

4.c. Pelibatan BUMN dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan 

dan kegiatan literasi di sekolah. 

Sedang 

Skor > 60,0 – 70,0 

5.e. Penguatan peran komite sekolah untuk membangun relasi kerja 

sama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan literasi. 

Cukup 

Skor > 70,0 – 80,0 

1.b. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan 

literasi pada pembelajaran. 

3.c. Penyediaan pojok baca, baik di tiap kelas maupun di tempat-

tempat strategis di sekolah. 

3.g. Pelaksanaan kampanye literasi. 

5.c. Pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala 

sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua siswa dengan 

tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di 

sekolah. 

 

Baik 

Skor 

> 80,0 – 90,0 

1.c. Forum diskusi bagi warga sekolah untuk mengembangkan 

kegiatan literasi dan menigkatkan kemampuan berliterasi. 

5.d. Pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di 

sekolah sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua 

warga sekolah. 

Amat baik 

Skor > 90,0 – 100 

2.a. Penyediaan bahan bacaan nonpelajaran yang beragam. 

3.a. Pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem 

kaya literasi. 

3.d. Pengoptimalan perpustakaan sekolah. 

5.a. Pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di sekolah. 

5.b. Pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan 

berbagai kegiatan literasi di sekolah. 

 

      Setiap sekolah, memiliki input yang 

berbeda-beda. Beberapa komponen masuk 

dalam kriteria amat baik, baik, cukup, 

sedang, dan kurang. Sekolah dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, 

perlu bekerja sama mencari solusi untuk 

mengoptimalkan input, terutama yang 
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masuk kriteria kurang, sehingga minimal 

naik menjadi kategori cukup.  

 

Evaluasi proses 

      Evaluasi proses digunakan untuk 

menganalisis tujuan penelitian yang ketiga, 

yaitu mengetahui apakah hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah yang mencakup tahap: 

pembiasaan, pengembangan, dan 

pembelajaran. Rata-rata prosentase skor 

hasil analisis evaluasi proses tahap 

pembiasaan adalah 77 dengan kategori 

cukup (Tabel 2). 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Evaluasi Proses Tahap Pembiasaan 

Kriteria Evaluasi Proses Tahap Pembiasaan 

Kurang 

Skor ≤60 

2 Kegiatan 15 menit membaca telah berjalan selama minimal 1 

semester. 

9 Sekolah berupaya melibatkan publik (orang tua, alumni, dan 

elemen masyarakat) untuk mengembangkan kegiatan literasi 

sekolah. 

Sedang 

Skor > 60,0 – 70,0 

3 Siswa memiliki jurnal membaca harian. 

6 Ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor, 

dan/atau area lain di sekolah 

7 Ada bahan kaya teks yang terpampang di tiap kelas. 

Cukup 

Skor > 70,0 – 80,0 

8 Kebun sekolah, kantin, dan UKS menjadi lingkungan yang 

bersih, sehat dan kaya teks. Terdapat poster-poster tentang 

pembiasaan hidup bersih, sehat, dan indah. 

Amat baik 

Skor > 90,0 – 100 

1 Ada kegiatan 15 menit membaca (membaca dalam hati, 

membacakan nyaring) yang dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah, atau menjelang akhir pelajaran). 

4 Guru, kepala sekolah, dan/atau tenaga kependidikan menjadi 

model dalam kegiatan 15 menit membaca dengan ikut membaca 

selama kegiatan berlangsung. 

5 Ada perpustakaan, sudut baca di tiap kelas, dan area baca yang 

nyaman dengan koleksi buku nonpelajaran. 

10 Kepala sekolah dan jajarannya berkomitmen melaksanakan dan 

mendukung gerakan literasi sekolah 

 

      Rata-rata prosentase skor hasil analisis 

evaluasi proses tahap pengembangan 

adalah 67 dengan kategori sedang (Tabel 

3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 98 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Evaluasi Proses Tahap Pengembangan 

Kriteria Evaluasi Proses Tahap Pengembangan 

Kurang 

Skor ≤60 

3 Siswa memiliki portofolio yang berisi kumpulan jurnal 

tanggapan membaca. 

6 Jurnal tanggapan membaca siswa dipajang di kelas dan/atau 

koridor sekolah. 

8 Ada penghargaan terhadap pencapaian siswa dalam kegiatan 

literasi secara berkala. 

10 Ada bahan kaya teks yang terpampang di tiap kelas, koridor, 

dan area lain di sekolah. 

12 Ada kegiatan perayaan hari-hari tertentu yang bertemakan 

literasi. 

Sedang 

Skor > 60,0 – 70,0 

5 Tagihan lisan dan tulisan digunakan sebagai penilaian 

nonakademik. 

Cukup 

Skor > 70,0 – 80,0 

2 Ada berbagai kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

menghasilkan tanggapan secara lisan maupun tulisan. 

9 Ada poster-poster kampanye membaca. 

Baik 

Skor 

> 80,0 – 90,0 

4 Guru menjadi model dalam kegiatan 15 menit membaca dengan 

ikut membaca selama kegiatan berlangsung. 

11 Ada kegiatan akademik yang mendukung budaya literasi 

sekolah, misalnya: wisata ke perpustakaan atau kunjungan 

perpustakaan keliling ke sekolah. 

Amat baik 

Skor > 90,0 – 100 

1 Ada kegiatan 15 menit membaca: 

a. Membaca dalam hati dan/atau 

b. Membacakan nyaring, yang dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah, atau menjelang akhir pelajaran). 

7 Perpustakaan, sudut baca di tiap kelas, dan area baca yang 

nyaman dengan koleksi buku non-pelajaran dimanfaatkan untuk 

berbagai kegiatan literasi. 

13 Ada Tim Literasi Sekolah yang dibentuk oleh kepala sekolah 

dan terdiri atas guru bahasa, guru mata pelajaran lain, dan 

tenaga kependidikan. 

  

      Rata-rata prosentase skor hasil analisis 

evaluasi proses tahap pembelajaran adalah 

57 dengan kategori kurang (Tabel 4).

  

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisis Evaluasi Proses Tahap Pembelajaran 

Kurang 

Skor ≤ 60 
1 Kegiatan membaca pada tempatnya (selain 15 menit sebelum 

pembelajaran) sudah membudaya dan menjadi kebutuhan warga 

sekolah (tampak dilakukan oleh semua warga sekolah). 

3 Ada pengembangan berbagai strategi membaca. 

4 Kegiatan membaca buku nonpelajaran yang terkait dengan buku 

pelajaran dilakukan oleh peserta didik dan guru (ada tagihan 

akademik untuk siswa). 

5 Ada berbagai kegiatan tindak lanjut dalam bentuk menghasilkan 

tanggapan secara lisan maupun tulisan (tagihan akademik). 

6 Siswa memiliki portofolio yang berisi kumpulan jurnal 

tanggapan membaca minimal 12 (dua belas) buku nonpelajaran. 



 

 

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 99 

7 Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam 

semua mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan peta 

konsep secara optimal, misalnya tabel TIP (Tahu-Ingin-Pelajari), 

tabel Perbandingan, Tangga Proses/Kronologis. 

9 Tagihan lisan dan tulisan digunakan sebagai penilaian akademik. 

10 Siswa menggunakan lingkungan fisik, sosial, afektif, dan 

akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, auditori, 

digital) yang kaya literasi di luar buku teks pelajaran untuk 

memperkaya pengetahuan dalam mata pelajaran. 

 

11 Jurnal tanggapan peserta didik dari hasil membaca buku bacaan 

dan buku pelajaran (hasil tagihan akademik) dipajang di kelas 

dan/atau koridor sekolah. 

12 Ada penghargaan terhadap pencapaian peserta didik dalam 

kegiatan berliterasi (berdasarkan tagihan akademik). 

14 Ada bahan kaya teks terkait dengan mata pelajaran yang 

terpampang di tiap kelas. 

15 Ada unjuk karya (hasil dari kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berkomunikasi secara kreatif secara verbal, tulisan, 

visual, atau digital) dalam perayaan hari-hari tertentu yang 

bertemakan literasi. 

18 Sekolah berjejaring dengan pihak eksternal untuk pengembangan 

program literasi sekolah dan pengembangan profesional warga 

sekolah tentang literasi. 

Sedang 

Skor > 60,0 – 70,0 

17 Tim Literasi Sekolah bertugas melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, dan asesmen program literasi sekolah. 

Cukup 

Skor > 70,0 – 80,0 

2 Kegiatan lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam 

pelajaran diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik 

atau akademik. 

8 Guru menjadi model dalam kegiatan membaca buku 

nonpelajaran dengan ikut membaca bukubuku pilihan 

(nonpelajaran) yang dibaca oleh siswa. 

13 Ada poster-poster kampanye membaca untuk memperluas 

pemahaman dan tekat warga sekolah untuk menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. 

Amat baik 

Skor > 90,0 – 100 

16 Perpustakaan sekolah menyediakan beragam buku bacaan (buku-

buku nonpelajaran: fiksi dan nonfiksi) 1yang diperlukan peserta 

didik untuk memperluas  pengetahuannya dalam pelajaran 

tertentu. 

 

      Setiap sekolah, memiliki kualitas 

proses yang berbeda-beda. Beberapa 

indikator proses masuk dalam kriteria amat 

baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. 

Sekolah dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang, perlu bekerja sama 

mencari solusi untuk mengoptimalkan 

indikator proses, terutama yang masuk 

kriteria kurang, sehingga minimal naik 

menjadi kategori cukup. Hal tersebut 

penting dilakukan, karena indikator yang 

masuk kriteria kurang, dapat menghambat 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah. 

 

PEMBAHASAN 

      Berdasarkan hasil kajian pustaka, 

evaluasi konteks yang terkait dengan 

tujuan Gerakan Literasi Sekolah sudah 

dirumuskan secara jelas dan spesifik. 

Tujuan Gerakan Literasi Sekolah 
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mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan Umum Gerakan Literasi Sekolah 

adalah untuk menumbuhkembangkan budi 

pekerti siswa melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah yang 

diwujudkan dalam Gerakan Literasi 

Sekolah agar mereka menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. Tujuan Khusus Gerakan 

Literasi Sekolah adalah: 1) 

menumbuhkembangkan budaya literasi di 

sekolah, 2) meningkatkan kapasitas warga 

dan lingkungan sekolah agar literat, 3) 

menjadikan sekolah sebagai taman belajar 

yang menyenangkan dan ramah anak agar 

warga sekolah mampu mengelola 

pengetahuan, serta 4) menjaga 

keberlanjutan pembelajaran dengan 

menghadirkan beragam buku bacaan dan 

mewadahi berbagai strategi membaca 

(Retnaningdyah dkk, 2016). Kepala 

sekolah dan guru, perlu memahami tujuan  

tersebut, sehingga Gerakan Literasi 

Sekolah dapat berjalan dengan baik. 

      Evaluasi input dan proses, terkait 

dengan ruang lingkup Gerakan Literasi 

Sekolah mencakup lingkungan: fisik, sosial 

dan afektif, dan akademik. Terdapat lima 

komponen daya pendukung (input) 

Gerakan Literasi Sekolah, yaitu: 1) 

penguatan kapasitas fasilitator, 2) 

peningkatan jumlah dan ragam sumber 

bacaan bermutu, 3) perluasan akses 

terhadap sumber belajar dan cakupan 

peserta belajar, 4) peningkatan pelibatan 

publik, dan 5) penguatan tata kelola 

(Kemdikbud, 2017). Evaluasi proses 

meliputi keterlaksanaan tahap: 

pembiasaan, pengembangan, dan 

pembelajaran Gerakan Literasi Sekolah 

(Retnaningdyah dkk, 2016). Kualitas input  

sangat menentukan keberhasilan proses 

Gerakan Literasi Sekolah.  

      Feedback bagi sekolah dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Batang untuk 

mengoptimalkan input yang masuk dalam 

kriteria kurang (Tabel 5).  

 

Tabel 5. Feedback Penyempurnaan Input dengan Kriteria Kurang 

Input dengan Kriteria Kurang Feedback Penyempurnaan 

1.b. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan 

dalam pembuatan mainan edukatif 

berbasis literasi. 

Menyelenggarakan pelatihan guru dan 

tenaga kependidikan dalam pembuatan 

mainan edukatif berbasis literasi. 

2.b. Penyediaan alat peraga dan mainan 

edukatif yang mendukung kegiatan 

literasi. 

Menyediakan alat peraga dan mainan 

edukatif yang mendukung kegiatan literasi. 

2.c. Penyediaan bahan belajar literasi dalam 

bentuk digital. 

Menyediakan bahan belajar literasi dalam 

bentuk digital. 

2.d. Program menulis buku bagi siswa, 

guru, dan tenaga kependidikan. 

Menyelenggarakan program menulis buku 

bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. 

3.b. Penyediaan laboratorium yang 

berkaitan dengan literasi, misalnya, 

laboratorium bahasa, sains, finansial, 

dan digital. 

Menyediakan laboratorium yang berkaitan 

dengan literasi. 

3.e. Penyelenggaraan open house oleh 

sekolah yang sudah mengembangkan 

literasi. 

Menyelenggarakan open house oleh 

sekolah yang sudah mengembangkan 

literasi. 

3.f. Program pengimbasan sekolah. Menyelenggarakan program pengimbasan 

sekolah. 

4.a. Pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh 

atau pegiat berbagai bidang literasi 

mengenai pengalaman dan pengetahuan 

Melaksanaan sesi diskusi dengan tokoh 

atau pegiat literasi. 
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mereka terkait dengan bidang yang 

mereka kuasai. 

4.b. Pelaksanaan festival atau bulan literasi 

yang melibatkan pakar, pegiat literasi, 

dan masyarakat umum. 

Melaksanakan festival atau bulan literasi. 

4.c. Pelibatan BUMN dan DUDI dalam 

pengadaan bahan bacaan dan kegiatan 

literasi di sekolah. 

Melibatkan BUMN dan DUDI dalam 

pengadaan bahan bacaan dan kegiatan 

literasi di sekolah. 

  

      Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 

perlu bekerjasama dengan lembaga yang 

dapat melatih guru untuk membuat mainan 

edukatif berbasis literasi dan  menulis buku 

bagi peserta didik, guru, dan tenaga 

kependidikan. Beberapa guru di Kabupaten 

Batang yang pernah mengikuti kegiatan 

tersebut dapat dilibatkan.  

      Feedback bagi sekolah dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Batang untuk 

menyempurnakan proses Gerakan Liteasi 

Sekolah tahap pembiasaan adalah sebagai 

berikut:

Tabel 6. Feedback Penyempurnaan Tahap Pembiasaan 

Indikator Tahap Pembiasaan dengan Kriteria 

Kurang 

Feedback Penyempurnaan 

2 Kegiatan 15 menit membaca telah berjalan 

selama minimal 1 semester. 

Mengevaluasi kembali kegiatan 15 

menit membaca pada semester atau 

tahun pelajaran berikutnya. 

9 Sekolah berupaya melibatkan publik (orang tua, 

alumni, dan elemen masyarakat) untuk 

mengembangkan kegiatan literasi sekolah. 

Melibatkan publik untuk 

mengembangkan kegiatan literasi 

sekolah. 

 

Feedback bagi sekolah dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Batang untuk 

menyempurnakan proses Gerakan Liteasi 

Sekolah tahap pengembangan adalah 

sebagai berikut (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Feedback Penyempurnaan Tahap Pengembangan 

Indikator Tahap Pengembangan dengan 

Kriteria Kurang 

Feedback Penyempurnaan 

3 Siswa memiliki portofolio yang berisi 

kumpulan jurnal tanggapan membaca. 

Disediakan jurnal tanggapan membaca 

untuk siswa. 

6 Jurnal tanggapan membaca siswa dipajang 

di kelas dan/atau koridor sekolah. 

Memajang jurnal tanggapan membaca 

siswa di kelas dan/atau koridor 

sekolah. 

8 Ada penghargaan terhadap pencapaian 

siswa dalam kegiatan literasi secara 

berkala. 

Memberi penghargaan terhadap 

pencapaian siswa dalam kegiatan 

literasi secara berkala. 

10 Ada bahan kaya teks yang terpampang di 

tiap kelas, koridor, dan area lain di 

sekolah. 

Menyediakan bahan kaya teks yang 

terpampang di tiap kelas, koridor, dan 

area lain di sekolah. 

12 Ada kegiatan perayaan hari-hari tertentu 

yang bertemakan literasi. 

Mengadakan kegiatan perayaan hari-

hari tertentu yang bertemakan literasi. 
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Feedback bagi sekolah dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 

untuk menyempurnakan proses Gerakan 

Liteasi Sekolah tahap pembelajaran adalah 

sebagai berikut (Tabel 8).  

 

Tabel 8. Feedback Penyempurnaan Tahap Pembelajaran 

Indikator Tahap Pembelajaran dengan Kriteria 

Kurang 

Feedback Penyempurnaan 

1 Kegiatan membaca pada tempatnya (selain 15 menit 

sebelum pembelajaran) sudah membudaya dan 

menjadi kebutuhan warga sekolah (tampak dilakukan 

oleh semua warga sekolah). 

Kampanye budaya membaca 

15 menit. 

3 Ada pengembangan berbagai strategi membaca. Pelatihan pengembangan 

berbagai strategi membaca. 

4 Kegiatan membaca buku nonpelajaran yang terkait 

dengan buku pelajaran dilakukan oleh peserta didik 

dan guru (ada tagihan akademik untuk peserta didik). 

Kampanye membaca buku. 

5 Ada berbagai kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

menghasilkan tanggapan secara lisan maupun tulisan 

(tagihan akademik). 

Kegiatan resensi buku. 

6 Siswa memiliki portofolio yang berisi kumpulan 

jurnal tanggapan membaca minimal 12 (dua belas) 

buku nonpelajaran. 

Memfasilitasi siswa membuat 

portofolio. 

7 Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami 

teks dalam semua mata pelajaran (misalnya, dengan 

menggunakan peta konsep secara optimal, misalnya 

tabel TIP (Tahu-Ingin-Pelajari), tabel Perbandingan, 

Tangga Proses/Kronologis. 

Melaksanakan berbagai 

strategi untuk memahami teks 

dalam semua mata pelajaran. 

9 Tagihan lisan dan tulisan digunakan sebagai 

penilaian akademik. 

Tagihan lisan dan tulisan 

GLS. 

10 Siswa menggunakan lingkungan fisik, sosial, afektif, 

dan akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, 

auditori, digital) yang kaya literasi di luar buku teks 

pelajaran untuk memperkaya pengetahuan dalam 

mata pelajaran. 

Tugas proyek literasi. 

11 Jurnal tanggapan peserta didik dari hasil membaca 

buku bacaan dan buku pelajaran (hasil tagihan 

akademik) dipajang di kelas dan/atau koridor 

sekolah. 

Memajang jurnal tanggapan 

membaca peserta didik di 

kelas dan/atau koridor 

sekolah. 

12 Ada penghargaan terhadap pencapaian peserta didik 

dalam kegiatan berliterasi (berdasarkan tagihan 

akademik). 

Penghargaan literasi. 

14 Ada bahan kaya teks terkait dengan mata pelajaran 

yang terpampang di tiap kelas. 

Lomba penataan kelas 

literasi. 

15 Ada unjuk karya (hasil dari kemampuan berpikir 

kritis dan kemampuan berkomunikasi secara kreatif 

secara verbal, tulisan, visual, atau digital) dalam 

perayaan hari-hari tertentu yang bertemakan literasi. 

Showcase hasil literasi. 

18 Sekolah berjejaring dengan pihak eksternal untuk 

pengembangan program literasi sekolah dan 

pengembangan profesional warga sekolah tentang 

literasi. 

Membangun jejaring dengan 

pihak eksternal untuk 

pengembangan program 

literasi. 
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SARAN 

      Berdasarkan hasil evaluasi dan 

feedback Gerakan Literasi Sekolah,  

Pemerintah Kabupaten Batang dapat 

mengambil program prioritas sebagai 

berikut: (1) Menyelenggarakan program 

pelatihan menulis buku bagi guru; (2) 

Kampanye budaya membaca 15 menit; dan 

(3) Showcase hasil literasi tingkat 

Kabupaten Batang. 
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