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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya sehingga Seminar Nasional Pendidikan 2015 dapat terselenggara dengan
sukses dan lancar.

Seminar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Desember 2015
merupakan rangkaian dari Peringatan HUT PGRI yang ke 70 tahun dan Hari Guru Nasional
tahun 2015 dengan tema: Transformasi Pendidikan dalam Mewudkan Generasi Emas
Indonesia. Tema ini dipilih berdasarkan beberapa kajian yang berkaitan dengan kondisi
kualitas pendidikan di Indonesia dan rencana Pemerintah mencanangkan kebangkitan
Generasi Emas pada tahun 2045. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah semua pihak,
khususnya para pelaku dunia pendidikan. Sebab, target tersebut tentu tergantung bagaimana
dunia pendidikan menyiapkan generasi era ini untuk kejayaan esok hari. Dunia pendidikan
menjadi satu-satunya jalan untuk mewujudkan kebangkitan generasi emas tersebut bisa
terealisasi.

Sayangnya, berdasarkan berbagai kajian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di
Indonesia masih sangat memperihatinkan. Kualitas Pendidikan Indonesia menduduki posisi
nomor 69 dari 76 negara  anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi Pembangunan (OECD)
dirilis pada 13 Mei 2015 oleh BBC dan Financial Times. Berdasarkan data ini, Kualitas
Pendidikan Indonesia masih kalah jika dibanding beberapa Negara ASEAN yang lain,
misalnya Singapura sukses menempati peringkat pertama kualitas pendidikan, Kemudian
Vietnam menempati urutan 12, lalu Thailand masuk daftar 47, dan Malaysia urutan 52.
Menurut Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan OECD mengatakan bahwa yang
membedakan kualitas pendidikan negara di peringkat atas dan bawah adalah gurunya.
Beberapa Negara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi karena mereka fokus
meningkatkan kualitas pendidik.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, sudah saatnya Indonesia melakukan transformasi
pendidikan secara komprehensif. Transformasi pendidikan sebagai salah satu upaya
perubahan menuju Indonesia baru yang ditandai dengan perubahan (transformasi) dari
pendidikan otoriter menuju pendidikan yang demokratis, dari pendidikan yang sentralistis
menjadi pendidikan yang desentralistis dan dari pendidikan yang mengutamakan elitis
menjadi pendidikan untuk semua serta lebih humanis dengan memperhatikan kearifan
daerah sebagai modal dan kultur sosial. Selain itu, transformasi pola pikir para pelaku
pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian,  khususnya berkaitan dengan peningkatan
kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya. Sebab, diakui atau tidak secara tidak
langsung tinggi rendahnya kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya.

Kegiatan seminar ini diawali dengan presentasi Narasumber dari praktisi dan
akademisi yang dilakukan secara penel dan kemudian dilanjutkan presentasi secara paralel
oleh pemakalah. Dalam Seminar Nasional ini, kami menerima makalah yang berupa hasil
penelitian maupun hasil pemikiran/kajian konseptual.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan aktif dalam kegiatan yang dimaksud. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan
Seminar Nasional Pendidikan tahun depan.

Lamongan, 31 Desember 2015

Panitia
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PERMASALAHAN GURU DAN DUKUNGAN REGULASI DALAM
PENINGKATAN  MUTU PENDIDIKAN

Unifah Rosyidi
Universitas Negeri Jakarta
Email: unifahr@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan yang bermutu menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Masih banyak fenomena
kurangnya jumlah maupun kualitas pendidik/guru dari pemerintah mengakibatkan pendidikan di Indonesia
kurang bermutu. Regulasi yang jelas, tidak direduksi dan tidak multi tafsir tentu saja sangat dibutuhkan
sebagai acuan dalam mewujudkan guru profesional dan bermartabat untuk kepentingan terbaik putra putri
bangsa. Permasalahan pendidikan khusunya permasalahan guru dan tenaga kependidikan sejatinya bukan
semata-mata terletak pada regulasi pendidikan, tetapi terletak pada implementasi yang belum sejalan. Dalam
makalah ini dibahas anatomi permasalahn guru beserta solusinya. Berbagai macam permasalahan yang
terjadi pada guru diantaranya, 1) Kualifikasi akademik yang belum sesuai harapan, 2) Simpang siur
pemahaman guru tetap, 3) Rumitnya kenaikan pangkat dan karir guru, 4) Beban mengajar cukup tinggi 5)
Sistem pencairan tunjangan profesi yang perlu diperbaiki, 6) Uji Kompetensi Guru belum mampu
meningkatkan mutu guru secara keseluruhan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan menjadi awal dari
penyiapan guru profesional. Memetakan dan membuat design kebutuhan guru dan pentahapan
pengangkatannya hingga tuntas sehingga semua sekolah di berbagai jenjang dan jenis terpenuhi kebutuhan
gurunya. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat disain dan menyediakan sumber
daya yang mencukupi untuk pelaksanaan pembinaan dan pengambangan profesi guru. Kesejahteraan guru
menjadi bagian penting dari peningkatan profesionalisme guru. Regulasi tentang pendidikan juga seringkali
antara satu dengan yang lainnya bertentangan. Kajian para ahli untuk sinkronisasi dan harmonisasi antar
peraturan merupakan kebutuhan mendesak sehingga guru tidak menjadi korban akibat kebingungan
penerapan aturan yang berbeda-beda.Pada akhirnya semua peraturan atau regulasi adalah instrumen untuk
menata agar suatu program dapat dilaksnakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Permasalahan Guru, Regulasi, Mutu Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu merupakan isu sentral berbagai negara di dunia. Melalui

pendidikan bermutu, masyarakat dan bangsa dapat mentransformasikan diri menjadi

masyarakat yang beradab, modern, dan dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di

dunia.Isu pendidikan bermutu tersebut juga menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah

Indonesia.Bahkan tema sentral dalam World Education Forum tahun 2015 di Incheon,

Repuclic of Korea dengan jelas menyatakan bahwa “ good quality eduation, provided by

trained and supported teachers, is the right of allchildren, youth and adult, not the

privelege of few”. Inti kualitas pendidikan adalah guru yang terlatih dan profesional dan itu

adalah hak semua anak, remaja, dan dewasa.Hak semua warga negara.

Menurut Pasal 41 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan

untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.Dalam pasal (4) Ketentuan
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mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan dilaksanakan secara formal, non formal, dan informal.Masyarakat yang

terpanggilmembantu pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dapat

turut serta mendirikan dan mengelola pendidikan yang bermutu.Hal yang paling krusial

dalam penyeleanggaraan pendidiikan formal yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah

ketersediaan tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas. Pasal 44 ayat (3) menyebutkan

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan

tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Namun ada kenyataannya justru sebaliknya kurang tersediaan jumlah dan pembinaan

kualitas pendidik/guru dari pemerintah maupun pemerintah daerah.Fenomena ditarikanya

guru-guru negeri di sekolah-sekolah swasta hingga kini masih terus berlangsung, tidak

heran apabila kualitas sekolah swasta yang sebagian besar diselenggarakan masyarakat

untuk membantupemerintah meningkatkan akses pendidikan mutunya sangat

variatif.Penarikan besar-besaran guru-guru PNS yangdiperbantukan pada sekolah swasta

menunjukan terkungkungnya kaca mata para pejabat birokrasi memahami tentang

pentingnya membangun pendidikan bersamaantara pemeritah, pemrintah daerah, dan

masyarakat.

Guru-guru yang telatih, bersikap profesional, dan didukung oleh pola

pengembangan profesi berkelanjutan yang jelas menjadi impian karena hal itu merupakan

kunci dari pendidikan yang bermutu.Regulasi yang jelas, tidak direduksi dan tidak multi

tafsir tentu saja sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam mewujudkan guru profesional dan

bermartabat untuk kepentingan terbaik putra putri bangsa.

PEMBAHASAN

Carut marut permasalahan pendidikan dan secara khusus permasalahanguru dan

tenaga kependidikan sejatinya bukan semata-mata terletak pada regulasi pendidikan. Pada

dasarnya Regulasi yang ada, mulai dari UU Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 tahun

2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen, PP No. 74 tahun

2008 tentang Guru, dan aturan lain  menjelaskan bahwa negara telah menyediakan regulasi

yang cukupmelindungi pelaksanaan pendidikan nasional dan juga penjaminan terhadap

guru  dan tenaga kependidikan dalam aspek yang komprehensif mulai dari  ketersediaan

jumlah, rekruitmen, peningkatan kualifikasi, pembinaan profesi, dan kesejahteraan guru.

Hak dan kewajiban diatur secara jelas.Yang menjadi persoalan adalah antara regulasi
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dengan pelaksanaan yang belum sejalan.Artinya komitmen birkorasi dan berbagai kendala

lainnya menjadikan pelaksanaan dalam aturan masih jauh dari harapan.

Kualifikasi Akademik

Peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi bahasan yang menarik. Riset yang

dilakukan Darling LindaDarling ,et.al (2002) pada guru-guru di Amerika menunjukan

bahwa verbal ability and subjects matters knowledge are the most important components of

teaher effectiveness. Ini artinya bahwa penguasaan subjek mater dan kemampuan verbal

langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan peningkatan kualifikasi akademik guru.

Dalam konteks meningkatakan kualitas pendidikan,maka guru  wajib memiliki

kualifikasi S1. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, pada tahun 2014 baru 57

% guru yang telah berkualifikasi S1. Masih 43 % lainnya belum S1 terutama guru-guru

sekolah dasar yang diangkat sebelum lahirnya UU No, 14 tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen. Dalam Pasal 13 ayat (1)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan

anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam

jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.  Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran

untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada kenyataannya alokasi anggaran yang disediakan masih jauh dari mencukup

dan sering tidak tepat sasaran. Dana bea siswa yang disediakan Kementrian Pendidikan

Nasional maupun Kemendikbud, tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran. Tidak

dilakukanya  pemetaan kebutuhan peningkatan kualifikasi baik dari program studi, dan

daerah yang membutuhkan menyebabkan jumlah bea siswa yang terbatas ini menjadi tidak

tepat sasaran. Guru-guru di perkotaan dengan akses perguruan tinggi yang tersedia,dan

usaha yang sungguh-sungguh, para guru secara mandiri dapat meningkatkan kualifikasi

akademiknya. Bagi guru di pedesaan, disamping akses yang terbatas, jumlah perguruan

tinggi yang tidak linear, dan larangan meninggalkan sekolah selama  mengajar menjadikan

hambatan tersendiri dalam peningkatan kualifikasi akademik ini. Regulasi yang ada, perlu

dilengkapi peraturan tambahan dan kebijakan yang dapat mengakomodasi kesulitan akses

dan bidang studi yang relevan agar peningkatan kualifikasi ini dapat dilaksanakan sesuai

harapan.

Simpang Siur Pemahaman Guru Tetap

Jelas dalam UU tentang Guru dan Dosen pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa Guru

Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara
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pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara

terusmenerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang

memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas

pokok sebagai Guru. Sebagai guru tetap mestinya mereka mendapat penghasilan minimal

seperti yang disebut dalam UUGD Pasal 14 Ayat (1) huruf a, yaitu “Dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup

minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”Sebagai guru tetap mestinya juga berhak

memperoleh tunjangan profesi guru (TPG) (PP 74/2008 Pasal 15 Ayat (1) huruf d).

Sayangnya, Pemahaman yang jelas ini direduksi dalam pedoman operasional

penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan yang menyatakan bahwa guru tetap itu

adalah guru yang diangkat dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan APBD.

Dengan demikian, guru yang selama ini telah puluhan tahun mengisi dan menjalankan

tugas pokok dan fungsi sebagai guru di sekolah-sekolah terutama di sekolah dasar yang saat

ini kekurangan guru hingga 300.000 (Sulistiyo, 2015), nasibnya tidak jelas dan tidak dapat

disertifikasi. Perlakuan demikian menjadikan nasib para guru honor yang telah mengabdi

dan mendedikasikan diri mendidik peserta didik dan memajukan pendidikan nasional tidak

jelas nasibnya. Tidak ada perlindungan profesi. Kesejahteraan yang diterima amat

menyakitkan dan memiriskan hati. Apabila buruh memiliki Upah Minimum Regionnal

maka para pendidik tidak memiliki standar penghasilan minimum. Mereka mendidik anak-

anak bangsa tetapi kesejahteraanya sangat memprihatinkan. Ini akibat regulasi yang telah

jelas kemudian ditafsir dan dibuat ketentuan dibawahnya sehingga mereduksi makna

sesungguhnya yang berusaha menempatkan guru secara proporsional. Studi yang dilakukan

oleh Lorraune Dearden dkk tahun 2002 menunjukan adanya keterkaitan dampak sekolah

yang berkualitas terhadap pencapaian kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Kenaikan Pangkat dan Karir Guru

Pasal 1 ayat 1 UU Guru dan Dosen mendefinisikan Guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, danmengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.Tentu saja berbeda dengan definisi

Dosen. Dosen adalah Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (Pasal 1 ayat

(2)  UU Guru dan Dosen.
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Pengertian dengan jelas membedakan tugas pokok dan fungsi Guru dan Dosen.

Tidak ada satu katapun atau frasa yang menyebutkan bahwa guru wajib melakukan

penelitian.  Amat disayangkan bahwa seharusnya guru didorong untuk melaksanakan tugas

pokoknya tersebut untuk kepentingan terbaik peserta didik yakni mengembangkan potensi

mereka seoptimal mungkin. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan tujuan Pendidikan

Nasional  adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini

mengandung makna yang sangat komprehensif bagi pengembangan peserta didik yaitu

berkembangnya Sikap Spiritual  melalui frasa ‘beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa’,  sikap  sosial, dalam frasa ‘berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis

serta bertanggung jawab’, pengembangan pengetahauan melalui frasa ‘berilmu’, dan

pengembangan ketrampilan sebagai bekal hidup dalam masyarakat melalui frasa ‘cakap

dan kreatif’. Tugas mulia ini seringkali terkendala oleh persoalan adminsitrasi dan aturan

yang sangat rigid dalam mendorong guru untuk bekembang terutama dalam kenaikan

pangkat dan pengembangan karir guru. Rumitnya kenaikan pangkat dan karir guru dapat

dipelajari dari hasil kajian Pengurus Besar PGRI (2016) sebagai berikut: Untuk dapat naik

pangkat dan golongan dari IV/a ke VI/b dan seterusnya guru wajib menyertakan Minimal

12 angka kredit unsur pengembangan profesi. Dalam unsur pengembangan profesi ada 5

komponen yang dapat dilakukan oleh guru. Dari 5 hal itu, yang pedoman dan tim

penilainya ada sejak awal adalah penulisan karya ilmiah, sedangkan 4 unsur lainnya tidak

dilengkapi dengan pedoman maupun tim penilainya.

Sebagai pengganti aturan yang telah menyebabkan guru banyak berada di golongan

IV/a, telah terbit Permenpan dan RB Nomor 16 tahun 2009, yang salah satu komponen

angka kredit untuk kenaikan pangkat adalah publikasi ilmiah dan karya inovatif yang

sesungguhnya sama dengan unsur pengembangan profesi dalam ketentuan terdahulu.

Bahkan yang lebih berat adalah sejak guru mengusulkan kenaikan pangkat dan jabatan dari

golongan III/b (guru pertama) ke III/c (guru muda) guru harus menyertakan 4 angka kredit

unsur publikasi imiah dan atau karya inovatif. Ketentuan itu akan menyebabkan guru

menumpuk pada golongan III/b. Hingga saat ini terdapat 800.000 guru yang kenaikan

pangkatnya mangkrak di golongan IV A akibat persyaratan kenaikan pangkat yang rumit,

melelahkan, mahal, sulit diterima akal, dan jauh lebih sulit daripada proses kenaikan

pangkat dosen. Guru tidak disiapkan untuk dapat menyusun karya ilmiah, pemerintah pun

tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan, misalnya anggaran untuk kegiatan itu.
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Persyaratan penelitian, dan publikasi ilmiah ber ISBN serta perhitungan yang amat

rumit menjelaskan bahwa brikorasi ‘gagal faham’ tentang tugas utama guru dan terjebak

pada pola berpikir yang simplistik bahw guru yang berkualitas adalah guru yang pandai

melakukan penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya. Kegiatan ini dianggap

sangat terpuji dibandingkan usaha-usaha guru yang tiap hari mendorong peserta didik agar

berkembang potensi sosial, intelektual, ketrampilan, dan pribadinya.  Gagal faham ini dapat

dilihat dari regulasi yang dibuat dengan mereduksi dan menafsir UU yang telah jelas

mengaturnya melalui peraturan dibawahnya dengan dengan sudut pandang yang bukan

hanya dangkal tapi juga mereduksi tugas pokok dan fungsi utama guru itu sendiri..

Beban Mengajar

Pasal 1 UU Guru dan Dosen dengan jelas menyebutkan bahwa tugas guru tidak

hanya mengajar di dalam kelas semata. Tugas Utama Guru Utama seperti mendidik,

melatih, membimbimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi menjadi bagian tidak

terpisahkan dari tugas mengajar. Bahkan mendidik merupakan esensi tugas utama guru.

Hasilnya pun bukan hanya insan cerdas semata melainkan insan Indonesia yang

komprehensif memiliki kapasitas diri dalam pengembangan keserdasan moral-spiritual,

intelektual, sosial, dan kepribadian agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung

jawab (good citizen). Ketentuan yang termaktub dalam PP no. 77 tahun 2008 tentang Guru

pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa beban kerja guru minimum 24 jam tatap muka

dan maksimum 40 jam tatap muka per minggu dibelrakukan sangat ketat.  Artinya tidak ada

toleransi apapun bagi guru selain mengajar minimum 24 jam tatap muka. Tugas lain dalam

mendidik, memibimbing, mengevaluasi, merencanakan, melaksanakan dan penilaian

pembelajaran tidak dianggap penting. Disinilah masalah nya.Bandingkan dengan dosen

yang cukup 12 sks sudah dengan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat.Akibat aturan

itu, sekarang banyak guru yang frustasi karena beban berat dan juga tertekan akibat harus

mengajar di beberapa sekolah. Apalagi guru yang tidak dapat terpenuhi 24 jam mengajar

karena beberapa alasan, misalnya struktur program kurikulum, jumlah kelas, dan lain-lain.

Seharusnya Indonesia belajar dari negara-negara lain di dunia dalam hal pembagian

jam kerja, perhitungan, dan penghargaanya. Perlu diterbitkan aturan yang mengakomodasi

dan menghargai tugas guru selain mengajar dan juga mengenai rasio guru - siswa.Rasio

guru dan siswa yang diberlakukan secara nasional dengan tidak mempertimbangkan hal-hal

yang sangat spesifik daerah mempersulit ruang bagi guru untuk memperoleh haknya dalam

penerimaan tunjangan profesi guru bagi yang telah bersertifikat pendidik,  Misalnya kalau

diperkotaan, sebagai akibat keberhasilan keluaga berencana maka banyak sekolah yang
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berkurang peserta didiknya, sehingga rasio guru dan siswa sulit terpenuhi akibat

berkurangnya jumlah peserta didik. Sedangkan di daerah 3 T, terpencil,terluar, dan terdepan

maka secara geografis rasio tersebut sangat sulit dilaksanakan. Seharusnya dibuat aturan

yang lebih riil dengan mempertimbangkan azas keadilan, profesionalisme, dan objektivitas

sehingga tugas-tugas lain seperti sebagai wali kelas, pembina OSIS, pembina kegiatan

ekstra kurikuler, guru piket, dan lainnya diperhitungkan sebagai bagian dari beban kerja

guru.

Sistem Pencairan Tunjangan Profesi

Kualitas dan kesejahteraan adalah dua sisi dari profesi yang tidak dapat dipisahkan

satu sama lain. Terbitnya UU Guru dan Dosen yang juga merupakan hasil perjuangan

panjang PGRI patut diapresiasi. Pemerintah menempatkan guru sebagai profesi dengan

menegaskan pentingnya kualitas, kesejahteraan, dan perlindungan sebagai ruh dari profesi.

Salah satu yang dinanti guru adalah kesejahteraan yang meningkat.

Sayangnya nasib guru tidak seindah dari konsep yang termaktub dalam UU Guru

dan Dosen. Setelah guru mengikuti sertifikasi dan dinyatakan lulus oleh LPTK yang

mengujinya, maka guru berhak memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (NUPTK). Nomor ini sebagai syarat pencairan tunjangan profesi.Namun

demikian guru tidak serta merta memperolehnya. Guru wajib mengikuti serangkaian syarat

adminsitrasi yang terurai dalam pedoman pembayaran tunjangan profesi.  Jam mengajar

guru wajib di verifikasi setiap semester, dan berbagai persyaratan lain yang sering tidak

masuk akal adalah apabila guru yang berhalangan dengan alasan apapun seperti sakit keras,

atau keluarganya meninggal maka tidak dapat dibayarkan tunjangan profesinya. Sungguh

aturan yang sangat memberatkan dan sulit diterima secara akal sehat.

Mekanisme pembayaran TPG perlu diperbaiki, termasuk pedomannya. Pedoman

Pencairan Tunjangan Profesi Guru harus diperbaiki dengan mengedepankan prinsip

profesionalitas, keadilan, dan obyektivitas. Perlu disiapkan sistem pembayaran TPG

melekat pada dan/atau bersamaan dengan gaji.

Uji Kompetensi Guru dan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Secara

Berkelanjutan

Isu yang tidak kalah menarik adalah Uji kompetensi Guru (UKG). UKG digagas

pada era Mentri Nuh dimaksudkan sebagai pemetaan kompetensi guru, selanjutnya akan

digunakan untuk mengetahui tingkat kompetensi guru dalam hal penguasaan substansi

(profesional) dan Pedagogik. Pemetaan ini menjadi sangat penting karena menjadi landasan
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dalam membina dan mengembangkan profesi guru, dalam bentuk berbagai pelatihan yang

relevan dengan kebutuhan guru.Bentuk-bentuk pelatihan yang bersfat online juga digagas

sebagai tindak lanjut dari UKG.Bagi guru yang kompetensinya rendah maka pelatihan tatap

muka menjadi pilihan terbaik.Guru-guru demikian masih memerlukan bimbingan dan

pemahaman dalam penguasaan substasni dan pemahaman pedagogis seperti metode,

pendekatan belajar pembelajaran sesuai dengan konteksnya dan mendorong siswa belajar

aktif, berpikir tingkat tinggi, dan kreatif.Dengan demikian UKG menjadi sangat penting

dan menarik.

Kebijakan di negeri mudah berubah seirama dengan pergantian rezim.Konsep yang

bagus dan sekaligus merupakan data yang baik untuk perencanaan pengembangan profesi

menjadi berubah ketika fungsi UKG juga berubah. UKG akan dilakukan setiap tahun dan

dalam berbagai diskusi disebutkan hasilnya digunakan untuk skema pengurangan tunjangan

profesi dan kenaikan pangkat dan karir guru. Apabila rencana ini benar maka inisiasi awal

yang baik ini berubah menjadi skedar kegiatan projek semata.UKG yang dilakukan pada

setiap tahun bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga tidak efektif dan bukan cara

yang tepat untuk peningkatan mutu guru.  Tes yang sering dilakukan terhadap guru sulit

berkorelasi dengan peningkatan mutu guru. Seharusnya dana yang melimpah digunakan

untuk peningkatan dan pengembangan profesi guru secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pemerintah, pemerintah daerah,  wajib mengalokasikan dana untuk pengembangan profesi

setiap guru melalui berbagai kegiatan yang terukur seperti workshop dan dilakukan sesuai

dengan level kompetensinya.Apalagi Negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional    [Pasal 31 (4).

PENUTUP

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari kualitas pembelajaran di kelas. Ingin

mengetahui bagaimana sebenarnya kualitas output dunia pendidikan maka pergi dan

amatilah apa yangterjadi di kelas.  Regulasi yang dibuat dengan memperhatikan kaidah

keilmuan, dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek filosofis, aspek

yuridis formal, dan azas manfaat seharusnya menjadi acuan dalam merumuskan aturan-

aturan yang sifatnya operasional sebagai petunjuk pelaksanakan program dan aktivitas.

Berbagai kendala yang ditemui lahir dari pemahaman yang sempit sehingga pelaksanaanya

jauh mereduksi dari makna yang terkandung dalam peraturan diatasnya.
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Dalam konteks pembinaan dan pengembangan profesi guru, kebijakan dari hulu ke

hilir menjadi sangat penting karena menyiapkan guru profesional tidak lahir begitu saja.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menjadi mula dari penyiapan guru

profesional.  Transformasi kelembagaan, akademik, sumber daya, budaya mutu, rekruitmen

calon mahasiswa yang tidak hanya di diukur melalui tes kognitiftetapi juga di tes mengenai

tes bakat-minat dan kepribadian, penguatan keilmuan dan penguatan karakter calon guru

yang menyayangi anak dan pantang menyerah menjadi bagian dari pekerjaan rumah LPTK

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pendidikan Profesi Guru menjadi kawah

candradimuka yang memerlukan persiapan matang, memadukan antara kekuatan akademik,

pedagogis, kepribadian, dan sosial dalam satu performansi mahasiswa calon guru yang

berkualitas dan berdedikasi adalah pekerjaan rumah yang harus didukung regulasi yang

memihak, termasuk pendanaan yang cukup bagi pengembanganLPTK. LPTK swasta sudah

sewajarnya dibina dengan sebaik-baiknya karena mereka juga bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.Keberadaan LPTKS adalah nyata dan riil

membantu pemerintah dalam meningkatkan aksesdan kualitas pendidikan tinggi.

Pemetaan kebutuhan guru hingga saat ini belum dimilikioleh pemerintah. Mengenai

data guru ini sering dianalogikan sebagai cukup tapi penyebarannya tidak merata. Berapa

yang riil  dari kebutuhan guru di tiap daerah berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan

belum tersedia. Ini yang menjadi akar permasalahan. Hingga saat ini terjadi kekurangan

guru yang masif, menurut Sulistiyo (2015) terdapat kekurangan guru sekolah dasar hingga

300.000 sebagai akibat dari gelombang pensiun guru yang diangkat tahun 1980 an, dan

juga karena alih tugas dan lain-lain.  Sementara pengangkatan guru PNS mengalami pasang

surut dan jumlahnya sangat terbatas kalau tidak dikatakan sebagai moratorium.  Kemenpan,

bersama Kemdikbud dalam hal ini Dirjen GTK, dan Pemerintah Daerah seharusnya duduk

bersama untuk memetakan dan membuat design kebutuhan guru dan pentahapan

pengangkatannya hingga tuntas sehingga semua sekolah di berbagai jenjang dan jenis

terpenuhi kebutuhan gurunya

Kebijakan mengenai Pembinaan dan Pengembangan profesi guru dibuat dengan

jelas arah dan tujuan serta langkah-langkah pemenuhannya.Pengembangan profesi guru

pada dasarnya menjadi tanggung jaab kedua belah pihak, yaitu pemegang profesinya itu

sendiri yakni guru dan pemerintah- pemerintah daerah. Guru sebagai pemegang jabatan

profesional bertanggungjawab mengembangkan profesinya secara mandiri ada atau tidak

ada bantuan pemerintah. Kesadaran ini sangat penting sebagai ruh yang melekat dari

sebuah profesi.  Peningkatan diri dapat dilakukan secara sendiri-sendri maupun bersama
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rekan sejawatnya.Dapat dilakukan secara sederhana.Intinya belajar terus menerus, dan

memperbaiki kemampuan secara berkelanjutan merupakan kewajiban bagi guru.

Di sisi lain, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat disain

dan menyediakan sumebr daya yang mencukupi untuk pelaksanaan pembinaan dan

pengambangan profesi guru. Pada setaip guru dialokasikan waktu yang tepat dalam setiap

tahunnya dilatih.  Jumlah jam pelatihan tidak harus sama antar guru karena disesuaikan

dengan tingkat kompetensi dan kebutuhan guru masing-masing. Anggaran tidak boleh

menjadi alasan tidak jelasnya pengembangan profesi guru secara berkelanjutan. Banyak

cara workshop yang murah dan efektif bagi peningkatan profesi guru. Yang penting

tersedianya regulasi dan petunjuk operasional agar program ini dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya.

Kesejahteraan guru menjadi bagian penting dari peningkatan profesionalisme

guru.Aturan yang dirasakan sangat kaku dan menghalangi guru mendapatkan hak-hak

profesinya sudah seharusnya ditiadakan.Selain itu, pengakuan terhadap guru tetap

seharusnya dikembalikan pada makna sebagaimana terkandung dalam UU Guru dan

Dosen.Pengakuan dan penghargaan pada guru non PNS dengan segala bentuk dan

modelnya ditetapkan dalam aturan sistem penggajian tersendiri dan layak.

Regulasi tentang pendidikan juga seringkali antara satu dengan yang lainnya

bertentangan.Kajian dari para ahli untuk sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan

merupakan kebutuhan mendesak sehingga guru tidak menjadi korban akibat kebingungan

penerapan aturan yang berbeda-beda.Pada akhirnya semua peraturan atau regulasi adalah

instrumen untuk menata agar suatu program dapat dilaksnakan dengan sebaik-baiknya demi

kemaslahatan masyarakat.
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PROFESIONALISME GURU MELALUI LESSON STUDY

Widiyanto
FE Universitas Negeri Semarang
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ABSTRAK

Perdebatan tentang kualitas pendidikan selalu menyagkut tentang kualitas dan Profesionalisme guru. Upaya
peningkatan dan pembinaan profesionalisme guru banyak dilakukan tetapi belum memperoleh hasil sesuai
harapan. Peningkatan profesionalisme guru akan lebih berhasil jika ada upaya dari guru sendiri untuk
meningkatkan kompetensinya. Perubahan mindset bagi guru harus dilakukan dengan prinsip guru harus
memberdayakan diri sendiri. Progam pelaksanaan Lesson Study memiliki karakteristik yang menjadikan guru
memiliki kesempatan banyak untuk berkolaborasi dengan kolega, menuangkan gagasan, dan menemukan ide
-ide baru dalam rangka peningkatan profesionalisme utamanya pada tugas pembelajaran. Kajian ini
berupaya untuk menemukan metode pendalaman Lesson Study yang perlu dilaksanakan oleh guru.

Kata Kunci: Profesionalisme; Lesson Study

PENDAHULUAN

Sejumlah complain yang sering dilontarkan kepada kaum guru di Indonesia sebagai

catatan merah bagi raport guru di mata masyarakat Indonesia muncul saat ada tawuran antar

sekolah, rendahnya nilai UN, rendahnya mutu lulusan dalam peringkat pembelajaran baik

yang muncul dalam PISA maupun pada TIM. Selanjutnya akan bermuara pada pertanyaan

seberapa jauhkah Profesionalisme guru dan peranannya dalam mendidik anak bangsa untuk

mengantarkan menjadi generasi emas?. Lebih jauh lagi tentang keprofesionalan ini juga

akan memperburuk kualitas pendidikan yang disebutkan kekurangan kekurangan pada guru

, dengan indicator sebagai berikut: Pertama, lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi yang

belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Bekal

kecakapan yang diperoleh di lembaga pendidikan belum memadai untuk digunakan secara

mandiri, karena yang terjadi di lembaga pendidikan hanya transfer of knowledge semata

yang mengakibatkan anak didik tidak inovatif dan tidak kreatif, bahkan tidak pandai dalam

menyiasati persoalan-persoalan di seputar lingkungannya. Kedua, Peringkat indeks

pengembangan manusia (Human Development Index) masih sangat rendah, demikian pula

mutu akademik sekolah di Indonesia. Menurut data tahun 2004, dari 117 negara yang

disurvei Indonesia berada pada peringkat 111 dan pada tahun 2005 peringkat 110 dibawah

Vietnam yang berada di peringkat 108. Mutu akademik di bidang IPA, Matematika dan

Kemampuan Membaca sesuai hasil penelitian Programme for International Student

Assesment (PISA) tahun 2003 menunjukan bahwa dari 41 negara yang disurvei untuk

bidang IPA Indonesia berada pada peringkat 38, untuk Matematika dan kemampuan
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membaca menempati peringkat 39 (Octavianus: 2007) Keempat, sebagai konsekuensi logis

dari indikator-indikator diatas adalah penguasaan terhadap IPTEK dimana kita masih

tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

(https://mobile.facebook.com/ 29-11-2015). Sedangkan Muhammad Noah (22/11/2013)

menyoroti tentang keprofesionalan itu terletak pada 3 hal yaitu: sistem pendidikan

keguruan, distribusi, dan kualitas guru. Lebih lanjut beliau memerinci dimana distribusi

guru persoalan sistem pendidikan keguruan. Suplai guru. Oleh karena itu sedang kita tata.

Dulu guru bukan profesi, tapi semenjak Undang-Undang (UU) Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen, guru adalah profesi, meski demikian pendidikan untuk profesi guru baru

dirintis. Saat ini, lanjutnya, sarjana pendidikan (S.Pd) sebenarnya belum menjadi guru.

Mereka perlu bersertifikasi untuk bisa jadi guru. dari sisi distribusi guru. Walaupun guru di

Indonesia memiliki rasio nasional yang baik, 1:17 sampai 1:20, persoalan distribusi masih

menjadi masalah. Ada satu tempat yang kelebihan guru tapi di tempat lain justru

kekurangan. Persoalan ketiga, tambahnya, terkait kualitas. Menurut beliau, peningkatan

kualitas guru tidak pernah berhenti karena guru mengajar ke depan yang akan terus

mengalami perubahan. Sehingga peningkatan kualitas guru harus terus ditingkatkan.

Pendapat lain yang berkaitan dengan keprofesionalan guru, Ketua Umum Pengurus

Besar PGRI, Sulistiyo (2012), mengungkapkan adanya permasalahan pada guru guru kita

yaitu: Masalah pertama guru, ungkapnya, adalah pendidikan guru yang jauh dari memadai

tersebut berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang ada saat ini; Masalah kedua

adalah sistem pengangkatan guru yang tidak berdasar kebutuhan dan masih da nuansa

KKN; Masalah ketiga adalah pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan

sesuai tujuan; Keempat, adalah hak guru yang tidak diterima sesuai waktu yang ditentukan.

Terlepas dari permasalahan yang diungkapkan oleh berbagai pakar dan stakeholder

pendidikan guru sendiri secara sadar dan berkelanjutan harus mampu meningkatkan

profesionalismenya, utamanya pada proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan dan

mendewasakan siswa didik. Dimana guru sebagai profesi dalam pendidikan memiliki

beberapa peranan seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Mohamad Surya (2007) Guru

Di Garda Terdepan Pendidikan; Guru sebagai pribadi; Peran guru di keluarga; Peran guru

di sekolah; Peran guru di masyarakat.

Berbagai peran tersebut seorang guru profesional harus memiliki sikap yang

visioner yang mampu menyambut tantangan masa depan dimana tantangan masa depan

dunia pendidikan menurut Robert B Tucker (2001) dalam Suryo (2007) seorang guru akan

menghadapi: (1) kecepatan (speed); (2) kenyamanan (convinience); (3)  gelombang
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generasi (age wave); (3) pilihan (choice); (4) ragam gaya hidup (life style); (5) kompetisi

harga (discounting); (6) pertambahan nilai (value added); (7) pelayananan pelanggan

(costumer service); (8) teknologi sebagai andalan (techno age) (9) jaminan mutu (quality

control) yang mana semua tantangan itu hanya bisa dihadappi jika guru mampu

mengembangkan paradigma baru dalam pendidikan seperti: accelerated learning, learning

revolution, megabrain, quantum learning, value clarification, learning than teaching,

transformation of knowledge, quantum quotation (IQ, EQ, SQ, dll.), process approach,

Forfolio evaluation, school/community based management, school based quality

improvement, life skills, competency based corriculum.

Kemampuan mengembangkan diri dalam paradigm baru di atas  yang mana akan

menjadikan guru professional dengan karakteristik: Memiliki  kepribadian yang matang dan

berkembang; Penguasaan  ilmu yang kuat;Keterampilan  untuk membangkitkan peserta

didik kepada sains dan teknologi; dan Pengembangan  profesi secara berkesinambungan;

Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan.

Menurut Suryo (2007) guru saat ini masih memiliki karakteristik warisan lama

seperti: Terisolasi; Rutinitas; Kendala guru pemula; Karir tak berjenjang; Kurang dialog

mengenai pengajaran; Kurang keterlibatan dalam pengambilan keputusan kurikulum

sekolah dan pengajaran. Disisi lain berbagai pembelaan pada guru pada saat adanya

complain dari luar sering kali meninabobokkan guru untuk tidak bergerak dan memperbaiki

guru. Untuk tidak menjadi pihak yang lemah dan harus dibela maka guru seharusnya

mampu memberdayakan diri dan menjadi kuat dengan lebih memprofesionalkan diri

dengan karakteristik guru professional sebenarnya. Guru harus bangkit sendiri sesame guru

untuk bersama-sama meningkatkan profesionalisme.

Banyak metode dalam meningkatkan profesionalisme guru yang bisa ditempuh,

sebuah mertode seperti lesson study memberikan wawasan bagi guru untuk melepaskan diri

dari karakteristik lama. Hal ini karena metode lesson study memiliki berbagai manfaat

dengan adanya kerjasama diantara guru untuk meningkatkan diri, berbagai manfaat lesson

study akan memberikan kegunaan yang besar karena lesson study memiliki manfaat:

Mengurangi keterasingan guru (dari komunitasnya); Membantu guru untuk mengobservasi

dan mengkritisi pembelajarannya; Memperdalam pemahaman guru tentang materi

pelajaran, cakupan dan urutan materi dalam kurikulum; Membantu guru memfokuskan

bantuannya pada seluruh aktivitas belajar siswa; Menciptakan terjadinya pertukaran

pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar siswa; Meningkatkan kolaborasi pada

sesama guru.
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PEMBAHASAN

Lesson study dapat dikatakan sebagai peningkat kualitas karena Lesson Study

merupakan suatu pendekatan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh

guru secara kolaboratif, dengan langkah-langkah pokok merancang pembelajaran untuk

mencapai tujuan, melaksanakan pembelajaran, mengamati pelaksanaan pembelajaran

tersebut, serta melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji. Disisi

lain Lesson study merupakan metode untuk profesionalisme karena merupakan suatu model

pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan

berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk

membangun komunitas belajar (Tim Penulis, 2006), yang mana memilki fokus aktivitas

siswa di kelas, dengan asumsi bahwa aktivitas siswa tersebut terkait dengan aktivitas guru

selama mengajar di kelas.

Gambar 1: Alur Pelaksanaan Pembelajaran  melalui Penerapan Lesson Study
(Tim Pengembang PPLUniversitas Negeri Malang, Desember 2011)

PENUTUP

• Profesionalisme Guru sering dipertanyakan dikaitkan dengan dengan guru sebagai suatu

profesi dan hasil pekerjaannya

• Belum semua unsur pendukung ke profesionalan guru dilaksanakan

• Pendekatan pembelajaran dengan lesson study sebagai alternatif peningkatan kualitas

pembelajaran yang menuju pada PAIKEM GEMBROT
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG):
ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Hartono
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Email: hartono140@yahoo.com

ABSTRAK

Implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG   prajabatan) merupakan tonggak  kemajuan
pembangunan  kualitas guru  di tanah air bila dilaksanakan secara demokratis, objektif, terbuka,
akuntabel, dan bermartabat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana yang
diamanatkan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Model PPG
prajabatan konsekutif yang dipilih pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan lulusan PPG yang
berkualitas perlu mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat luas, hal ini sebagai implikasi atas
semangat dan konsistensi pemerintah dalam memberikan tunjangan profesi pendidik sebesar 1 gaji pokok
kepada guru yang tersertifikasi. Terdapat peluang sekaligus tantangan bagi LPTK penyelenggara dan
peserta untuk berkompetitif mutu pada tingkat tinggi, merupakan fenomena penting dalam pembangunan
guru di tanah air yang harus diwujudkan sebagai bagian dari pembangunan bangsa Indonesia menuju sosok
suatu  bangsa yang bermartabat dan memiliki daya saing tinggi pada tingkat regional, nasional, dan
internasional.

Kata kunci: Pendidikan profesi guru, peluang dan tantangan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan

bahwa guru adalah pendidik profesional (pasal 1 ayat 1), merupakan profesi (pasal 7 ayat

1), wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal

8). Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI

Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan pasal 3 adalah

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk menghasilkan guru profesional yang memenuhi ketentuan Undang- Undang

RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta peraturan perundangan lainnya

yang berlaku, diperlukan proses pendidikan khusus yang bermutu, kredibel, terbuka,

demokratis, dan bermartabat, yang disebut PPG (Pendidikan Profesi Guru). PPG  dalam

jabatan pernah diselenggarakan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan  dan Tenaga

Kependidikan) atas mandat Menteri Pendidikan Nasional. Sebagai contoh, Universitas

PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) telah menyelenggarakan PPG dalam

jabatan program studi PGSD pada tahun 2011/2012 atas mandat Menteri Pendidikan

Nasional, dan telah meluluskan 59 orang guru SD yang berkualifikasi akademik S1
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(Sarjana Pendidikan) program studi PGSD. Para lulusan PPG dalam jabatan tersebut

mendapat sertifikat pendidik yang dinyatakan sebagai guru  profesional pada mapel

guru kelas SD, sehingga mereka mendapat tunjangan profesi pendidik sebesar satu gaji

pokok.

PPG prajabatan beberapa tahun belakangan ini telah diselenggarakan oleh LPTK

negeri melalui mekanisme 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), peserta yang berkualifikasi

sarjana pendidikan yang direkrut ditugaskan terlebih dahulu untuk mengajar di daerah 3T

dalam kurun waktu satu tahun yang disebut pra- PPG, kemudian mengikuti pendidikan

profesi dengan menggunakan metode utama workshop dan PPL  di sekolah sesuai

dengan program studinya. Para lulusan program ini mendapatkan prioritas untuk direkrut

sebagai guru PNS yang siap ditugaskan pada daerah-daerah yang membutuhkan.

PPG merupakan salah satu pola program sertifikasi guru, di samping itu juga telah

dilakukan pola penilaian portofolio dan pola PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru)

dalam jabatan. PPG  prajabatan merupakan salah satu pola sertifikasi guru yang

diselenggarakan  oleh LPTK yang ditunjuk  oleh Menteri Riset, Teknologi dan Dikti,

yang rencananya akan diselenggarakan secara luas pada tahun 2016. LPTK yang diberi

mandat untuk menyelenggarakan PPG prajabatan harus memenuhi persyaratan khusus

yaitu: (1) memiliki 2 orang dosen yang berkualifikasi akademik doktor kependidikan

dengan jabatan akademiknya sekurang-kurangnya lektor; (2) memiliki 4 orang dosen yang

berkualifikasi akademik magister  kependidikan atau salah satu ijazah S1/S2

kependidikan dengan jabatan akademiknya sekurang-kurangnya lektor kepala; (3) memiliki

lab- school; (4) memiliki asrama mahasiswa; dan (5) nisbah dosen dengan mahasiswa = 1

≥ 30.

PPG prajabatan merupakan tonggak kemajuan bagi pembangunan profesi guru di

tanah air yang perlu didukung oleh masyarakat luas agar mampu menghasilkan lulusan

guru profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 14

tahun 2005 tentang guru dan dosen. PPG prajabatan dapat diikuti oleh lulusan sarjana

atau lulusan diploma IV (sarjana terapan) sesuai dengan program studi PPG tersebut, baik

lulusan PTS maupun lulusan PTN (sarjana program studi murni atau program studi

kependidikan) yang lulus seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang

ditentukan, dan kuotanya terbatas. Sebagai contoh: calon mahasiswa PPG program studi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia boleh lulusan program studi Pendidikan Bahasa

dan Sastra Indonesia dari LPTK atau pun lulusan program studi Bahasa dan Sastra

Indonesia dari non-LPTK, artinya tingkat kompetitif calon mahasiswa/peserta PPG
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prajabatan yang lulus seleksi cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat

kompetitif calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program studi S1 di PTN.

PEMBAHASAN

Kompetensi Guru

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005

tentang guru dan dosen pasal 7 ayat 1 butir c dan d, menyatakan bahwa profesi guru

merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip antara lain

memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang

tugas, serta memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya pasal 10 ayat 1, menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

yang   diperoleh melalui pendidikan profesi yaitu PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai seperangkat sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang dikuasi oleh seseorang dalam bidang tertentu, seperti bidang hukum,

bidang kedokteran, bidang psikologi, bidang guru, dan lainnya yang ditentukan batas

minimalnya yang disebut standar. Standar kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran

diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007,

sedangkan standar kompetensi guru bimbingan dan konseling (konselor) diatur di dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor  27 tahun  2008. Standar  kompetensi

tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun kurikulum PPG (Pendidikan Profesi

Guru).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa pendidikan  profesi guru

merupakan pendidikan khusus yang yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk

pemerintah (Menteri Riset, Teknologi dan Dikti) yang bertujuan untuk menghasilkan guru

profesional yang menguasai standar kompetensi guru/standar kompetensi guru bimbingan

dan konseling/konselor yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman guru terhadap perkembangan

peserta didik, kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (silabus, RPP,

materi, media, lembar kerja siswa, dan instrumen asesmen), kemampuan guru dalam

melaksanakan pembelajaran, dan kemampuan guru dalam melakukan asesmen baik

asesmen proses maupun asesmen hasil pembelajaran. Kompetensi kepribadian
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merupakan kemampuan guru dalam mengelola kepribadiannya yang mantap, stabil,

dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan  bagi peserta didik.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam kaitannya dengan bagian dari

kehidupan masyarakat untuk melakukan komunikasi/kerja sama secara efektif dengan

peserta didik, teman guru sejawat, orang-tua/wali murid, serta tokoh masyarakat.

Kompetensi profesional merupakan  kemampuan guru yang berkaitan dengan

penguasaan materi pembelajaran atau materi bidang mata pelajaran/kerangka teoritik

pelayanan bimbingan dan konseling bagi guru bimbingan dan konseling/konselor yang

sesuai dengan jurusan/program studinya.

Model PPG Prajabatan

Model PPG Prajabatan yang rencananya akan diselenggarakan secara luas oleh

LPTK yang ditunjuk/diberi mandat oleh pemerintah (Menteri Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi) mulai tahun 2016 mendatang merupakan tonggak baru dalam

pembangunan profesi guru yang berimplikasi pada semakin ketatnya tingkat kompetisi

yang dilakukan oleh LPTK penyelenggara maupun peserta PPG yaitu para lulusan

sarjana/Diploma IV pada jurusan/program studi yang sesuai dengan program studi PPG,

sebagai wujud dinamika kemajuan profesi guru di tanah air.

Secara teoritis, model PPG prajabatan dapat diselenggarakan ke dalam dua model,

yakni model terintegrasi dan model konsekutif (T. Raka Joni, 2007). PPG model

terintegrasi disebut juga model pendidikan profesional guru terintegrasi, para lulusan

sarjana dari suatu bidang studi langsung mengikuti pendidikan profesi pada program studi

tersebut, seperti pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi, pendidikan perawat, dan

pendidikan profesi lainnya yang sejenis. Pada model ini LPTK penyelenggara program

studi S1 keguruan secara langsung diberi mandat oleh pemerintah untuk menyelenggarakan

pendidikan profesi guru, namun model ini di tanah air belum pernah dilaksanakan untuk

menghasilkan guru profesional.

Model konsekutif disebut juga pendidikan profesional guru konsekutif. Model ini

merupakan model pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang isunya akan

diselenggarakan secara nasional pada tahun 2016 mendatang. Penyelenggaranya adalah

LPTK (PTN/PTS) yang ditunjuk oleh pemerintah (Menteri Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi) berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Implementasi model ini adalah pemerintah menetapkan kuota, menunjuk LPTK sebagai

penyelenggara, peserta PPG berasal dari sarjana/lulusan program Diploma IV pada

program studi yang relevan dengan program studi PPG, misalnya PPG program studi
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matematika pesertanya adalah para sarjana matematika/lulusan program Diploma IV

program studi matematika dari PTN/PTS baik perguruan tinggi kependidikan maupun

perguruan tinggi murni (misalnya ITS, UNAIR, UB, UI, UGM adalah contoh perguruan

tinggi murni).

Lulusan sarjana pendidikan (S.Pd.) pada berbagai program studi akan berkompetisi

secara sehat dan objektif dengan lulusan sarjana dari program studi murni dalam merebut

kursi peserta PPG  dapat berimplikasi pada perolehan peserta PPG yang bermutu,

sehingga akan berpengaruh pada kualitas lulusan PPG di tanah air, yaitu menjadi guru

yang  profesional dan berkompeten yang memenuhi prinsip profesi yaitu: (1) memiliki

bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan

mutu pendidikan; (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (4)

sanggup mengembangkan keprofesionalannya; dan (5) berperan aktif dalam berbagai

kegiatan organisasi profesi guru. Secara skematis alur mekanisme seleksi dan pendidikan

peserta PPG prajabatan model konsekutif diuraikan pada gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1: Prosedur Seleksi dan Model Pendidikan Program PPG Prajabatan
Model Konsekutif (Diadabtasikan dari Kemendikbud, 2012:21)

Tantangan dan Peluang

Tantangan adalah sejumlah kendala/hambatan yang harus dihadapi seseorang

baik secara individu dan atau kelompok dengan menggunakan strategi JITU (Jujur,

Inovatif, Tekun, dan Ulet) dan semangat PAGI (Peduli, Amanah, Gigih, dan Inovatif)

sebagai strategi yang efektif. Dalam berbagai diskusi di lingkungan psikologi,
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dikonklusikan jadikan tantangan menjadi peluang untuk berhasil/sukses, bahkan dalam

tradisi kehidupan masyarakat pekerja keras, kegagalan dianggap sebagai keberhasilan

yang tertunda. Strategi tersebut merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat

global yang kompetitif dalam arti memiliki daya saing tinggi (nations competitiveness).

LPTK swasta memiliki peluang yang sama dengan LPTK negeri untuk merebut

mandat Menteri Riset, Teknologi dan Dikti sebagai penyelenggara PPG prajabatan model

konsekutif dengan mengedepankan mutu dan kompetitif yang sehat, jujur,  objektif,

akuntabel, dan  bermartabat sebagai upaya cerdas dalam mewujudkan hasrat bangsa

Indonesia menjadi insan cerdas dan kompetitif (Depdiknas, 2005a). Peningkatan mutu

dosen, sarana dan prasarana pembelajaran di LPTK merupakan kebutuhan yang harus

dapat diwujudkan. Dosen yang bermutu  dan  didukung fasilitas yang memadai akan

dapat menciptakan iklim kampus sebagai masyarakat ilmiah yang selalu melakukan

kajian-kajian dalam melakukan transformasi IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi,

dan Seni) melalui pembelajaran, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu

dan bermartabat, sehingga mampu melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat

luas menuju masyarakat cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur (Ki Hadjar Dewantara, 2013).

Kompetitif yang positif juga perlu dilakukan oleh perguruan tinggi (PTN/PTS)

yang menyelenggarakan program studi S1/Diploma IV pada program studi yang relevan

dengan program studi PPG, untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing positif

dalam merebut peluang sebagai peserta PPG prajabatan model konsekutif. PTN dan PTS

memiliki kedudukan dan peluang yang sama dalam melakukan kompetitif mutu,

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat luas, bahkan program studi yang

diselenggarakan merupakan kebutuhan masyarakat (needed community).

PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. PPG  prajabatan merupakan tonggak kemajuan pembangunan sumber daya manusia

guru profesional yang menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang

guru dan dosen serta peraturan perundangan lainnya dalam bidang pendidikan, agar

mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
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cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan

bertanggung jawab.

3. LPTK (PTN/PTS) memiliki peluang yang sama dalam merebut kepercayaan

pemerintah (Menteri Riset, Teknologi, dan Dikti) untuk ditunjuk sebagai penyelenggara

PPG  prajabatan model konsekutif setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

4. Tantangan yang dihadapi LPTK (PTN/PTS) lazimnya diubah menjadi peluang yang

mengedepankan kompetitif secara jujur, objektif, akuntabel, dan bermartabat yang

mengedepankan mutu, sehingga mampu bersaing sampai pada tingkat

internasional/masyarakat global.

5. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan PPG prajabatan model

konsekutif secara luas mulai tahun 2016 perlu didukung oleh semua pihak untuk

menghasilkan guru profesional yang berkompeten, sebagai upaya sehat dalam

mewujudkan masyarakat cerdas, berkepribadian, bermartabat, dan berbudi pekerti luhur

yang memiliki daya saing tinggi.
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ABSTRAK

Penelitian eksperimen ini adalah bagian atau lanjutan dari penelitian pengembangan yang menghasilkan
produk berupa media pembelajaran berbentuk aplikasi android dan weblog pendidikan dengan judul
penelitian ”Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Aplikasi Android Berbasis Weblog Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika IKIP PGRI Bojonegoro (Penelitian
Dilakukan Pada Mata Kuliah Metode Statistika Tahun Ajaran 2014/2015)Dimana pada penelitian ini
dilakukan uji eksperimen terhadap produk yang telah dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin
mengetahui (1) manakah hasil belajar yang lebih baik antara pembelajaran dengan bantuan aplikasi android
dan pembelajaran langsung(tanpa bantuan media pembelajaran aplikasi android) (2) ingin mengetahui
manakah hasil belajar yang lebih baik antara aktivitas belajar mahasiswa dengan kategori ”tidak baik”,
”kurang baik” dan ”baik”(3) ingin mengetahui apakah ada interaksi antara pembelajaran yang diterapkan
dengan aktivitas belajar mahasiswa. Penelitian ini adalah merupakan penelitian eksperimental semu dengan
populasi mahasiswatingkat II tahun akademik 2014/2015 IKIP PGRI Bojonegoro.Teknik pengambilan sampel
dilakukan dengan cara  cluster random sampling sehingga terpilih 2 kelas. Teknik pengumpulan data
meliputi (1)dokumentasi untuk memperoleh data nilai awal mahasiswa untuk data kemampuan awal sebelum
eksperimen, (2) tes untuk data hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika, (3)Lembar observasi
untuk data aktivitas belajar mahasiswa. Sebelum melaksanakan penelitian maka terhadap dua kelompok
sampel dilakukan uji keseimbangan menggunakan uji-t. Teknik analisis yang digunakan adalah anava dua
jalan 2x3 dengan sel tak sama. Uji prasyarat dilakukan dengan metode Lilliefors untuk uji normalitas dan
metode Bartlett untuk uji homogenitas. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Hasil belajar
mahasiswa dengan pembelajaran berbantuan aplikasi android  lebih baik daripada pembelajaran
langsung(tanpa bantuan media pembelajaran aplikasi android), (2) Hasil belajar mahasiswa dengan aktivitas
belajar ”baik” lebih baik daripada aktivitas belajar mahasiswa ”kurang baik” maupun ”tidak baik”, dan
aktivitas belajar ”kurang baik” lebih baik daripada aktivitas belajar ”tidak baik”, (3) ada interaksi antara
pembelajaran yang diterapkan dengan aktivitas belajar mahasiswa.

Kata Kunci : Pembelajaran Berbantuan Aplikasi Android , Aktivitas Belajar Mahasiswa

LATAR BELAKANG

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information Communication and

Technology (ICT) di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam

mendukung efektifitas dan kualitas proses pendidikan. Isu-isu pendidikan di Indonesia

seperti kualitas dan relevansi pendidikan, akses dan ekuitas pendidikan, rentang geografi,

manajemen pendidikan, otonomi dan akuntabilitas, efisiensi dan produktivitas, anggaran

dan sustainabilitas, tidak akan dapat diatasi tanpa bantuan TIK. Pendidikan berbasis TIK

merupakan sarana interaksi manajemen dan administrasi pendidikan, yang dapat

dimanfaatkan baik oleh pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam

meningkatkan kualitas, produktivitas, efektifitas dan akses pendidikan. Salah satu bagian

dari pendidikan berbasis TIK adalah salah satunya adalah memanfaatkan teknologi yang
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berkembang saat ini ketika melalakukan proses pembelajaran seperti pemanfaatan media

pembelajaran.

Menurut Darmin (dalam Mia Aina: 125) media pembelajaran berbasis teknologi

dapat membuat pembelajaran lebih powerfull dimana kontak komunikasi antara individu

yang ditunjang oleh teknologi dapat memberi nilai tambah (add value) dalam kemampuan

komunikasi tertentu. Hamalik  (dalam  Arsyad,  2013:  19) mengemukakan bahwa

pemakaian media pembelajaran  dalam  proses  belajar mengajar dapat membangkitkan

keinginan dan  minat  yang  baru,  membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan

belajar, dan  bahkan  membawa  pengaruh  psikologis  terhadap  mahasiswa. Penggunaan

media  pembelajaran  pada tahaporientasi pembelajaran akan sangat membantu  keefektifan

proses pembelajaran  dan  penyampaian  pesan dan isi pembelajaran pada saat itu. Selain

mebangkitkan  motivasi  dan  minat  siswa, media  pembelajaran  juga  dapat membantu

siswa  meningkatkan pemahaman,  menyajikan  data  dengan menarik  dan  terpercaya,

memudahkan penafsiran  data  dan  memadatkan informasi

Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bojonegoro yang terdiri dari lima Jurusan yaitu

Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa dan Sastra indonesia, Pendidikan Bahasa

Inggris, Pendidikan ekonomi, Pendidikan PKN,selalu berusaha meningkatkan mutu

pendidikan salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam

proses pendidikan mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, sistem pendidikan dikampus

IKIP PGRI Bojonegoro, sumber daya manusia, perpustakaan. Tetapi selalu muncul

masalah-masalah baru yang juga perlu diselesaikan terutama pada hasil belajar mahasiswa

yang kurang maksimal, rendahnya hasil belajar mahasiswa dimungkinkan salah satunya

adalah kurang variasinya model pembelajaran yang dipakai oleh dosen atau kurangnya

dosen memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini.

Kurangnya variasi dosen dalam menggunakan model pembelajaran seperti

berdasarkan hasildari wawancara4 orang mahasiswa ketika melakukan bimbingan skripsi

dapat disimpulkan bingungnya mahasiswa disebabkan ketika dulu waktu perkuliahan

metode statistika belum begitu menguasai dan kurangnya motivasi untuk mempelajari

dengan sungguh-sungguh mata kuliah metode statistika sehingga pada waktu bimbingan

skripsi merasa bingung disamping itu juga buku yang dia pelajari ada beberapa yang hilang

sehingga mereka harus membeli buku baru lagi. Terkait permasalahan tersebut perlu

dilakukan perubahan untuk mengatasi permasalahan sehingga hasil belajar mahasiswa pada

mata kuliah metode statistika dapat meningkat.
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Berdasarkan permasalah diatas peneliti mengembangkan sebuah media pembelajaran

berbasis teknologi yang berkembang saat ini, diharapkan dengan pemanfaatan media

pembelajaran ini hasil belajar mahasiswapada mata kuliah metode statistika lebih optimal.

Hasil pengembangan media pembelajaran yang telah selesai dibuat pada kesempatan

selanjutnya terutama pada penelitian lanjutan ini dilakukan uji eksperimen produk, dengan

melakukan penelitian komparatif, yaitu menerapkan pada pembelajaran berbantuan aplikasi

pada kelas eksperimen android dan tanpa bantuan aplikasi android kelas kontrol. Sebelum

melakukan penelitian baik pengembangan atau ekperimen ini peneliti sudah melakukan

observasi dulu berkaitan dengan mahasiswa yang memakai smartphone dan yang

mempunyai laptop. Berdasarkan lima puluh dua angket yang disebar peneliti pada

mahasiswa tingkat 2A semester 4 jurusan pendidikan matematika IKIP PGRI Bojonegoro

tahun akademik 2014/2015, 20 (dua puluh) mahasiswa menyatakan memiliki komputer

atau laptop dirumah dan keseluruhannya memiliki telepon seluler (handphone) serta 35

(tiga puluh lima) diantaranya memiliki smartphone berbasis sistem operasi android.

Namun, perangkat mobile ini pada umumnya hanya digunakan untuk SMS (Short Message

Service), telepon, chatting, facebook, dan hiburan hiburan seperti permainan dan musik. Di

sisi lain, pemanfaatan perangkat mobile dalam dunia pendidikan secara umum dan

pembelajaran matematika secara khusus masih minim.

Seiring dengan pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan, sehingga pada

penelitian ini diharapkan dalam proses pembelajaran ada lebih berkualitas, bermakna,

menyenangkan dan termotivasi. Motivasi pada diri seseorang merupakan daya pendorong

untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas belajar seorang mahasiswa akan ditentukan oleh

motivasi belajarnya, jika motivasi belajar mahasiswa tinggi biasanya dalam melakukan

aktivitas belajar juga akan meningkat sehingga dari hal tersebut hasil belajar mahasiswa

juga akan meningkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah hasil belajar yang

lebih baik antara pembelajaran dengan bantuan aplikasi android dan pembelajaran

langsung(tanpa bantuan media pembelajaran aplikasi android) (2) untuk mengetahui

manakah hasil belajar yang lebih baik antara aktivitas belajar mahasiswa dengan kategori

”tidak baik”, ”kurang baik” dan ”baik”(3) untuk mengetahui apakah ada interaksi antara

pembelajaran yang diterapkan dengan aktivitas belajar mahasiswa.

Pengertian Android

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka
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sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli

Android Inc., pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34

perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan piranti telekomunikasi, termasuk Google, HTC,

Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.(Stephanus, 2011: 1)

Aplikasi Android Berbasis Weblog

Aplikasi Android berbasis Weblog ini adalah Aplikasi yang dibangun, dirancang pada

dasarnya menggunakan Weblog kemudian dijadikan aplikasi android dengan format "apk"

sehingga dapat diinstall di telepon gengam dengan sistem android. Cara membuat aplikasi

tersebut dengan menggunakan Appsgeyser. Appsgeyser adalah sebuah web dimana anda

bisa membuat berbagai macam aplikasi dari mulai web view sampai game. Dengan

Appsgeyser aplikasi yang kita buat bisa juga di monetize menggunakan admob.

Hasil Pengembangan Produk

Produk yang diterapakan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbentuk

aplikasi android berbasis weblog pada mata kuliah Metode Statistika” yang didalamnya

terdapat materi pokok dalam statistika dan macam-macam hipotesis. Adapun hasil produk

yang dapat di install dismartphone android dapat di download di https://drive.google.com/

file/d/0B0AhHj2Uq3crZTZnbWxZV1lBVXM/view. Hasil produk yang dikembangkan dan

di uji eksperimen pada penelitian ini ditampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 1 Gambar 2
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakandi Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bojonegoro. Sebagai

subjek uji eksperimen produk dilakukan pada mahasiswa tingkat II IKIP PGRI Bojonegoro

tahun akademik 2014/2015 yang mendapatkan mata kuliah metode statistika.

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain

faktorial 2x3 dengan menggunakan analisis data analisis variansi dua jalan (ANAVA).

Dalam penelitian eksperimental semu yang melibatkan dua kelompok, kedua kelompok

diasumsikan sama dalam semua segi, hanya berbeda dalam pembelajarannya. Pada

penelitian ini, pembelajaran yang digunakan pada kelompok eksperimen adalah

pembelajaran langsung dengan bantuan aplikasi android, sedangkan pada kelompok kontrol

adalah pembelajaran langsung tanpa bantuan media aplikasi android. Kedua pembelajaran

tersebut merupakan variabel bebas dari penelitian, sedangkan variabel bebas lain adalah

aktivitas belajar mahasiswa. Pada akhir penelitian, kedua kelompok diukur dengan

menggunakan alat ukur yang sama yaitu soal-soal tes dengan materi yang ada di mata

kuliah metode statistika. Hasil pengukuran tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan

tabel uji statistik yang digunakan.

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Menentukan populasi;

b. Menentukan sampel secara clusterrandom sampling, sampel dibagi menjadi dua

kelompok yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok kontrol kemudian melakukan uji

keseimbangan pada kedua kelompok sampel tersebut untuk mengetahui apakah

keduanya dalam keadaan seimbang;

c. Kelompok eksperimen diberikan pembelajaran dengan pembelajaran langsung dengan

bantuan aplikasi android dan kelompok kontrol dengan pembelajaran langsung tanpa

bantuan aplikasi android.

d. Ketika proses pembelajaran peneliti dibantu dosen lain untuk mengamati aktivitas

mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung.

e. Melakukan tes hasil belajar pada materi yang diajarkan pada mata kuliah statistik

f. Melakukan analisis data untuk mengetahui signifikansi perbedaan hasil belajar

mahasiswa pada mata kuliah statistika ditinjau dari penggunaan  pembelajaran yang

berbeda, aktivitas belajar mahasiswa dan interaksi pembelajaran yang diterpakan dan

aktivitas belajar.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa tingkat II semester

genap tahun akademik 2014/2015 IKIP PGRI Bojonegoro. Pada penelitian ini, peneliti
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mengambil sampel sebagian dari populasi yaitu dua kelas untuk kelas eksperimen dan kelas

kontrol, diharapkan hasil yang dicapai sudah dapat menggambarkan sifat dari populasi

tersebut.  Hasil penelitian ini akan digeneralisasi pada populasi. Adapun pengambilan

sampel dilakukan secara cluster random sampling.

Padapenelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode

observasi, metode tes dan metode dokumentasi. Lembar  observasi digunakan untuk

mengetahui aktivitas belajar mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung, tes

digunakan untuk mengetahui nilai hasil belajar mahasiswa, pada tes ini menggunakan soal

uraianyang berjumlah 10 saol dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nilai

sebelumnya untuk uji keseimbangan. Sebelum digunakan untuk mengambil data dalam

penelitian, instrumen tes diuji terlebih dahulu. Untuk instrumen tes, uji tersebut meliputi uji

validitas isi, validitas tes, uji reliabilitas.

Pada awal penelitian dilakukan uji prasyarat keseimbangan yaitu uji normalitas dan

homogenitas nilai awal. Setelah semua prasyarat terpenuhi kemudian dilakukan uji

keseimbangan dengan uji t. Selanjutnya pada nilai hasil penelitian dilakukan uji prasyarat

analisis yang berupa uji normalitas dan uji homogenitas baru kemudian dilakukan uji

hipotesis dengan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Setelah dilakukan uji

hipotesis, bila perlu dilakukan juga uji lanjut pasca anava dengan melakukan uji komparasi

ganda

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai hasil uji validitas isi, validitas butir soal dan reliabilitas soal, maka soal

dapatadigunakan semua untuk tes hasil belajar sebanyak 10 butir soal pada mata kuliah

statistika. Berikut data nilai awal mahasiswa diambil dari nilai UH pada mata kuliha

metode statistika

Tabel 1. Data Nilai Awal Mahasiswa

Kelompok Jumlah Rata-rata

Pembelajaran langsug dengan bantuan
aplikasi android (eksperimen)

40 73,2

Pembelajaran langsung (kontrol) 42 74,3

Langkah selanjutnya sebelum dilakukan penelitian adalah dilakukan uji

keseimbangan, uji normalitas dan uji homogenitas. Pada uji keseimbangan yang dilakukan

dalam penelitian ini dimana uji ini digunakan untuk mengetahui kelas yang diambil sebagai

sampel penelitian benar-benar seimbang.



31Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2015

Tabel 2. Hasil Uji Keseimbangan

Populasi antar Mahasiswa t hitung t tabel Keputusan uji

Komparatif Pembelajaran dengan
Aplikasi Android dan Tanpa
Aplikasi Android

1,025 1,997 H0 diterima

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh dari thitung< ttabel, sehingga H0 diterima. Ini berarti

bahwa kedua kelas yang diambil seimbang.

Uji analisis selanjutnya adalah uji normalitas, Hasil analisis uji normalitas dengan

Lilliefors untuk setiap kelas dengan tingkat signifikansi dapat dilihat dari tabel

rangkuman berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Nilai Sebelum Penelitian(UH)

Kelompok L obs Ltabel Keputusan uji

Pembelajaran langsug
dengan bantuan aplikasi
android

0,078 0,104 Ho diterima

Pembelajaran langsung 0,082 0,098 Ho diterima

Berdasarkan tabel di atas, untuk masing-masing sampel nilai dari Lobs< L0,05;n,

sehingga H0 diterima. Ini berarti bahwa masing-masing sampel berdistribusi normal.

Uji analisis selajutnya adalah uji homogenitas, uji homogenitas kemampuan awal,

dengan menggunakan data nilai sebelumnya (UAS) Hasil dari uji homogenitas kemampuan

awal kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Awal (Nilai UAS murni)

Populasi antar
Mahasiswa

F Hitung F tabel Keputusan uji Kesimpulan

Pembelajaran
dengan Aplikasi
Android dan Tanpa
Aplikasi Android

1,212 1,822 H0 diterima
Variansi kedua
populasi
Homogen

Berdasarkan tabel di atas, harga dari FHitung< Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa

sampel berasal dari populasi yang homogen.

Setelah dilakukan uji keseimbangan, uji normalitas dan uji homogenitas kemudian

dilakukan penerapan pembelajaran langsungberbantuan aplikasi android sekaligus

melakukan observasi terhadap aktivitas belajar mahasiswa ketika proses pembelajaran
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berlangsung. setelah dilakukan penerapan pembelajaran kemudian dilakukan tes akhir baik

kelas eksperimen dan kontrol untuk mendapatkan hasil belajar mahasiswa. Hasil tes akhir

nilai dari penelitian dilakukan uji prasyarat analisis, dengan melakukan uji normalitas dan

uji homogenitas. Berikut nilai data akhir setelah dilakukan diterapkan pembelajaran

Tabel 5. Data Nilai Akhir Mahasiswa

Kelompok
Aktivitas

Baik Kurang Baik Tidak Baik
Rataan

Marginal
Kelas
Eksperimen

84,33 83,69 82,4 83,47333

Kelas Kontrol 78,05 77,8 77,5 77,78333
Rataan Marginal 81,19 80,745 79,95

Hasil dari uji normalitas nilai akhir dari penelitian mahasiswa kelas eksperimen dan

kelas kontrol dan aktivitas belajar mahasiswa pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Nilai Tes Akhir

Populasi
Mahasiswa

Lobservasi L kritik Keputusan uji
Data
berdistribusi

Eksperimen 0,0914 0,1014 H0 diterima Normal

Kontrol 0,0789 0,0909 H0 diterima Normal

Berdasarkan tabel tersebut, untuk masing-masing sampel nilai dari Lobs<Lkritik,

sehingga H0 diterima. Ini berarti bahwa masing-masing sampel berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Aktivitas Belajar Mahasiswa

Populasi Mahasiswa Lobservasi L kritik Keputusan uji
Data
berdistribusi

Aktivitas Tidak Baik 0,0716 0,1014 H0 diterima Normal

Aktivitas Kurang
Baik

0,0754 0,0909 H0 diterima Normal

Aktivitas Baik 0,0814 0,1047 H0 diterima Normal

Berdasarkan tabel tersebut baik nilai tes akhir dan aktivitas belajar mahasiswa, untuk

masing-masing sampel nilai dari Lobs<Lkritik, sehingga H0 diterima. Ini berarti bahwa

masing-masing sampel berdistribusi normal.

Selain uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas hasil nilai tes akhir. Hasil dari

uji homogenitas tes akhir dua kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunkan uji

F, dan untuk aktivitas belajar menggunkan uji Bartlet, lebih jelasnya dalam tabel berikut:
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Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Nilai Tes Akhir

Populasi antar
Mahasiswa

F Hitung F tabel Keputusan uji Kesimpulan

Pembelajaran
dengan Aplikasi
android an Tanpa
Aplikasi Android

1,64 1,89 H0 diterima
Variansi kedua
populasi
Homogen

Tabel 9. Hasil Uji Homogenitas Aktivitas Belajar

Populasi antar
Mahasiswa

Keputusan uji Kesimpulan

Aktivitas belajar
“tidak baik”,
“kurang
baik”,”baik”

1,879 5,991 H0 diterima
Variansi
ketigapopulasi
Homogen

Berdasarkan tabel di atas, harga dari FHitung< Ftabeldan < sehingga dapat

disimpulkan bahwa variansi-variansi dari populasi berasal dari populasi yang homogen.

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji keseimbangan kemudian dilakukan uji

hipotesis dengan menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama.

Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Sumber Variansi dk JK RK Fhitung Ftabel Keputusan Uji
Pembelajaran yang
diterapkan (A)

1 115,82 115,82 4,84 3,03 ditolak

Aktivitas Belajar
(B)

2 29,46 14,73 0,62 3,03 diterima

Interaksi (AB) 2 119,61 59,81 2,50 2,41 diterima

Galat 76 1819,03 23,93 - - -
Total 81 2185,52 - - - -

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa H0A ditolak, H0B diterima, dan H0AB diterima,

kesimpulannya adalah

a. Terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran langsung

berbatuan aplikasi android dan pembelajaran langsung

b. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa dengan aktivitas belajar tidak baik,

kurang baik dan baik.

c. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang diterapkan dan minat belajar

mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa.

d. Dari rangkuman hasil uji hipotesis di atas kemudian lebih jelasnya dibawah ini.
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e. ditolak,karena yang dianalisis antara dua pembelajaran, maka tidak perlu

dilakukan uji komparasi ganda. Dan selanjutnya cukup dilakukan pembandingan antara

dua rataan marginal barisnya atau dua rataan marginal pembelajarannya saja,

sehinggga dapat disimpulkan kelas ekperimen (pembelajaran langsung dengan bantuan

aplikasi android) lebih baik dari pada pembelajaran langsung yaitu 83,47333 >

77,78333)

a. diterima, maka tidak perlu dilakukan komparasi pasca anava. Jadi dapat

disimpulkan mahasiswa dengan aktivitas belajar baik, kurang baik dan tidak baik

mempunyai prestasi belajar yang sama.

b. diterima, maka tidak perlu dilakukan komparasi pasca anava. Sehingga pada

pembelajaran berbantuan aplikasi android menghasilkan hasil belajar yang lebih baik

daripada pembelajaran langsung tanpa bantuan aplikasi android untuk setiap kategori

aktivitas belajar mahasiswa

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian eksperimen ini, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika dengan menggunkan pembelajaran

langsung berbantuan aplikasi android lebih baik dibanding dengan pembelajaran

langsung tanpa bantuan aplikasi android

2. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika tidak dipengaruhi oleh aktivitas

belajar mahasiswa atau mahasiswa dengan aktivitas belajar baik, kurang baik dan tidak

baik mempunyai prestasi belajar yang sama.

3. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang diterapkan dengan aktivitas belajar

mahasiswa. Sehingga pada pembelajaran berbantuan aplikasi android menghasilkan

hasil belajar yang lebih baik daripada pembelajaran langsung tanpa bantuan aplikasi

android untuk setiap kategori aktivitas belajar mahasiswa.

Saran

Penulis berharap agar para peneliti atau calon peneliti dapat meneruskan atau

mengembangkan penelitian ini untuk variabel-variabel yang sejenis yang masih bayak

jumlahnya. Baik penelitian pengembangan yang telah dilakukan atau penelitian ekperimen

pada penelitian ini.
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OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN

Bambang Supriyatno
STKIP PGRI Ngawi

Email: kanjeng_bambang@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial tak bisa dilepaskan dari perkembangan internet yang semakin merata ke
berbagai pelosok di Indonesia . berdasarkan survey  Survei  tahun 2014  yang diselenggarakan Asosiasi
Peyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia
(Puskakom UI) menyebutkan bahwa pengguna internet hingga tahun 2014 menembus angka 88,1 juta. Dalam
melakukan jejaring sosial, media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di
dunia maya (internet). Para pengguna memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi (communication),
berinteraksi (interaction), saling kirim pesan (message delivery), dan saling berbagi (sharing), dan
membangun jaringan (networking). Media sosial terutama facebook, twitter, whatsapp dll dapat
dipergunakan untuk mengontrol anak didik terutama dipergunakan untuk komunikasi antara pihak sekolah
dalam hal ini guru dengan orang tua murid. Pada tahapan ini para guru diharapkan mengikuti
perkembangan teknologi komunikasi sehingga antara masyarakat yang telah melek informasi akan terjalin
komunikasi dengan pihak sekolah secara tranparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci: Media Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Berdasarkan  laporan UNDP yang dirilis  tahun 2014 menyebutkan  bahwa Human

Development Index ( HDI)   untuk 187 negara menunjukkan adanya peningkatan, akan

tetapi peningkatan tersebut  tidak merata. Wilayah yang masih menunjukkan HDI relatif

rendah adalah Afrika sub-Sahara (0,502) dan Asia Selatan (0,588), sedangkan yang

tertinggi yaitu Amerika Latin dan Karibia (0, 740), diikuti oleh Eropa dan Asia Tengah (

(0,738).

Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 187 negara pada tahun 2013, atau sama

seperti tahun 2012 sehingga menempatkan posisi  Indonesia pada kelompok menengah.

Skor HDI Indonesia sebesar 0,684, atau masih di bawah rerata  dunia sebesar 0,702.

Peringkat dan nilai HDI Indonesia masih di bawah rata-rata dunia dan  masih di bawah

Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

Meskipun HDI belum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan sebenarnya dari

suatu negara akan tetapi HDI merupakan salah satu acuan dan pembanding dalam

pembangunan di berbagai negara . Salah satu  indikator yang dipergunakan untuk

mengukur HDI adalah pendidikan khususnya tingkat melek huruf (Rokhmani, 2009)
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Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara.

Di berbagai belahan dunia, persoalan pendidikan merupakan persoalan yang rumit

dan selalu menganggap bahwa tugas pendidikan merupakan salah satu tugas negara yang

amat penting sehingga masing-masing negara menerapkan sistem pendidikan yang berbeda

untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki masyarakatnya.

Berbagai sistem pendidikan diuji coba dan dibongkar pasang oleh negara-negara

berkembang karena generasi muda di negara berkembang ingin segera mengatasi berbagai

kesulitan dalam pendidikan (Budiningsih, 2005).

Meskipun pendidikan dipandang sebagai tugas utama suatu negara bukan berarti

masyarakat tidak perlu terlibat atau berpartisipasi dalam meengatasi berbagai kesulitan

dalam bidang pendidikan . Partisipasi masyarakat dalam kondisi apapun masih sangat

dibutuhkan dengan tujuan agar masyarakat memperoleh  pendidikan yang sama . Sosial

media merupakan salah media yang sangat efektif untuk mendorong peningkatan

masyarakat dibidang pendidikan khususnya pendidikan

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Media Sosial

Nugroho, dkk (2014) dengan mengutip pendapat Andreas M. Kaplan dan dalam

Michael mendefinisikan Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet

yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan

penciptaan dan pertukaran isi dan kreasi dari pengguna internet. Bahkan dibidang

pemasaran, sosial media memungkingkan pelanggan dan calon pelanggan yang prospek

untuk berkomunikasi langsung berkaitan dengan produk yang dijual secara online dengan

rekan-rekan nya yang lain sehingga produk tersebut semakin dikenal oleh banyak orang

Perkembangan media sosial tak bisa dilepaskan dari perkembangan internet yang

semakin merata ke berbagai pelosok di Indonesia . berdasarkan survey  Survei  tahun 2014

yang diselenggarakan Asosiasi Peyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat

Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (Puskakom UI) menyebutkan bahwa pengguna
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internet hingga tahun 2014 menembus angka 88,1 juta. Secara lengkap perkembangan

pengguna internet terlihat seperti berikut:

Gambar 1. Perkembangan pengguna internet

Sebagian pengguna internet melakukan kegiatan internet untuk jejaring sosial . Hal

itu terlihat pada data di bawah ini :

Gambar 2. Penggunaan Internet

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dismpulkan bahwa internet belum

banyak dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan .

Dalam melakukan jejaring sosial, media sosial merupakan saluran atau sarana

pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna memanfaatkan

media sosial untuk berkomunikasi (communication), berinteraksi (interaction), saling kirim

pesan (message delivery), dan saling berbagi (sharing), dan membangun jaringan

(networking).

Mulyati, dkk (2014) dengan mengutip pendapat Andreas M Kaplan dan Michael

Haenlein membagi media sosial berdasarkan ciri-ciri penggunaannya menjadi sbb:

1. Website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau
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pun membuang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti

Wikipedia.

2. blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan

berbagai hal seperti terlihat di Twitter.

3. Konten atau isi, dimana para user di website ini saling membagikan konten-

konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti

Youtube.

4. Situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan

cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga

dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook, WA

5. Virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam

wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang

lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online

game.

6. Virtual social world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi

kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk

berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh berbeda dengan

virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek

kehidupan, seperti Second Life.

Perkembangan media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa facebook menduduki

urutan pertama yang banyak dipergunakan disusul dengan Whatsapp. Data selengkapnya

dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 3. Perkembangan Media Sosial



40Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2015

Dalam bidang pendidikan,khususnya berkaitan dengan media pembelajaran telah

banyak dilakukan aplikasi dengan memanfaatkan media sosial baik, website, blog,

facebook dll. Akan tetapi dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

belum banyak yang dapat dilakukan.

Partisipasi dan Pemberdayaan Pendidikan Melalui Media Sosial

Dalam pembangunan masyarakat, partisipasi telah banyak dikemukakan oleh para

ahli menurut KBBI partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan;

keikutsertaan; peran serta. Muslikh (2012) dengan mengutip pendapat Fasli Djalal dan

Dedi Supriadi (2001: 201-202) menyatakan bahwa secara sederhana  partisipasi dapat

diartikan sebagai  pembuat keputusan, menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat

dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji

pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan

(power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang

dikemukakan Simon (1993) bahwa pemberdayaan merupakan suatu aktvitas refleksi, suatu

proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang

mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination). Sulistiyani (2004)

menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar

"daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka

pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau

kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang

memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa

pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada

hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau

memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar

dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah

yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan

sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri

Dengan kata lain, pemberdayaan sebenarnya  merupakan salah satu wujud dari

partsisipasi terutama berkaitan dengan tingkat pelaksanaan. Dalam partisipasi dikenal

berberapa hierarki. Muslikh (2012) berdasarkan pendapat Subandiyah dan Cohen
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menyimpulkan bahwa partispasi dapat dikelompokkan menjadi 4 ( empat ) tingkatan,

yakni:

a. Partisipasi dalam proses perencanaan/ pembuatan keputusan. (participation in decision

making).

b. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementing).

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

d. Partisipasi dalam evaluasi (participation in benefits)

Pada tahapan partisipasi dalam proses perencanaan dan partispasi dalam pelaksanaan,

masyarakat telah sebagian berpartispasi secara aktif. Dalam tahap pemanfaatan hasil dan

evaluasi masyarakat lewat media sosial dapat memberikan saran, evaluasi  atas berbagai

program yang telah direncakan serta memberikan penilaian hasil atas pelaksanaan program

yang telah berjalan

Disamping itu, media sosial terutama facebook, twitter, whatsapp dll dapat

dipergunakan untuk mengontrol anak didik terutama dipergunakan untuk komunikasi

antara pihak sekolah dalam hal ini guru dengan orang tua murid. Pada tahapan ini para guru

diharapkan mengikuti perkembangan teknologi komunikasi sehingga antara masyarakat

yang telah melek informasi akan terjalin komunikasi dengan pihak sekolah secara tranparan

dan dapat dipertanggung jawabkan.

PENUTUP

Media sosial sebagaimana halnya media konvensional atau mainstream media seperti

radio, televisi, koran selayaknya dipergunakan sebagaimana halnya fungsi-fungsi media

sebagai pemberi informasi, mewariskan peradapan,dan sebagai alat pengontrol (watch dog)

bagi program-program  di bidang pendidikan  .

Kedua belah pihak yaitu masyarakat dan pihak sekolah harus menyadari bahwa

perkembangan teknologi sudah sedemikian maju sehingga berbagai perangkat termasuk

mental keterbukaan harus dipahami sehingga keduanya mampu seiring sejalan tanpa

merasa risih untuk dikontrol dan sebaliknya juga tidak memiliki itikad jelek untuk

menjatuhkan .
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ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari fenomena degradasi moral yang melanda anak-anak dan remaja yang mayoritas
masih berstatus pelajar. Kemerosotan moral ini adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
Pesantren adalah lembaga formal yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah dan perjuangan dalam
membentuk karakter anak (santri). Maka penulis tertarik  untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai
implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren moderen. Penelitian ini bertujuan untuk: 1)
mengetahui bentuk pendidikan karakter di pesantren moderen, 2)mengetahui upaya pesantren moderen
dalam membentuk karakter peserta didik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Bentuk
karakter yang diterapkan di pesantren moderen selain 18 karakter juga terdapat beberapa karakter melalui
hiden curriculum yaitu barakah, ikhlas, tawadlu’, doa, berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menjaga
pandangan dari lawan jenis. Adapun upaya yang dilakukan pesantren dalam pendidikan karakter
diantaranya: kurikulum, pembiasaan, pengajian, hadiah dan hukuman, muatan lokal. Pendidikan karakter
selain diajarkan di dalam kelas, juga dapat dilakukan di luar kelas. Keberhasilan pendidikan karakter akan
didukung oleh contoh yang nyata dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sehingga akan melekat kuat
pada diri santri.

Kata kunci: Pondok Pesantren Moderen, Islam, Pendidikan Karakter

LATAR BELAKANG

Permasalahan yang dialami bangsa Indonesia sangatlah banyak, antara lain dekadensi

moral pelajar Indonesia seperti free sex, aborsi, pornografi, penyalahgunaan narkoba,

meningkatnya penderita HIV- AIDS, tawuran antar pelajar, mencontek dan lain-lain. Hal

ini menandakan belum terwujudnya masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila. Demi terwujudnya moral bangsa

Indonesia berdasarkan falsafah pancasila maka dilaksanakanlah pendidikan karakter sesuai

dengan tujuan pendidikan nasional yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional-UUSPN pasal 3).

Dengan demikian RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk

melaksanakan secara operasional pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukan sekedar
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aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga “merasakan dengan baik

atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik (moral action). Pendidikan

karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikan dan

dilakukan. Pendidikan Karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh,

kompetetif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik,

berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai

oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Balitbang

Kemendiknas, 2011:2).

Sebagian besar orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di sebuah pesantren

dengan tujuan agar anaknya memiliki ilmu dan perilaku yang baik. Pada zaman sekarang

bermunculan Pondok Pesantren Salafiyah ke Pondok Pesantren Moderen. Salah satu ciri

khas pondok pesantren modern diantaranya memiliki sekolah formal di bawah kurikulum

Diknas dan/Kemenag, memiliki sarana penunjang proses pembelajaran, seperti

perpustakaan, sarana olahraga, internet dan memberi kebebasan kepada santri yang ingin

mengembangkan talenta masing-masing yang biasanya mereka kembangkan lewat

ekstrakurikuler di sekolah formal.

Steenbrink (1986) dalam bukunya Pesantren Madrasah Sekolah menjelaskan secara

detail bagaimana metamorfosis pesantren yang bermula dari pengajaran Al-Quran

(pendidikan Islam yang paling sederhana), kemudian pengajian kitab (pendidikan lanjutan),

sampai menjadi sebuah institusi formal yang disebut “madrasah” dan bahkan kemudian

menjadi institusi modern yang bernama “sekolah”. Ini menandakan bahwa Pondok

Pesantren tidak hanya fokus pada ajaran agama melainkan mengikuti perkembangan

pendidikan yang mengikuti kurikulum Diknas/ Kemenag dengan menanamkan pendidikan

karakter Islami.

Profesor Mastuhu (dalam Sriwahyuni, 2015:17) menyatakan bahwa Pondok

Pesantren meupakan sebuah lembaga pendidikan yang berada pada lingkungan masyarakat

Indonesia dengan model pembinaan yang sarat dengan pendidikan nilai, baik nilai agama

maupun nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga Pesantren adalah lembaga formal yang memiliki

fungsi pendidikan, dakwah dan perjuangan dalam membentuk karakter anak (santri).

Tujuan utama Pesantren adalah untuk mencapai hikmah atau wisdom (kebijaksanaan)

berdasarkan pada ajaran Islam yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang

arti kehidupan serta realisasi dari peran-peran dan tanggung jawab sosial. Dari uraian di

atas, Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai

implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren moderen. Penelitian ini bertujuan
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untuk :1) mengetahui bentuk pendidikan karakter di pesantren moderen, 2) mengetahui

upaya pesantren moderen dalam membentuk karakter peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan “Pendekatan

Fenomenologi” karena dalam penelitian ini akan memberikan gambaran tentang upaya

pesantren moderen dalam membentuk karakter peserta didik, mengetahui bentuk-bentuk

karakter yang diterapkan di pondok pesantren moderen. Dengan menggunakan metode

kualitatif diharapkan penulis menemukan jawaban-jawaban permasalahan yang ada dalam

penelitian ini dan bisa memperoleh data yang lebih mendalam, dalam mengolah data

dilakukan dalam bentuk kata-kata. Metode penelitian kualitatif fenomenologi, teori dengan

sendirinya lahir atau dilahirkan oleh fenomena yang memberitakan dirinya sendiri.

Fenomenologi mendeskripsikan pengalaman, bukan menjelaskan atau menganalisisnya

(mudjiyanto & Kenda, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 2009:1).

Moustakas (1994:118; lihat juga Creswell, 1998: 176-178) menjelaskan tentang

bagaimana studi fenomenologi mengorganisisr dan menganalisis data, “pengorganisasian

data di mulai sejak peneliti menstranskip wawancaranya” menurut Moustakas. Creswell

yang meringkas penjelasan Moustakas yakni: Creating meaning units (pengkreasian unit-

unit pemaknaan), Clustering themes (pengelompokan tema-tema), Advancing textual and

structural di-scriptions (pengembangan deskripsi tekstual dan structural), And presenting

an integration of textual and structural descriptions into an ax-haustive description of

essential inva-riant structure (or essence) of the experience (dan pengintegrasian penyajian

berbagai deskripsi tekstual dan structural pada kedalaman deskripsi struktur pengalaman

invariant yang esensial).

Penelitian ini bertempat di salah satu pesantren moderen yang terletak di Desa

Bungah Kecamatan Gresik yaitu Pondok Pesantren Putri  Qomaruddin karena pesantren ini

memiliki sekolah formal kurikulum Diknas dan/Kemenag (mulai TK-Perguruan Tinggi),

memiliki sarana penunjang proses pembelajaran, seperti perpustakaan, sarana olahraga, dan

memberi kebebasan kepada santri yang ingin mengembangkan talenta masing-masing yang

biasanya mereka kembangkan lewat ekstrakurikuler di sekolah formal. Objek penelitian ini

adalah Pondok  Pesantren Putri Qomaruddin yang difokuskan pada kegiatan rutinitas dan

proses kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pengembangan diri di Pondok Pesantren

Qomaruddin. Sebagai subjek (responden) dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki

kapasitas sebagai sumber informasi penelitian yang dipilih secara purposif.
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Dalam penelitian ini menggunakan tehnik: (1) observasi partisipatif (pengamatan);

(2) interview (wawancara). Dalam penelitian kualitatif, observasi partisipatif, interview

kualitatif dilakukan secara alami sebagai bagian dari realitas sosial di Pondok Pesantren

Qomaruddin. Interview kualitatif dilakukan terhadap sumber data yaitu orang-orang yang

dipilih yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

orang yang telah mengalami fenomena yang menjadi fokus penelitian, bersedia

berpartisipasi dalam proses interview. Interview kualitatif digunakan untuk menggali data-

data yang tidak diobservasi secara langsung (Creswell, 1994).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model Miles

dan Huberman (1994:10) “we define anaysis as consisting of three concurent flows of

activity: data reduction, data display and conclution drawing/verification.” Berdasarkan

pernyataan di atas, terdapat tiga kegiatan utama yang saling berkaitan dan terjadi secara

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian ini, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses penelitian

berlangsung di Pondok Pesantren Qomaruddin, kemudian data yang tersaji selama di

lapangan maupun sesudah meninggalkan lapangan dimaknai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai karakter santri Pondok Pesantren Moderen

Pada dasarnya pendidikan pondok pesantren disebut sistem pendidikan produk

Indonesia. Atau dengan istilah Indigenious (Pendidikan asli Indonesia). Pondok Pesantren

Moderen juga memiliki kurikulum Diknas, jadi pondok pesantren moderen juga berupaya

mengimplementasikan 18 nilai karakter sesuai dengan yang dibuat oleh Diknas yaitu:

Pertama nilai karakter religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran

agama islam. Nilai karakter ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan santri mulai bangun tidur

yang sangat dianjurkan untuk sholat malam kemudian mengikuti jamaah sholat shubuh dan

ngaji. Rutinitas ini setiap hari dilakukan santri sebelum sekolah formal dimulai. Kedua

nilai karakter jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang

yang selalu jujur dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaan. Karakteristik pondok

pesantren antara lain Tawazun artinya seimbang (balance) atau seimbang dalam segala hal.

Seimbang dalam penggunaan dalil aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan

dalil naqli (bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits). Seimbang juga dalam hati (heart),

fikiran (head), dan gerak (hand) sehingga membentuk karakter yang jujur, selaras antara

hati, pikiran dan perbuatan. Ketiga Toleransi sikap dan tindakan yang menghargai
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perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain. Para founding

father mengajari santri harus bersikap toleransi antar agama bahkan satu agama meskipun

dalam agama islam banyak aliran tetapi beliau selalu mengajarkan tidak boleh mencemoh

aliran lain semua memiliki dasar masing-masing. Salah satu karakteristik pesantren adalah

Tasamuh atau toleransi yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang

memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau

membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini

Keempat Disiplin, semua santri mengikuti tata tertib dan patuh pada peraturan yang ada di

pondok, karena apabila melanggar maka ada sangsinya sendiri dengan tujuan agar santri

bisa disiplin. Kelima kerja keras, dalam pondok pesantren memiliki slogan Man Jaddah

Wa Jaddah siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. sebagai manusia yang telah

dianugrahi akal manusia punya kewajiban untuk berusaha (ikhtiar), namun manusia sebagai

makhluk mempunyai keterbatasan dalam segala hal sehingga setelah melakukan ikhtiar

maksimal kemudian dipasrahkan (tawakkal) kepada Allah. Keenam Kreatif, santri dapat

berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang telah dimiliki melalui

sekolah formalnya. Ketujuh Mandiri, seluruh santri belajar mandiri dalam meyelesaikan

tugas-tugasnya. Pondok pesantren merupakan tempat anak belajar hidup mandiri tidak

selalu menggantungkan pada orang tua. Kedelapan Demokratis, dalam pondok pesantren

santri belajar demokratis misal, pemilihan ketua ketua pondok dilakukan secara demokrasi.

Kesembilan Rasa Ingin tahu, semua santri diberi kesempatan untuk mengetahui lebih

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar oleh sebab itu

salah satu ciri pondok pesantren moderen adalah memiliki fasilitas perpustakaan atau

majalah dinding. Meskipun santri tidak boleh keluar maupun nonton televisi tetapi setiap

hari pesantren menyediakan koran yang bisa dibaca semua santri. Kesepuluh Semangat

kebangsaan, santri sangat berkontribusi pada bangsa. Santri melakukan aktivitas merayakan

Hari Santri Nasional 22 Oktober karena sejarah mencatat, para santri dulu telah

mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan

cita-cita kemerdekaan. Kesebelas Cinta Tanah Air, semua santri diajarkan untuk mencintai

tanah air karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Saba’ayat 15. Ayat tersebut

memiliki arti ”Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami

limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara

negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam

hari dan siang hari dengan aman”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua umat muslim

wajib mencintai tanah airnya demi kenyamanannya baik siang maupun malam hari. Kedua
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belas menghargai prestasi, suatu sikap yang mendorong para santri untuk menjadi santri

yang terbaik, yang dapat dilihat dari nilai mata pelajaran baik mata pelajarn formal maupun

pesantren. Para ustadz/ustadzah memberi peringkat dan penghargaan berupa piala bergilir

dan piala yang prestasi yang memiliki peringkat I dan II. Ketiga belas Bersahabat/

Komunikatif para santri diajarkan tentang  kitab Ta’limul Muta’llim. Dalam kitab tersebut

dijelaskan nilai-nilai karakter peserta didik diantaranya menghormati teman. Para santri

saling bersahabat saling tolong menolog ukhuah islamiyah (ikatan persaudaraan) sangat

kuat. Keempat belas cinta damai, semua santri memiliki kesadaran cinta damai karena

dalam pesantren saling menghormati dan menghargai. Meskipun berasal dari daerah yang

berbeda-beda yang memiliki ciri khas dari daerahnya masing-masing santri menganggap

semua adalah saudara teman seperjuangan mencari ilmu yang semuanya jauh dari orang

tua. Kelimabelas Gemar membaca, para santri memiliki kesempatan untuk meluangkan

waktunya dengan membaca, karena di pondok pesantren memiliki fasilitas perpustakaan

terutama di sekolah formalnya. Para ustadz/ustadzah selalu mengajarkan kepada santrinya

agar gemar membaca seperti ayat pertama yang turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang

dapat disimpulkan kita disuruh membaca. Keenam belas Peduli Lingkungan, para santri

memiliki kegiatan rutin setiap hari jumat harus peduli lingkungan dengan gotong royong

membersihkan pondok pesantren. Di pondok pesantren juga ada program bank sampah jadi

ada petugas yang memilah sampah organik dan anorganik sehingga mampu mengurangi

bencana banjir yang sering terjadi. Ketujuh belas Peduli sosial, setiap ada santri baru maka

diprogam sekolah formal ada kegiatan MOS salah satunya ada kegiatan peduli sosial sikap

dan tindakan yang ingin membatu orang lain disekitar pesantren. Santri juga selalu

diajarkan bershodaqoh untuk kebaikan dirinya sendiri. Kedelapan belas Tanggung jawab,

santri selalu dijarkan untuk tanggung jawab, baik tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya sebagai seorang santri, pengurus atau lainnya dan tanggung jawab

katika kelak di akhirat.

Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter di Pondok Pesantren Qomaruddin

juga dapat dilihat melalui hidden curriculum, hidden curriculum adalah kurikulum yang

tidak tertulis dan tidak tercantum di Pondok Pesantren Qomaruddin tetapi diaplikasikan.

Pondok Pesantren Qomaruddin berfaham ahlusunnah waljama‟ah yang diaplikasikan

melalui oganisasi sosial Nahdlatul Ulama’ (NU). Nahdlatul Ulama’ (kebangkitan ulama

atau kebangkitan cendekiawan Islam) adalah organisasi sosial masyarakat yang bergerak di

bidang pendidikan, sosial dan ekonomi yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926M./16

Rajab 1344H. Dalam faham keagamaan, NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah,
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sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasio-nalis) dengan

kaum ekstrem naqli (skriptu-ralis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya

Alqur’an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas

empirik.

Selain hal tersebut di atas hidden curriculum yang ada di pondok pesantren antara

lain: (1) barokah,  para orang tua santri ingin memondokkan anaknya agar dapat

keberkahan yang artinya mendapatkan kebaikan atau tambahan kebaikan, baik kebaikan

berupa bertambahnya rezki, ilmu mapun amal kebaikan (pahala). Mereka percaya bahwa

keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan intektualnya (IQ) saja melainkan

sprirutulnya juga (SQ); (2) ikhlas, para santri selalu tulus dan ikhlas dalam mengerjakan

perintah kiyai atau ustaz/ustadzah bahkan para santri senang apabila bisa membantu di

ndalem (rumah kiyai/ rumah ustazdah);  (3) tawadlu’, para santri sangat tawadlu’ atau

rendah hati kepada gurunya karena salah satu ciri santri adalah tawadlu’ misal santri tidak

boleh berjalan di depan kiyai hendaknya berhenti menunggu kiyai berjalan lebih dahulu dan

salam; (4) do’a seorang guru, guru di pesantren sangat menjaga santrinya dengan do’a; (5)

berpakaian sopan, santri dituntut memakai pakaian sopan dengan cara memakai baju

muslimah yang dapat menutupi auratnya sehingga tidak mengundang syahwat bagi yang

melihat; (6) menjaga kebersihan, santri wajib menjaga kebersihan dan kesucian di

pesantren; (7) menjaga pandangan, antara santri putra dan putri memiliki tempat belajar

masing-masing. Agar antara santri laki-laki dan perempuan terhindar dari fitnah dan

mampu menyelesaikan tugas belajarnya dengan maksimal.

Upaya Pesantren dalam Membentuk Karakter Peserta Didik

Adapun upaya yang dilakukan pesantren demi menciptakan anak didik yang memiliki

karakter yang bagus sesuai 18 karakter maka upaya yang dilakukan diantaranya (1)

Kurikulum, kegiatan utama di sini merupakan kegiatan yang mengacu pada kurikulum yang

ada di sekolah dan di pesantren. Anak didik memiliki kesempatan mencari ilmu umum di

sekolah formal dan mendapat ilmu agama di pesantren dan sekolah diniah. Hal ini agar

dalam jiwa anak seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu agama yang diperoleh

di pesantren bertujuan agar dalam diri anak terbentuk pondasi yang kuat dengan

membiasakan materi-materi agama yang berlandaskan nilai-nilai “Ahlu sunnah wal

jama’ah”; (2) pembiasaan, merupakan salah satu upaya  pesantren dalam membentuk

karakter peserta didik melalui pembiasaan mengerjakan amalan-amalan yang berupa

bacaan, ucapan, dan perbuatan yang sesuai menurut ajaran islam. Sedangkan di sekolah

formal anak didik dibiasakan disiplin terhadap peraturan-peraturan dan tata tertib yang
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berlaku. Budaya dan kultur merupakan salah satu langkah pesantren dalam melaksanakan

pendidikan karakter diantaranya: (a)bangun pagi dan dilanjukan dengan jamaah dan ngaji;

(b) senyum, sapa, salam, peserta didik dibiasakan dengan 3S yaitu (senyum, sapa, salam);

(c) berjalan di belakang guru; (d) berdo’a sebelum dan sesudah mencari ilmu sesuai dengan

do’a yng diajarkan kiyai atau ustad/ustadzah; (e) menjaga ketertiban, keamanan dan

kebersihan ruang belajar; (f) berpakain rapi dan sopan; (g) minta izin jika ingin pulang/

keluar pada saat jam pelajaran karena sakit atau alasan yang lain; (h) tidak memakai

perhiasan yang berlebihan; (3) Pengajian, para santri disamping sekolah formal dan sekolah

diniyah disela-sela waktunya juga ada pengajian yang langsung diajarkan oleh kiyai dan

ustad/ustadzah. Di dalam pengajian sering ada pemberian nasehat dan amalan-amalan apa

yang harus dilakukan oleh seorang santri/peserta didik. Sesuai dngan firman Allah yang

artinya” sesungguhnya nasihat (peringatan) itu bermanfaat bagi orang mukmin”(Ad-

Dzariyat: 55); (4) Hadiah dan hukuman, hadiah dan hukuman menjadi salah satu perantara

memotivasi anak dalam melaksanakan pembiasaan yang baik dan tetap berkelanjutan.

Hukuman diberikan manakala anak telah melanggar peraturan sebagai bentuk dari sangsi.

Hukuman seuai dengan pelanggaran yang dilakukan tetapi tidak hukuman secara fisik

melainkan hkuman yang mampu mengubah santri kearah yang lebih baik, misal hukuman

membaca Al-Quran, berjamaah di belakang imam dll. Sedangkan adia yang diberikan tidak

harus berupa barang mewah melainkan cukup dengan ucapan atau tropi bagi santri yang

berprestasi; (5) muatan lokal, di pesantren juga terdapat muatan lokal tentang pendidikan

ahlak denga tujuan membentuk peserta didik yang memiliki budi pekerti yang baik

(akhlakul karimah). Pendidikan akhlak di pesantren menggunakan kitab Ta’limul

Mutaallim dijelaskan tentang beberapa point diantaranya: (1) Akhlak kepada Allah, yaitu

sebagai peserta didik dalam mencari ilmu harus mengharap ridlo Allah; (2) Akhlak kepada

kedua orang tua, dalam mencari ilmu harus mendapat ridlo orang tua, ridlo Allah terletak

pada ridlo orang tua. Jadi peserta didik wajib menghormati dan mematuhi perintah kedua

orang tu; (3) Akhlak kepada para pendidik,  peserta didik tidak akan mendapat ilmu dan

memetik ilmu tanpa menghormati dan memuliakan ahli ilmu (para guru) seperti tidak

menempati tempat duduknya, tidak berjalan mendahuluinya dan lain-lainnya; (4) Akhlak

kepada teman, bagaimana memilih dan bergaul dengan teman, teman atau sahabat adalah

orang yang selalu ada disamping kita karena para santri jauh dari orang tua sebagai

penggantiinya adalah guru dan teman; (5) Akhlak kepada diri sendiri: peserta didik harus

memenuhi kewajiban-kewajiban kepada diri sendiri diantaranya tidak membuat diri sendiri

merasa kelelahan sehingga mengakibatkan lemah dan tidak berdaya, memberi kebutuhan
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jasmani secara cukup seperti makan, minum dan istirahat yang cukup. Belajar membaca

dan menghafal Al-Quran merupakan salah satu muatan lokal di pesantren, hal ini dilakukan

dengan tujuan agar peserta didik mampu menjaga Al-Quran dengan cara membaca dan

menghafalnya yang nantinya dapat diamalkan di tempat tinggalnya masing-masing. Selain

itu muatan lokal juga diterapkan di sekolah formal diantaranya ada ekstrakurikuler yang

bisa diikuti oleh santri misal olahraga, bahasa, pramuka dan lain-lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidikan karakter yang ditanamkan di pondok pesantren moderen selain 18

karakter juga terdapat beberapa karakter melalui hiden curriculum yaitu barakah, ikhlas,

tawadlu’, doa, berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menjaga pandangan dari lawan

jenis. Pendidikan karakter selain diajarkan di dalam kelas, juga dapat dilakukan di luar

kelas. Keberhasilan pendidikan karakter akan didukung oleh contoh yang nyata dalam

kegiatan pembelajaran sehari-hari. Adapun upaya yang dilakukan pesantren dalam

pendidikan karakter diantaranya: kurikulum, pembiasaan, pengajian, hadiah dan hukuman,

muatan lokal. Proses pembelajaran di pesantren moderen seimbang antara ilmu agama dan

ilmu umum. Ilmu umum digunakan di dunia dan ilmu agama digunakan di akherat.

Pendidikan karakter dapat diukur dalam kehidupan seorang santri ditengah-tengah

masyarakat.

Saran

Penelitian ini sangatlah jauh dari kesempurnaan, sehingga sangatlah perlu ada

penelitian selanjutnya. Dari temuan yang diperoleh, ada beberapa hal yang perlu

mendapatkan perhatian khusus diantaranya: (1) Pemerintah selaku pemegang kebijakan

diharapkan memberikan perhatian khusus ke pondok pesantren moderen karena pondok

pesantren moderen memiliki sekolah formal dan kegiatan pesantren yang mampu

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lebih baik. (2) kepada pihak

pesantren lebih fokus terhadap nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik. (3) kepada

pihak keluarga ikut aktif dalam komunikasi dengan pengurus pesantren serta mengawasi

putra-putrinya diluar jam pesantren. (4) pihak lingkungan Pesantren untuk ikut pro-aktif

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan para santri serta ikut mengawasi apabila ada santri

yang tidak mematuhi peraturan pesantren.
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ABSTRAK

Kesejahteraan keluarga ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi
kebutuhan hidup spiritual dan material secara layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki
hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan anggota masyarakat, serta
lingkungannya. (UU No.10 Tahun 1992). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi kuantitatif
bertujuan untuk menguji hipotesis ada atau tidak hubungan antara tingkat kesejahteraan keluarga dengan
minat berwirausaha siswa. Teknik memilih sampel dengan cara random sampling sederhana yaitu dengan
cara undian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, wawancara dan dokumentasi.
Metode analisis menggunakan teknik analisis korelasional dengan menggunakan rumus product moment.
Berdasarkan perhitungan rxy yang telah dilakukan memperoleh hasil sebesar 0,77 menunjukkan adanya
korelasi yang kuat atau tinggi antara Variabel X dan Variabel Y.

Kata Kunci: Tingkat Kesejahteraan Keluarga, Minat Berwirausaha, Korelasi Product Moment.

LATAR BELAKANG

Pendidikan di lingkungan sekolah harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki

jiwa wirausaha seperti pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, memiliki kemampuan

serta keterampilan yang diperlukan pada masa yang akan datang. Orang tua atau keluarga

juga merupakan peletak dasar bagi persiapan anak-anak agar dimasa yang akan datang

dapat menjadi pekerja yang efektif. (Wasty Soemanto 2008:38)

Dalam mendidik anak, para orang tua harus mengajarkan anaknya memotivasi diri

untuk bekerja keras, diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.

Orang tua yang berwirausaha dalam bidang tertentu dapat menimbulkan minat anaknya

untuk berwirausaha dalam bidang yang sama atau dalam bidang usaha yang lainnya.

Misalnya: orang tua yang memiliki usaha bengkel, kemudian anaknya membantu

membongkar, mengecek, memeriksa atau mengelola usahanya tersebut. Keterlibatan

tersebut dapat menimbulkan minat berwirausaha dalam bidang yang sama atau berbeda.

Hal ini sesuai dengan teori Super dan Crites yang dikutip Dewa Ketut Sukardi (2000)

bahwa: Lingkungan adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi, atau kondisi) fisik/

alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. (Syamsu

Yusuf, 2012:23)

Kesejahteraan keluarga ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang

sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material secara layak, bertakwa
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar

anggota keluarga dan anggota masyarakat, serta lingkungannya (UU No.10 Tahun 1992).

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mula-mula memberikan

pengaruh yang mendalam bagi anak, (Roy Manihai, 2009). Keluarga Sejahtera pada

dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no.10

Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri

dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana tingkat kesejahteraan

keluarga siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 13 Tikung Kabupaten Lamongan?, 2).

Bagaimana minat berwirausaha siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 13 Tikung

Kabupaten Lamongan?, 3). Bagaimana minat berwirausaha berdasarkan tingkat

kesejahteraan keluarga siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 13 Tikung Kabupaten

Lamongan?.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu 1). Mendeskripsikan bagaimana tingkat kesejahteraan

keluarga siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 13 Tikung Kabupaten Lamongan, 2).

Mendeskripsikan bagaimana minat berwirausaha siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah

13 Tikung Kabupaten Lamongan, 3). Mendeskripsikan bahwa tingkat kesejahteraan

keluarga dapat mempengaruhi minat berwirausaha siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah

13 Tikung Kabupaten Lamongan. Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini

yaitu 1) Menambah wawasan tentang tingkat kesejahteraan keluarga siswa kelas XI di

SMK Muhammadiyah 13 Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2015, 2). Sebagai

pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan di STKIP PGRI

Lamongan, terutama mata kuliah Pendidikan Ekonomi, 3). Sebagai acuan bagi peneliti-

peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan sikap sosial, khususnya terkait dengan minat

berwirausaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis metode penelitian

deskriptif kuantitatif karena metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism,

analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan. Dalam penelitian ini, analisis diskriptif kuantitatif yang digunakan adalah

melalui metode pengumpulan data. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian dengan

pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data mengenai tingkat kesejahteraan keluarga

siswa baik di sekolah maupun yang ada di masyarakat dan terlebih lagi untuk menguji
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hipotesis tentang ada tidaknya seberapa besar pengaruh tingkat kesejahteraan keluarga

terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 13 Tikung Kabupaten

Lamongan Tahun 2015. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu: Untuk sekedar

ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2007:107). Sampel secara

random yaitu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2014:82).

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti melakukan pengambilan jumlah sampel yang

semula jumlah populasi sebanyak 120 siswa, peneliti fokuskan populasi tersebut berdasar

jumlah siswa kelas XI maka akan diambil 25% sebagai sampel. Maka akan diambil 25%

siswa sebagai sampel atau sebanyak  30 siswa. Teknik memilih sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik random sampling. Random sampling yang juga diberi istilah

pengambilan sampel secara rambang atau acak yaitu pengambilan sampel yang tanpa pilih-

pilih atau tanpa pandang bulu, didasarkan atas prinsip-prinsip matematika yang telah diuji

dalam praktek. Karenanya dipandang sebagai teknik sampling paling baik dalam penelitian.

Dalam Praktek, prosedur sampling meliputi : Cara undian yaitu Pengambilan sampel

secara undian ialah seperti layaknya orang melaksanakan undian dan cara ordinal yaitu

cara ini dilakukan dengan memilih nomor-nomor genap atau ganjil atau kelipatan tertentu

(Navel Mangelep, 2011). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penentuan jumlah responden yang akan digunakan sampel yaitu 25% dari jumlah

populasi, sedangkan teknik memilih reponden dengan cara undian layaknya seperti arisan ,

sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Responden dalam

penelitian ini yaitu siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 13 Tikung Lamongan. Jumlah

populasi variabel bebas (seluruh siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 13 Tikung

Lamongan) sebanyak 120 siswa dan jumlah populasi variabel terikat (seluruh siswa kelas

XI SMK Muhammadiyah 13 Tikung Lamongan) sebanyak 120 siswa. Sedangkan jumlah

sampel diambil 25% dari jumlah populasi. Untuk sampel variabel terikat jumlahnya sesuai

dengan variabel bebas.
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Berdasarkan dari perhitungan rxy yang telah dilakukan di atas memperoleh hasil

sebesar 0,77 hal itu menunjukkan adanya korelasi yang kuat atau tinggi antara Variabel X

dan Variabel Y. Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan rumus

korelasi product moment, maka didapatkan nilai rxy sebesar 0,77 hal itu menunjukan adanya

korelasi yang kuat atau tinggi antara variabel X (tingkat kesejahteraan keluarga) dan

Variabel Y (minat berwirausaha) dan setelah dilakukan pengujian hipotesis dihasilkan

penolakan hipotesis nihil (Ho) atau penerimaan hipotesis alternatif (Ha). Dengan ditolaknya

hipotesis nihil dan diterimanya hipotesis alternatif, maka hipotesisnya berbunyi “Ada

pengaruh antara tingkat kesejahteraan keluarga dapat mempengaruhi minat berwirausaha

siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 13 Tikung Lamongan”.

Pembahasan

1. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan dari penyebaran angket yang dilaksanakan tanggal 15 September 2015,

angket langsung diberikan kepada masing-masing responden, yang tersebar di kelas XI

SMK Muhammadiyah 13 Tikung Lamongan sebanyak 30 orang responden. Angket yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Berdasarkan deskripsi

tanggapan  responden  terhadap  indikator  definisi  kesejahteraan  keluarga terlihat bahwa

sebagian besar responden dengan keterangan tinggi yaitu sebanyak 18 orang siswa kelas XI

atau sekitar 60,0%, cukup sebanyak 10 orang siswa kelas XI atau sekitar 33,33%, rendah

dengan jumlah 2 orang siswa kelas XI atau sekitar 6,67%. Hal ini menunjukkan bahwa

mayoritas mendapatkan kategori “Tinggi” terhadap pertanyaan yang diberikan oleh

peneliti. Dari penjelasan di atas dapat ditentukan bahwa tanggapan responden terhadap

definisi kesejahteraan keluarga termasuk kategori tinggi. Berdasarkan deskripsi  tanggapan

responden  terhadap  indikator  lingkungan  keluarga terlihat bahwa sebagian besar

responden dengan keterangan tinggi yaitu sebanyak 30 orang siswa kelas XI atau sekitar

100%, cukup dan rendah dengan jumlah dan persentase kosong. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas mendapatkan kategori “Tinggi” terhadap pertanyaan yang diberikan oleh

peneliti. Dari penjelasan di atas dapat ditentukan bahwa tanggapan responden terhadap

lingkungan keluarga termasuk kategori tinggi. Berdasarkan deskripsi  responden terhadap

indikator  ciri-ciri  lingkungan  keluarga terlihat bahwa sebagian besar responden dengan

kategori tinggi yaitu sebanyak 30 orang siswa kelas XI atau sekitar 100%, rendah dan

cukup dengan jumlah dan persentase kosong. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas

mendapatkan kategori “Tinggi” terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Dari
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penjelasan di atas dapat ditentukan bahwa tanggapan responden terhadap ciri-ciri

lingkungan keluarga termasuk kategori tinggi.

Dari 3 indikator yaitu definisi kesejahteraan keluarga, lingkungan keluarga, dan ciri-

ciri lingkungan keluarga, indikator yang paling berperan adalah lingkungan keluarga

sedangkan indikator yang kurang berperan adalah definisi kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil angket dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga dapat membentuk

kebiasaan dan pola pikir anak tergolong tinggi, hal tersebut dapat terlihat dalam pola

berfikir anak dan kebiasaan yang dilakukan anak. Sedangkan untuk indikator kesejahteraan

keluarga mendapatkan kategori rendah dikarenakan kebanyakan siswa berasal dari keluarga

sejahterah tahap II.

2. Minat Berwirausaha

Berdasarkan dari penyebaran angket yang dilaksanakan tanggal 15 September 2015,

angket langsung diberikan kepada masing-masing responden, yang tersebar di kelas XI

SMK Muhammadiyah 13 Tikung Lamongan sebanyak 30 orang responden. Angket yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Berdasarkan deskripsi

tanggapan  responden  terhadap  indikator  definisi  berwirausaha terlihat bahwa sebagian

besar responden dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 30 orang siswa kelas XI atau sekitar

100%, rendah dan cukup dengan jumlah dan persentase kosong. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas mendapatkan kategori “Tinggi” terhadap pertanyaan yang diberikan oleh

peneliti. Dari penjelasan di atas dapat ditentukan bahwa tanggapan responden terhadap

indikator definisi berwirausaha termasuk kategori tinggi. Berdasarkan deskripsi  tanggapan

responden  terhadap  indikator  langkah  dalam  berwirausaha terlihat bahwa sebagian besar

responden dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 30 orang siswa kelas XI atau sekitar

100%, rendah dan cukup dengan jumlah dan persentase kosong. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas mendapatkan kategori “Tinggi” terhadap pertanyaan yang diberikan oleh

peneliti. Dari penjelasan di atas dapat ditentukan bahwa tanggapan responden terhadap

langkah dalam berwirausaha termasuk kategori tinggi. Deskripsi  tanggapan  responden

terhadap  indikator  faktor  yang  mempengaruhi  kewirausahaan terlihat bahwa sebagian

besar responden dengan keterangan tinggi yaitu sebanyak 22 orang siswa kelas XI atau

sekitar 73,3%, cukup sebanyak 8 orang siswa kelas XI atau sekitar 26,7%, rendah dengan

jumlah dan persentase kosong. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mendapatkan

kategori “Tinggi” terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Dari penjelasan di atas

dapat ditentukan bahwa tanggapan responden terhadap faktor yang mempengaruhi

kewirausahaan termasuk kategori tinggi.
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Dari 3 indikator yaitu definisi berwirausaha, langkah dalam berwirausaha, dan faktor

yang mempengaruhi kewirausahaan, indikator yang paling berperan adalah langkah dalam

berwirausaha sedangkan indikator yang kurang berperan adalah definisi berwirausaha.

Berdasarkan hasil angket dapat dikatakan bahwa langkah yang tepat dalam berwirausaha

dapat membentuk kebiasaan dan pola pikir anak dalam mengenal dunia usaha tergolong

tinggi, hal tersebut dapat terlihat dalam pola berfikir anak dan kebiasaan yang dilakukan

anak. Sedangkan untuk indikator definisi berwirausaha mendapatkan kategori rendah

dikarenakan kebanyakan siswa berasal dari keluarga yang kabanyakan bermata pencaharian

sebagai petani sehingga memunculkan untuk minat berwirausaha pun kurang.

3. Hubungan antara Minat Berwirausaha Siswa dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Siswa

Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan rumus korelasi

product moment, maka didapatkan nilai rxy sebesar 0,77 hal itu menunjukan adanya korelasi

yang kuat atau tinggi antara variabel X (tingkat kesejahteraan keluarga) dan Variabel Y

(minat berwirausaha) dan setelah dilakukan pengujian hipotesis dihasilkan penolakan

hipotesis nihil (Ho) atau penerimaan hipotesis alternatif (Ha). Dengan ditolaknya hipotesis

nihil dan diterimanya hipotesis alternatif, maka hipotesisnya berbunyi “Ada pengaruh

antara tingkat kesejahteraan keluarga dapat mempengaruhi minat berwirausaha siswa kelas

XI SMK Muhammadiyah 13 Tikung Lamongan”, sudah terjawab.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan

sebagai berikut: 1). Tingkat kesejahteraan keluarga siswa kelas XI SMK Muhammadiyah

13 Tikung Lamongan masuk dalam kategori Tinggi. Hal itu dapat dilihat dalam

perhitungan tiap indikator atara lain, yaitu: indikator deskripsi kesejahteraan keluaga

berjumlah 18 orang atau sekitar 60% termasuk dalam kategori tinggi, dalam katagori cukup

dengan jumlah 10 orang atau sekitar 33,33%, sedangkan katagori rendah berjumlah 2 orang

atau sekitar 6,67%. Indikator lingkungan keluarga memperoleh jumlah 30 orang atau

sekitar 100% termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan untuk kategori cukup dan kategori

rendah dengan jumlah dan persentase kosong. Sedangkan untuk indikator ciri-ciri

lingkungan keluarga memperoleh jumlah 30 orang atau sekitar 100% termasuk dalam

kategori tinggi, sedangkan kategori cukup dan ketegori rendah dengan jumlah dan

persentase kosong., 2). Minat berwirausaha siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 13
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Tikung Lamongan termasuk dalam kategori tinggi. Hal itu dapat dilihat dalam perhitungan

tiap indikator antara lain, yaitu: Indikator deskripsi berwirausaha memperoleh jumlah 30

orang atau sekitar 100% termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan kategori cukup dan

kategori rendah dengan jumlah dan persentase kosong. Indikator langkah dalam

berwirausaha memperoleh jumlah 30 orang atau sekitar 100% termasuk dalam kategori

tinggi, sedangkan kategori cukup dan kategori rendah dengan jumlah dan persentase

kosong. Sedangkan indikator faktor yang mempengaruhi kewirausahaan dengan katagori

tinggi sebanyak 22 orang atau sekitar 73,3%, cukup sebanyak 8 orang atau sekitar 26,7%,

rendah dengan jumlah dan persentase kosong., 3). Setelah dilakukan analisis secara statistik

dengan menggunakan rumus korelasi product moment, maka didapatkan nilai rxy sebesar

0,77 hal itu menunjukan adanya korelasi yang kuat atau tinggi antara variabel X (tingkat

kesejahteraan keluarga) dan Variabel Y (minat berwirausaha) dan setelah dilakukan

pengujian hipotesis dihasilkan penolakan hipotesis nihil (Ho) atau penerimaan hipotesis

alternatif (Ha). Dengan ditolaknya hipotesis nihil dan diterimanya hipotesis alternatif, maka

hipotesisnya berbunyi “Ada pengaruh antara tingkat kesejahteraan keluarga dapat

mempengaruhi minat berwirausaha siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 13 Tikung

Lamongan”.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1).Diharapkan pihak sekolah dapat memberikan stimulus pada siswanya agar siswanya

dapat menumbuhkan minat berwirausaha pada diri siswa masing-masing., 2). Berdasarkan

hasil penelitian, dan hasil observasi yang telah dilakukan ternyata tidak semua orang tua

murid yang memiliki usaha sendiri, dan kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai petani.

Tidak menutup kemungkinan juga  bila orang tua yang berwira usaha dalam bidang tertentu

dapat menimbulkan minat anaknya untuk berwirausaha dalam bidang yang sama atau

bidang usaha yang lainnya. Disarankan agar orang tua dapat memberikan stimulus yang

positif agar minat berwirausaha anak dapat terbentuk dengan lebih baik., 3). Semoga dapat

dipergunakan sebagai acuaan untuk penelitian yang akan datang.
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ABSTRAK

Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dapat dilaksanakan melalui kurikulum yang bersifat
holistik berlandaskan pada pendekatan Inquiry yaitu anak dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi,
dan berbagi gagasan. Adapun strategi yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengintegrasikan pendidikan
karakter pada setiap kurikulum adalah sebagai berikut; 1) Guru dapat menerapkan metode belajar yang
melibatkan partisipasi keaktifan murid, 2) Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, 3)
Guru memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sitematis, dan terkesinambungan dengan melibatkan
aspek knowing the good, loving the good, and acting the good, 4) Guru dapat menerapkan metode
pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing peserta didik. Oleh Karenanya perubahan
pendidikan karakter sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dapat dimulai dengan
membenahi pendidikan seperti mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum pendidikan. Nilai-nilai
karakter yangakan ditanamkan kepada bangsa Indonesia adalah nilai-nilai karakter yang telah dimiliki oleh
masyarakat melalui proses internalisasi.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Perubahan

PENDAHULUAN

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas Sumber DayaManusia

(SDM) dalam menghadapi era modernisasi karena kualitas karakter bangsa ikut

menentukan kemajuan suatu bangsa. Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi

demoralisasi pada masyarakatnya. Faktor moral (akhlak) adalah hal utama yang harus

dibangun terlebih dahulu agar bisa membantu sebuah masyarakat yang tertib aman dan

sejahtera. Dengan demikian karakter bangsa saat ini merupakan harga mati karena prilaku

menyimpang telah membudaya yang hanya dapat diberantas dengan mengubah pola pikir

dan karakter, tidak ada pilihan lagi jika bangsa Indonesia ingin diakui oleh dunia. Oleh

karena itu seharusnya bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang

kuat sehingga tetap mencerminkan kepribadian bangsa yang sesuai dengan falsafah

Pancasila.

Di Era modernisasi yang ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan

danTeknologi (IPTEK) yang canggih telah membawa masyarakat Indonesia menjauh

bahkan melupakan karakter bangsa yang merupakan pondasi utama dan penting untuk

ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Pada saat ini dapat dikatakan Indonesia

mengalami krisis multidimensional termasuk di dalamnya adalah krisis karakter terutama

yang terjadi pada anak-anak sebagai generasi muda. Dari beberapa kasus yang terjadi
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seperti tindakan buillying yang dilakukan anak-anak di sekolah terhadap teman-teman

sehingga mengakibatkan kerugian bahkan kematian.

Menurunnya nilai-nilai budi pekerti, moral dan etika dari generasi bangsa yang ditunjukkan

dengan berbagai macam sikap, prilaku dan tindakan yang menyimpang dari norma-norma

yang sesuai dengan falsafah bangsa. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian

dan pemikiran penting bagi dunia pendidikan, dikarenakan pendidikan merupakan

mekanisme institusional yang akan mengakselerasi pembinaan karakter bangsa.

Pendidikan pada dasarnya upaya pembentukan karakter yang didalamnya terdapat

upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) dan

jasmani anak didik. Karena itu pendidikan karakter harus mendapat perhatian sungguh-

sungguh dari kalangan dunia pendidikan. Pendidikan karakter yang saat ini dijadikan

sebagai langkah strategis dalam memperbaiki keadaan bangsa sebagai implementasi dari

upaya pemerintah meperubahan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan, karena

dianggap generasi muda saat ini telah jauh dari nilai-nilai moral budaya bangsa sesuai

dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Konsep perubahan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebuah upaya

menghidupkan dan membangkitkan kembali pendidikan karakter pada jenjang pendidikan

mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Maka dari itu dalam tulisan ini perlu

mengemukakan tentang hakikat pendidikan karakter, sasaran pendidikan karakter, bentuk

perubahan pendidikan karakter, strategi dan peran guru dalam perubahan pendidikan

karakter.

Melihat realita karakter bangsa yang sangat memprihatinkan, maka diperlukan

upaya pemberantasan karakter buruk tersebut dengan cara mengubah pola

pikir ataupun karakter manusia melalui pendidikan, sehingga pendidikan karakter sebagai

pilar dari kebangkitan bangsa yang dianggap sebagai salah satu agenda strategis untuk

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua komponen bangsa terutama

kalangan pendidik.

Perubahan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan terutama di sekolah-sekolah

sangat memerlukan tenaga pendidik yang handal, bukan saja handal dalam segi tranfer

pengetahuan melainkan handal juga dalam segi olah rasa, olah jiwa dan penyampaian

pesan-pesan moral. Dalam perannya tersebut pendidik harus melakukan penanaman dan

pembinaan karakter bagi siswa serta menuntut kesadaran yang tinggi bagi setiap

komponen yang terlibat agar dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam

matapelajaran setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut sebagai upaya mengubah,
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membentuk dan membangun serta memperbaiki karakter bangsa Indonesia terutama

generasi muda yang saat ini telah menyimpang dari falsafah bangsa.

PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Karakter

Krisis akhlak yang disebabkan kurang efektifnya pendidikan nilai dalam arti luas (di

rumah, sekolah dan masyarakat) menimbulakan perbuatan-perbuatan yang merugikan

bangsa dan negara, sehingga pendidikan dipandang belum mampu menyiapkan generasi

muda untuk menjadi warga negara yang baik. Dunia pendidikan dianggap telah melupakan

tujuan utama pendidikan yaitu mengembagkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara

simultan dan seimbang. Maka dari itu diperlukan sebuah upaya perubahan yakni

menghidupkan kembali pendidikan karakter yang telah ada sebelumnya, tetapi dalam

dasawarsa terakhir dikarenakan faktor-faktor tertentu sebagai dampak modernisasi

terjadilah sebuah pergeseran nilai-nilai sehingga membawa masyarakat jauh bahkan

melupakan pendidikan karakter itu sendiri.

Langkah strategis dari perubahan pendidikan karakter dapat dimulai dari

membenahi pendidikan yaitu dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam

kurikulum pendidikan. Dalam konteks demikian maka, nilai-nilai karakter yang akan

ditanamkan kepada bangsa Indonesia adalah nilai-nilai karakter yang telah dimiliki oleh

masyarakat melalui proses internalisasi.

”Pendidikan Karakter” bukanlah ”Pendidikan tentang Karakter” tetapi merupakan

proses edukasi untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada diri peserta didik dan

membimbing atau melatih anak untuk dapat dan selalu bertindak atau menjalani kehidupan

sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai tersebut (Sirozi, 2011:4).

Adapun nilai-nilai karakter yang perlu dimiliki oleh anak yang dapat diintegrasikan

ke dalam kurikulum adalah sebagai berikut; (1) Nilai-nilai spiritual yaitu nilai

keberagamaan yang berorientasi kepada etika dan akhlak serta penyeimbang antara ke

saleha individu dan sosial seperti taat beragama, maju berbudaya ; (2) Nilai-nilai solidaritas

kebangsaan yang harmosia dan dinamis yang perlu ditanamkan seperti kebiasaan hidup

berdampingan secara damai, saling memahami, menghormati, tolong menolong untuk

kemajuan bangsa dan negara; (3) Nilai-nilai kedisiplinan yaitu membiasakan agar selalu

tepat pada waktu, dan menyadari norma-norma hukum yang berlaku; (4) Nilai-nilai

kemandirian, seperti melatih untuk melakukan sesuatu dengan usaha sendiri tidak selalu
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bergantung kepada orang lain; (5) Niali-nilai kemajuan dan keunggulan seperti membangun

karakter yang selalu berorientasi kepada prestasi dan semangat kerja (Nawawi, 2011:5).

Kemudian nilai-nilai karakter lain yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum yaitu

nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia Indonesia misalnya; 1) Nilai religius; yang dicirikan

oleh sikap hidup dan kepribadian seperti taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling

tolong menolong dan toleran, 2) Moderat yang dicirikan dari sikap hidup yang tidak

radikal, kepribadian tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan rohani,

hidup bersama dalam kemajemukan, 3) Cerdas yang dicirikan oleh sikap hidup rasional,

cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju, 4) Mandiri yang dicirikan oleh sikap hidup

mereka, disiplin, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, cinta bangsa tanpa

kehilangan orientasi ( PP-Muhammadiyah, 2009).

Nilai-nilai karakter tersebut dapat berjalan efektif jika dalam pengintegrasian pada

kurikulum dapat dikemas dalam bentuk pengalaman langsung(real life exferience), melalui

proses habituasi, akulturasi, dan inkulturasi. Jalaludin (2011:9) menjelaskan bahwa untuk

dapat secara efektif membentuk ”tabiat” atau ”perangai” dengan menanamkan nilai-nilai

maka, pendidikan karakter perlu lebih menekankan proses bukan hanya content dan

contexts, bukan hanya text. Dengan kata lain, pendidikan karakter tidak cukup jika hanya

dikemas dalam bentuk ceramah, pengarahan atau pidato-pidato. Pendidikan karakter

memerlukan program-program yang riil, yang berkaitan dengan kehidupan nyata dan

ditunjang oleh ilmu tingkah laku, dan paling penting adalah “pendidik” yang memberikan

contoh tersebut.

Dengan landasan keilmuan yang kuat dan pengalaman langsung melalui proses

habituasi, akulturasi, dan inkulturasi maka, pendidikan karakter yang mengintegrasikan

nilai-nilai kehidupan diharapkan dapat membentuk prilaku lahir batin warga negara, serta

dapat menjadikan anggota masyarakat memiliki keseimbangan antara kehidupan pribadi

dan lingkungan, menjunjung tinggi kehormatan, peduli, berkeadilan dan bertanggung

jawab.

Pendidikan karakter yang mencakup pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan

moral dan watak yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dalam setiap jenjang

pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam

memberikan keputusan-keputusan baik, memelihara apa yang baik dan mewujudkan

kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Kemendiknas, 2011). Pendidikan karakter

yang diintegrasikan ke dalam kurikulum bukan hanya sekedar menanamkan mana yang

benar atau salah tetapi berusaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga
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peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi

kepribadiannya.

Menurut Gedhe (2011:23) menjelaskan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang

dintegrasikan ke dalam kurikulum akan efektif apabila dalam pelaksanaanya ada

keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Penekanan pada aspek

kognitif diperlukan, agar peserta didik dapat membuat pertimbangan moral (value analysis)

dan mendiskusikan alasan-alasan tentang kedudukan nilai-nilai yang terkait dengan

karakter melalui proses berpikir logis.

Keseimbangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor dapat diwujudkan ke dalam semua

perangkat pembelajaran baik yang tercantum dalam teks kurikulum formal maupun yang

tersembunyi di balik pola interaksi interpersonal di lingkungan sekolah. Kemendiknas

(2011:5) menjelaskan bahwa keseimbangan antara pengetahuan yang baik (moral

knowing), perasaan yang baik atau loving good(moral feeling) dan prilaku yang baik (moral

action) adalah prasyarat bagi keberhasilan pendidikan karakter, karena hanya dengan

keseimbangan tersebut dapat diwujudkan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik,

yang juga dijelaskan oleh Sayid Qutub bahwa pendidikan karakter perlu menjaga

keseimbangan antara pengembangan spritual-perasaan, intelek-rasional dan jasmaniah.

Sasaran Pendidikan Karakter

Untuk menyukseskan program perubahan pendidikan karakter membutuhkan

dukungan dan kerjasama antara semua pihak. Pendidikan karakter yang bertujuan

membentuk kepribadian seseorang, akan terlihat hasilnya dalam tindakan nyata seorang

tersebut seperti tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang

lain, kerja keras, dan sebagainya. Kesemua hasil itu dapat terjadi secara konkret apabila

semua pihak bukan hanya sekedar mendukung dalam bentuk instruksi saja tetapi yang lebih

penting bagaimana semua pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan kepribadian

bangsa dapat menjadi contoh dalam melaksanakan karakter yang baik sesuai dengan nilai-

nilai moral yang berlaku bagi generasi bangsa. Pendidikan karakter tanpa adanya contoh

atau keteladanan dari semua pihak, maka tidak akan membuahkan keberhasilan.

Sasaran pendidikan karakter bukan hanya diperuntukan bagi siswa ketika berada di

sekolah, bukan hanya untuk anak ketika berada di rumah, atau bukan juga hanya

masyarakat bawah jika dalam sebuah negara. Ketika berada di lingkungan rumah, sekolah,

bahkan negara sosok seperti orang tua, guru, pemerintah sebagai pemimpin, dan semua

pihak yang ada dalam trilogi pendidikan harus mampu menjadi teladan atau contoh yang
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baik dalam setiap lingkungan tempat melakukan interaksi, dikarenakan contoh yang nyata

dapat memudahkan baik anak, siswa atau masyarakat sekalipun dapat mudah memahami

pengetahuan yang diperoleh, dalam pendidikan yang lebih penting bukan hanya penguasaan

materi atau pengetahuan saja melainkan perlu mengedepankan akhlak, moral yang baik

untuk meningkatkan kualitas SDM yang siap menghadapi tantangan di era modernisasi

sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berlandaskan

Pancasila.

Hubungannya dengan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah maka guru, siswa

dan anggota komunitas sekolah harus bersama-sama berjuang dalam menghayati visi dan

merealisasikan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan. Karenaguru adalah pelaku

perubahan. Dengan demikian guru memiliki peranan utama sebagai pendidik karakter.

Sebagai pendidik karakter, guru wajib membekali para siswa dengan nilai-nilai kehidupan

yang positif dan yang berguna bagi kehidupan siswa pada saat ini dan masa yang akan

datang. Guru yang baik akan membawa perubahan terhadap para siswa menuju ke arah

yang lebih baik, membuat siswa menjadi cerdas, membuat siswa mampu memahami dan

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan yang paling penting adalah membangun

karakter positif.

Bentuk Perubahan Pendidikan Karakter

Upaya dalam menghidupkan dan membangkitkan kembali (Perubahan) pendidikan

karakter yang merupakan langkah penting dilakukan oleh pemerintah seperti dengan

mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam berbagai kurikulum yang ada di sekolah-

sekolah mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi.

Pendidikan karakter yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah bukan

hanya memberikan aktifitas kognitif saja pada peserta didik tanpa diberikan pengalaman

dan habituasi, sehingga memungkinkan lahirnya generasi yang memiliki pengetahuan luas

tentang karakter tetapi tidak memiliki karakter. Tantangan yang paling mendasar dalam

pelaksanaan pendidikan karakter adalah kemampuan membentuk manusia-manusia yang

tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas tentang karakter, tetapi juga punya karakter

(Sirozi, 2011:7). Dengan demikian pendidikan karakter sebaiknya tidak monolitik atau

dikemas dalam satu mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan dengan semua kegiatan

baik kurikuler dan ekstra kurikuler. Dengan kata lain pendidikan karakter diharapkan dapat

menjadi inti dari semua program pendidikan atau matapelajaran dikarenakan bagian yang
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paling esensial dari pendidikan karakter adalah “membangun karakter” bukan membuat

“mata pelajaran pendidikan karakter”.

Pendidikan karakter dapat terlaksana dengan baik apabila lembaga pendidikan dapat

membenahi kondisi dan mutunya yang berhubungan langsung dengan fungsi dan peran

lembaga pendidikan itu sendiri. Herbert Spenser menjelaskan bahwa ”education has for its

object the formation of character” pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter

(Arsyad, 2011:10). Selain itu, terlaksananya pendidikan karakter memerlukan kesadaran,

semangat, dan komitmen yang tinggi dan disertai dengan strategi yang tepat sehingga

pendidikan karakter dapat berjalan efektif.

Melalui pola terpadu (Intergrated Character Education), maka pendidikan karakter

diharapkan menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pendidik, apapun bidang studi

atau pelajaran yang diajarkannya. Semua guru bidang studi berpartisipasi aktif dan menjadi

teladan yang baik dalam menyukseskan pendidikan karakter. Ketika muncul persoalan

karakter dalam kehidupan peserta didik, maka semua pendidik turut bertanggung jawab,

bukan saling menyalahkan antar guru bidang studi tertentu.

Untuk pencapaian tujuan pendidikan karakter yang utuh, diperlukan kurikulum yang

bersifat holistik yaitu kurikulum terpadu yang menyentuh semua aspek kebutuhan anak.

Muslich (2011:32) menjelaskan bahwa sebuah kurikulum yang terkait, tidak terkotak-kotak

dan dapat merefleksikan dimensi, keterampilan, dengan menampilkan tema-tema yang

menarik dan kontekstual. Bidang-bidang pengembangan dalam setiap satuan pendidikan

dikembangkan pada konsep pendidikan kecakapan hidup yang terkait dengan pendidikan

personal, sosial, pengembangan berpikir atau bersifat kognitif, pengembangan karakter dan

pengembangan persepsi motorik dapat terangkum dengan baik apabila materi ajarnya

dirancang melalui pembelajaran yang terpadu dan menyeluruh (holistik).

Secara teknis, pembelajaran holistik terjadi apabila kurikulum dapat menampilkan

tema yang mendorong terjadinya eksplorasi atau kejadian-kejadian secara autentik dan

alamiah. Azra (2012:25) menjelaskan bahwa dengan munculnya tema atau kejadian yang

alami ini akan terjadi suatu proses pembelajaran yang bermakna dan materi yang dirancang

akan saling berhubungan dengan berbagai bidang pengembangan yang ada dalam

kurikulum.

Pendidikan karakter dengan kurikulum holistik berlandaskan pada

pendekatan Inquiry yaitu anak dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi, dan berbagi

gagasan. Anak-anak didorong untuk berkolaborasi bersama teman-temannya dan belajar

dengan cara mereka sendiri. Anak-anak dapat diberdayakan sebagai si pembelajar dan
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mampu mengejar kebutuhan belajar mereka melalui tema-tema yang dirancang.

Pembelajaran holistik dapat dilakukan dengan baik apabila pembelajaran dilakukan bersifat

alami, natural, nyata, dekat dengan diri anak, dan guru melaksanakannya dapat memiliki

pemahaman konssep pembelajaran terpadu dengan baik, selain itu juga dibutuhkan

kreatifitas dan bahan-bahan sumber yang kaya serta pengalaman guru dalam membuat

model-model pembelajaran yang tematis sehingga pendidikan karakter dapat lebih

bermakna dalam pelaksanaannya.

Adapun tujuan dari pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum yang

sifatnya holistik dapat membentuk manusia secara utuh yang berkarakter dengan

mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreatifitas, spiritual dan intelektual siswa secara

optimal, serta membentuk manusia yang life long learners (pembelajar sejati).

Strategi dan Peranan Guru dalam Perubahan Pendidikan Karakter

Perubahan pendidikan karakter dapat berhasil dengan baik bila semua komponen

pendidikan memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan perbaikan kualitas SDM

meliputi perbaikan dan peningkatan terhadap karakter bangsa yang bermoral, beretika, dan

berbudaya. Apabila komponen pendidikan tersebut terutama pendidik tidak memiliki

kesadaran tinggi dan kompetensi yang handal untuk melaksanakan perubahan tersebut,

maka pendidikan karakter yang saat ini merupakan langkah strategis bagi pemerintah di

bidang pendidikan dengan tujuan untuk memperbaki moral bangsa hanya akan menjadi

sekedar wacana tanpa ada hasilnya

Penerapan guru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap kurikulum

sebagai bentuk perubahan sebagai berikut; 1) Guru dapat menerapkan metode belajar yang

melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi murid

karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang

konkrit, bermakna, seeta relevan dalam konteks kehidupannya (student active learning,

contextual learning, inquiry-based learning, integrated learning), 2) Guru dapat menciptakan

lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam

suasana yang mampu memberikan rasa aman, penghargaan tanpa ancaman, dan memberikan

semangat, 3) Guru memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sitematis, dan

berkesinambungan dengan melibatkan aspek knowing the good, loving the good, and acting

the good, 4) Guru dapat menerapkan metode pengajaran yang memperhatikan keunikan

masing-masing anak, yaitu menerapkan kurikulum dengan melibatkan sembilan aspek

kecerdasan (Muslich, 2011:33).
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Adapun strategi lain dari perubahan pendidikan karakter yang dapat diterapkan di

sekolah-sekolah seperti yang dikemukakan oleh Thomas Lickona (2013: 181) yakni

menciptakan lingkungan kelas yang demokrasi, mengajarkan cara menghormati dan

bertanggung jawab, mengajarkan cara menyelesaikan konflik, membantu siswa berpikir

jernih soal kecurangan, mengajari siswa untuk peduli terhadap nilai-nilai moral.

Ketika pendidikan karakter telah diintegrasikan dalam kurikulum maka, peranan guru

dalam pendidikan karakter itu sendiri adalah sebagai berikut; 1) Mencintai anak, cinta yang

tulus pada anak adalah awal mendidik anak sehingga dapat mendorong anak untuk

melakukan yang terbaik pada diri anak; 2) Bersahabat dengan anak dan menjadi teladan bagi

anak dalam setiap ucapan, perbuatan yang lebih menyenangkan, sopan dan beradab; 3)

Mencintai pekerjaan guru yang diwujudkan dengan mencintai anak didiknya satu persatu,

memahami kemampuan akademisnya, kepribadian murid dan kebiasaan-kebiasaan lainnya;

4) Luwes dan mudah beradaptasi dengan perubahan artinya guru harus terbuka dengan teknik

mengajar baru, tidak sombong dan selalu mencari ilmu; 5) Tidak pernah berhenti belajar

dalam rangka meningkatkan profesionalitas.

Dengan adanya peranan guru dalam pendidikan karakter seperti yang diungkapkan di

atas dapat menjadi pendukung untuk merevitalisai nilai-nilai karakter bangsa melalui

pengintegrasiannya ke dalam kurikulum yang bersifat holistik, sehingga keresahan dalam

dunia pendidikan tidak akan terjadi lagi serta membuat bangsa Indonesia memiliki jati diri

dan martabat yang tinggi di kalangan Internasional.

Disamping itu Masnur Muslich (2011:142) menyebutkan bahwa guru sebagai ujung

tombak dari keberhasilan pendidikan karakter maka guru pun harus menunjukkan sebagai

guru yang berkarakter seperti; 1) Memiliki pengetahuan keagamaan yang luas dan

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara aktif, 2) Bersih jasmani dan rohani,

3) Pemaaf, penyabar, dan jujur, 4) Berlaku adil terhadap peserta didik dan

semua stakeholders pendidikan, 5) Mempunyai watak dan sifat ketuhanan (robbaniyah)

yang tercermin dalam pola pikir, ucapan dan tingkah laku, 6) Meningkatkan kualitas

keilmuan secara berkelanjutan, 7) Tegas bertindak, profesional, dan proporsional, 8)

Tanggap terhadap berbagai kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan,

dan pola pikir peserta didik; dan 9) Menumbuhkan kesadaran diri sebagai penasihat.

PENUTUP

Keberhasilan perubahan pendidikan karakter perlu adanya dukungan dan kerjasama

oleh semua pihak terutama guru sebagai pelaku dari perubahan yang memiliki peranan
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utama sebagai pendidik karakter. Sebagai pendidik karakter tentunya guru pun haruslah

menjadi guru yang berkarakter baik seperti; 1) Memiliki pengetahuan keagamaan yang luas

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara aktif, 2) Bersih jasmani dan

rohani, 3) Pemaaf, penyabar, dan jujur, 4) Berlaku adil terhadap peserta didik dan

semua stakeholders pendidikan, 5) Mempunyai watak dan sifat ketuhanan (robbaniyah)

yang tercermin dalam pola pikir, ucapan dan tingkah laku, 6) Meningkatkan kualitas

keilmuan secara berkelanjutan, 7) Tegas bertindak, profesional, dan proporsional, 8)

Tanggap terhadap berbagai kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan,

dan pola pikir peserta didik; dan 9) Menumbuhkan kesadaran diri sebagai penasihat.

Pendidikan karakter mempunyai peranan yang sangat penting bagi nasib sebuah

bangsa di masa yang akan datang oleh karena itu masalah pendidikan karakter diharapkan

menjadi perhatian dan tanggung jawab semua stake holderpendidikan, apapun jenjang

pendidikannya. Semua komponen pendidikan dapat berpartisipasi aktif dan menjadi teladan

yang baik dalam menyukseskan pendidikan karakter. Selain itu agar perubahan dapat

berjalan dengan lancar diperlukan tenaga pendidik yang betul-betul memiliki kompetensi

yang unggul, tenaga pendidik yang berkarakter agar pendidikan karakter tidak hanya

menjadi wacana saja melaikan sebagai upaya konkrit dalam pendidikan untuk memperbaiki

dan meningkatkan kualitas SDM di tengah era modernisasi.
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ABSTRAK

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang
berhubungan dengan peserta didik dan kinerja guru merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seorang
guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, Penelitian ini bertujuan untuk
mendiskripsikan ada tidaknya pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru dengan rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. Jenis
penelitian bersifat kuantitatif dan memakai teknik korelasi Product Moment dengan guru sebagai responden
penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan angket sebagai data pokok dan wawancara serta
dokumentasi sebagai data pendukung. Hasil penyebaran angket menunjukan bahwa kompetensi pedagogik
dan kinerja guru tergolong kategori sangat baik. Berdasarkan analisis data menunjukan bahwa terdapat
pengaruh antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru.

Kata kunci : Kompetensi, Pedagogik, Kinerja

LATAR BELAKANG

Kinerja guru merupakan kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan

tugas-tugas pembelajaran. Rachman Natawijaya secara khusus mendefinisikan “kinerja

guru sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan guru pada waktu dia

memberikan pembelajaran kepada siswa” (Rachman Natawijaya, 2006:22). Peran serta

guru dalam kaitan dengan mutu pendidikan, sementara ditemukan guru yang belum

berpegang pada orientasi kerja sebagai guru. Pendapat Simorangkir menyatakan bahwa

“bahwa guru hanya sekedar mendapat status sosial sebagai pegawai negeri, ada juga

terpaksa karena tidak mendapat pekerjaan di tempat lain” (Simorangkir, 2001:11).

Berdasarkan uraian pada kondisi normatif dengan kenyataan terjadi adanya kesenjangan,

berdasarkan hal tersebut dapat ditarik benang merah bahwa masih perlu upaya lebih

optimal untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik sehingga mengarah pada

perbaikan kerja guru yang lebih optimal. Hal inilah yang mendorong diadakannya

penelitian ini, peneliti berpendapat apabila guru hanya melaksanakan pekerjaannya untuk

status sosial maka guru tersebut kurang memperhatikan peserta didik yang dibimbingnya,

berdasarkan permasalahan yang ada maka pada penelitian ini peneliti tidak meneliti

kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian melainkan

memfokuskan pada kompetensi pedagogik, berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin

mengadakan penelitian untuk mengetahui “Adakah pengaruh kompetensi pedagogik
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terhadap kinerja guru di SMK Islam Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Tahun 2014/2015”

Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik yang

menuntut kemampuan untuk memahami peserta didik secara mendalam dan

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi

pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik

meliputi kemampuan merancang pembelajaran, melaksanakan rencana pembelajaran,

menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa:

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses
pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan
atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan
kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang
mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya (Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 10).

Kompetensi guru begitu penting dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu

(Sahertian, 2000:12).kompetensi pedagogik, dengan dimilikinya kompetensi guru mampu

melaksanakan setiap tahapan dalam pembelajaran secara maksimal, sehingga mampu

membentuk peserta didik yang berkualitas. Dalam menerapkan kompetensi pedagogik tidak

semua guru mampu melaksanakannya dengan maksimal, ketidak mampuan ini dikarenakan

ada beberapa faktor dalam penerapannya. Menurut Sahertian mengatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru adalah:

a. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru.
b. Kepemimpinan Kepala Sekolah
c. Lingkungan kerja yang mendorong motivasi kerja guru untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pelaksanaan tugas secara optimal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 tentang guru juga

dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan,
b. Pemahaman terhadap peserta didik,
c. Pengembangan kurikulum atau silabus,
d. Perancangan pembelajaran,
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis,
f.Pemanfaatan teknologi pembelajaran,
g. Evaluasi hasil belajar,
h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 tentang guru).
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Berdasarkan indikator kompetensi pedagogik tesebut di atas, maka indikator yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan,

pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan

teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur

berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru.

Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam

proses pembelajaran. Berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar

Proses untuk Satuan Pendidikan Menengah dijabarkan bahwa, “kerja guru mencakup

kegiatan pokok, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, melaksanakan tugas tambahan”

(Permendiknas No. 41 Tahun 2007). Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja guru. Kinerja merupakan suatu kotruksi multidemensi yang mencakup banyak

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Martinis Yamin dan Maisah “faktor-faktor yang

memengaruhi kinerja antara lain faktor intrinsik guru (personal/individual) atau SDM dan

ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional” (Martinis Yamin dan Maisah,

2010). Indikator kinerja guru berdasarkan penilaian kinerja guru pada Permendiknas nomor

16 tahun 2009, terdiri dari “perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran

yang aktif dan efektif dan penilaian pembelajaran”. (Permendiknas nomor 16 tahun 2009).

Berdasarkan referensi indikator kinerja guru tesebut di atas, maka indikator yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu: Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran

yang aktif dan efektif dan penilaian kinerja guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang berlandasakan pada filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunkan instrumen

peneltitan, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis

yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

mengunakan analisis statistik inferensial dan menggunakan teknik analisis korelasional

serta memakai teknik korelasi Product Moment. Dalam penelitian ini, statistika inferensial

yang digunakan adalah teknik analisis korelasional. Alasan peneliti menggunakan jenis
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penelitian dengan pendekatan ini adalah untuk dapat mengukur adanya tidaknya pengaruh

kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru di SMK Islam Sekaran Kecamatan Sekaran

Kabupaten Lamongan Tahun 2014/2015. Kompetensi pedagogik  yang dimaksudkan dalam

penelitian ini adalah kemampuan guru yang mencakup: pemahaman wawasan atau landasan

kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus,

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis,

pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya di SMK Islam Sekaran

Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Tahun 2014/2015. Kinerja guru yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan

pembelajaran yang aktif dan efektif dan penilaian kinerja guru.

Populasi pada penelitian ini yaitu sejumlah 35 guru di SMK Islam Sekaran

Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Tahun 2014/2015. Metode pengumpulan data

menggunakan angket sebagai data pokok dan wawancara serta dokumentasi sebagai data

pendukung. Hipotesis pada penelitian ini menggunakan hipotesis alternatif (Ha) yang

berbunyi “ada pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru” dan Hipotesis nihil

(H0) yang berbunyi “tidak ada pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik yang

menuntut kemampuan untuk memahami peserta didik secara mendalam dan

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi

pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik

meliputi kemampuan merancang pembelajaran, melaksanakan rencana pembelajaran,

menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijeslakan bahwa:

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses
pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan
atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan
kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang
mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya (Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 10).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa kompetensi pedagogik di

SMK Islam Sekaran sangat baik hal ini dibuktikan dengan perhitungan keseluruhan angket

tentang kompetensi pedagogik yang menyatakan kompetensi pedagogik di SMK Islam
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Sekaran tergolong pada kategori sangat baik. Data tersebut juga ditunjang dengan

penghitungan nilai tiap indikator dapat diketahui bahwa: indikator pemahaman wawasan

atau landasan kependidikan diperoleh prosentase paling besar yaitu 80% yang termasuk

dalam kategori sangat baik, indikator pemahaman peserta didik diperoleh prosentase paling

besar yaitu 62,9% yang termasuk dalam kategori sangat baik, indikator pengembangan

kurikulum atau silabus diperoleh prosentase paling besar yaitu 54,3% yang termasuk dalam

kategori baik, indikator perancangan pembelajaran diperoleh prosentase paling besar yaitu

54,3 % yang termasuk dalam kategori sangat baik, indikator pelaksanaan pembelajaran

yang mendidik dan dialogis diperoleh prosentase paling besar yaitu 54,3% yang termasuk

dalam kategori sangat baik, indikator pemanfaatan teknologi pembelajaran diperoleh

prosentase paling besar yaitu 54,3% yang termasuk dalam kategori sangat baik, indikator

evaluasi hasil belajar diperoleh prosentase paling besar yaitu 60% yang termasuk dalam

kategori sangat baik, indikator pengembangan peserta didik diperoleh prosentase paling

besar yaitu 74,2%  yang termasuk dalam kategori sangat baik.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu, kinerja guru dapat dilihat dan diukur

berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru.

Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam

proses pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja guru pada Permendiknas nomor 16

tahun 2009, “Kinerja guru terdiri atas: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan

pembelajaran yang aktif dan efektif, dan penilaian pembelajaran” (Permendiknas nomor 16

tahun 2009). Kinerja guru di SMK Islam Sekaran pada tahun 2015 tergolong sangat baik,

hal ini dibuktikan dengan perhitungan keseluruhan angket yang menyatakan kinerja guru di

SMK Islam Sekaran tergolong kategori baik, hal ini juga dibuktikan dengan tiap indikator

yang menyatakan bahwa, indikator perencanaan pembelajaran diperoleh prosentase paling

besar yaitu 68,6% yang termasuk dalam kategori sangat baik, tentang indikator pelaksanaan

kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif diperoleh prosentase paling besar yaitu 68,6%

termasuk kategori sangat baik, indikator penilaian pembelajaran diperoleh prosentase

paling besar yaitu 51,4% termasuk kategori sangat baik.

Dalam penentuan ada tidaknya pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru

peneliti melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Product Moment, dengan

memasukan hasil penyebaran angket yang kemudian data diolah dan didapat angka indeks

yang tidak bertanda negatif ini berarti terdapat hubungan yang searah,dari hasil perhitungan

Product Moment besarnya rxy yang kita peroleh yakni sebesar 0,52 pada tabel nilai tersebut

terletak antara 0,40-0,70. Berdasarkan pedoman dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh
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yang sedang atau cukup antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. Berdasarkan

hasil yang ada diperoleh r hitung = 0,52 dan r tabel 5% sebesar 0,325 dan pada r tabel 1%

sebesar 0,418. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “r” hitung lebih besar dari “r” tabel baik

pada taraf signifikansi 5% maupun 1% yang berarti hipotesis alternatif diterima dan

hipotesis nihil ditolak. Dengan demikian hipotesis penelitian berbunyi ada pengaruh

kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru di SMK Islam Sekaran Kecamatan Sekaran

Kabupaten Lamongan Tahun 2014/2015.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kompetensi pedagogik di SMK Islam Sekaran sangat baik hal ini dibuktikan dengan

perhitungan keseluruhan angket tentang kompetensi pedagogik, yang menyatakan

kompetensi pedagogik di SMK Islam Sekaran tergolong pada kategori sangat baik dan

kinerja guru di SMK Islam Sekaran pada tahun 2014/2015 tergolong sangat baik, hal ini

dibuktikan dengan perhitungan keseluruhan angket yang menyatakan kinerja guru di SMK

Islam Sekaran tergolong kategori sangat baik. Berdasarkan interpretasi antar variabel dapat

disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik dan kinerja guru memiliki pengaruh yang

tergolong sedang atau cukup, hasil ini didapat dari perhitungan menggunakan rumus

Product Moment dan didapat angka indeks yang tidak bertanda negatif ini berarti terdapat

hubungan yang searah, besarnya rxy yang kita peroleh yakni sebesar 0,52 pada tabel nilai

tersebut terletak antara 0,40-0,70. Berdasarkan pedoman tabel yang telah dikemukakan di

atas dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang sedang atau cukup antara kompetensi

pedagogik terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil yang ada diperoleh r hitung = 0,52 dan

r tabel 5% sebesar 0,325 dan pada r tabel 1% sebesar 0,418. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa “r” hitung lebih besar dari “r” tabel baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1%

yang berarti hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak. Dengan demikian

hipotesis penelitian berbunyi ada pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diajukan saran, Bagi kepada kepala

sekolah disarankan untuk senantiasa memantau dan mengevaluasi para guru dalam proses

pembelajaran guna dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja guru. Hal ini berdasarkan

penilaian pembelajaran masih ada sekitar 2,9% guru yang masih kurang dan bagi guru

disarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan media teknologi sebagai
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penunjang proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan penggunaan teknologi masih terdapat

sekitar 5,7% guru yang tergolong sedang.
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ABSTRAK

Masyarakat yang memiliki pekerjaan secara profesional dan dan mapan, maka menambah motivasi hidup
dalam menjalani kehidupan berkrluarga. Hal itu karena dengan bekerja manusia lebih optimis dalam
memilih dan menentukan calon pasangan yang ideal untuk menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga
menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari
semakin banyak tuntutan akan kebutuhan hidup, mengakibatkan sibuk untuk bekerja guna memenuhi
hidupnya. Pekerjaan mereka bermacam-macam ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, buruh,
petani, pedagang. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti membuat hipotesis
yaitu : H0 yang berbunyi “tidak ada pengaruh antara jenis pekerjaan terhadap perkawinan dan Ha yang
berbunyi ada pengaruh antara jenis pekerjaan terhadap perkawinan. Jenis penelitian ini yaitu statistik
inferensial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, sedangkan teknik analisa data
memakai perhitungan korelasi dengan rumus Product Moment. Data yang terkumpul selanjutnya dimasukkan
kedalam rumus yang telah ada. Dengan menggunakan metode analisa korelasi product moment diperoleh
nilai koefisien korelasi (rxy) terdapat hubungan antara jenis pekerjaan terhadap usia perkawinan. Dari hasil
penelitian ini peneliti memperoleh jawaban, bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh pasangan suami-istri
baik yang pekerjaannya mapan dan ekonominya cukup atau sebaliknya dapat mempengaruhi kehidupan
berkeluarganya. Dalam arti kata jenis pekerjaan apapun akan berpengaruh besar atau kecil terhadap usia
perkawinan pasangan suami-istri.

Kata kunci : Jenis Pekerjaan, Usia Perkawinan, Masyarakat

LATAR BELAKANG

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu dari tujuan nasional.

UNDP menetapkan kemajuan suatu negara dapat ditentukan oleh tiga indikator indeks

pembangunan manusia, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks

perekonomian. Angka melek aksara adalah salah satu variabel dari indikator indeks

pendidikan. Berdasarkan data BPS (2006), angka buta aksara penduduk Indonesia

mencapai 12,8 juta orang atau 0,05 persen dari total jumlah penduduk, dan angka tersebut

meningkat pada kelompok umur dewasa (15 tahun keatas) menjadi 8,4 persen dari total

penduduk pada kelompok umur tersebut. Perempuan menempati posisi lebih tinggi pada

angka kebutaaksaraan kelompok usia 15-44 tahun, dengan persentase sebesar 4,8 persen

untuk perempuan, dan 2,9 persen untuk laki-laki. Hal ini merupakan indikasi dari adanya

kesenjangan gender dalam kemelekaksaraan. Pada kelompok usia 60 tahun ke atas,

persentase tersebut menjadi lebih tinggi hingga 16,36 persen. Tercatat oleh BPS terjadi

penurunan buta aksara tiap tahunnya, namun angka buta aksara perempuan tetap tinggi

daripada angka pada laki-laki, khususnya pada kelompok usia tua. Dengan demikian
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pemberantasan buta aksara menjadi nilai strategis mengurangi angka kebutaaksaraan,

terutama kebutaaksaraan pada perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat

penelitian dilakukan. Metode ini, peneliti melakukan penelitian untuk mencari data yang

bersifat deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif kualitatif ini mengarah pada mutu ke dalam

uraian dan pemahaman tentang bentuk penyelenggaraan dan pengembangan program

keaksaraan fungsional

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling atau secara sengaja,

yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih subjek-subjek yang menjadi anggota

kelompok tertentu. Secara sengaja, responden yang dipilih adalah warga belajar (WB) yang

telah mengikuti program Keaksaraan Fungsional. Dalam penelitiaan ini yang menjadi

populasi adalah anggota Warga belajar di Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran

Kabupaten Lamongan sebanyak 38 orang.

Lokasi penelitian berada di kawasan Dusun Kanugrahan Desa Kanugrahan

Kecamatan Maduran Kabupaten dengan mengambil responden dari warga belajar (WB)

program Keaksaraan Fungsional (KF) yang berada di bawah naungan Pusat Kegiatan

Belajar Mengajar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2015.

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder. Data primer

diperoleh dari responden yaitu warga belajar program Keaksaraan Fungsional dengan

melakukan wawancara. Data primer juga didapatkan melalui wawancara kepada tutor

program Keaksaraan Fungsional, pengelola PKBM, dan staff pemerintahan Desa

Kanugrahan. Sementara data sekunder berupa dokumentasi dari kegiatan belajar mengajar

Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan program ini juga mengalami kendala diantaranya kurang

kesadaran di masyarakat akan pentingnya program pemberantasan buta aksara metode
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pendekatan keaksaraan fungsiona, sarana dan prasarana yang serba terbatas, minimnya

dana penyelenggaraan, banyaknya warga belajar usia tua sehingga perlu adanya motivasi

lanjutan. Tetapi, semuanya bisa diatasi dengan saling kerja sama antar organ yang ada,

mulai supervise, monitoring, sampai evaluasi secara terpadu dan berkesinambungan.

Terkait bantuan dana penyelenggaraan sudah diprioritaskan agar proses pembelajaran

semakin lancar, terutama mempersiapkan pelatihan bagi tutor Keaksaraan Fungsional yang

betul-betul mampu mengimplementasikan dalam keadaan siswa mulai mental, fisik dan

geografis, dimana tempat pembelajaran berlangsung.

Gerakan penuntasan buta aksara di Lamongan hasil kerja sama dari pemerintah

daerah maupun pusat yang juga menyediakan dana melalui APBD Kabupaten Lamongan,

APBD Propinsi Jawa Timur serta dana dari APBN yang didukung oleh segenap komponen

masyarakat yang ada di Lamongan. Selain bantuan dana dari pemerintah, aksi

pemberantasan buta aksara di Lamongan juga didukung penuh dari berbagai unsur

masyarakat. Diantara beberapa unsur yang terlibat langsung dalam upaya pengentasan buta

aksara dengan menjadi penyelenggara program pemberantasan buta aksara metode

pendekatan keaksaraan fungsional adalah tim pengerak PKK, PGRI, Muslimat NU, Fatayat

NU, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), pondok pesantren,

yayasan/LBB, dan PKBM.

Hasil sensus tahun 2002 masyarakat Lamongan yang buta aksara usia 15-44 tahun

sebanyak 20.517 orang, tergarap 990 orang sisa 19.527 akan digarap tahun 2009 dan

seterusnya. Sedangkan sensus tahun 2008 usia 45-60 tahun sebanyak 10.774 orang tergarap

4.600 orang sisa 6.124 orang akan digarap tahun 2009 dan seterusnya.dengan demikian

Lamongan akan bebas dari buta aksara.

Sektor pendidikan masih memegang peranan penting dalam peningkatan sumber

daya manusia di Indonesia yang rendah mutunya. Agar sumber daya manusia di Indonesia

dapat bersaing dan memegang peranan minimal di negaranya sendiri maka diperlukan suatu

perencanaan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, termasuk Pendidikan Non

Formal dan Informal. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sekali sumber daya

manusia di Indonesia yang tidak berkompeten, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan

masyarakat yang rendah bahkan banyak masyarakat terutama di pedesaan yang tidak

mengenyam pendidikan sama sekali sehingga mengalami buta aksara. Untuk mengurangi

tingkat buta aksara di Indonesia, maka pemerintah harus melakukan upaya pembangunan

manusia Indonesia secara menyeluruh.
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Hakikat pembangunan manusia adalah meningkatan kualitas sumber daya manusia

dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu

meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Untuk mencapai masyarakat sejahtera barometer utamanya adalah pendidikan.

Keterbelakangan pendidikan akan mengakibatkan terlambatnya menyerap informasi yang

berkaitan dengan kemajuan, terlebih lagi mereka yang buta huruf sangatlah sulit untuk

berkompetitif, mereka juga tidak dapat berkesempatan memperoleh pekerjaan dan

penghasilan yang layak serta kurang dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan

pembangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pemberantasan Buta Aksara di desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten

Lamongan merupakan bentuk pelayanan pendidikan luar sekolah untuk

membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan

menulis, membaca, menghitung serta berbagai keterampilan sesuai yang di ajarkan.

Proses belajar dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Kurikulum mengacu pada kurikulum

yang dibuat atas kesepakatan bersama antar penyelenggra, tutor dan warga belajar.

Langkah - langkah yang harus dilakukan dalam program Pemberantasan Buta Aksara

adalah : langkah persiapan, langkah pelaksanaan, langkah evaluasi dan monitoring,

dan langkah pelaporan dan tindak lanjut.

2. Program keaksaraan fungsional dalam Pemberantasan Buta Aksara dipengaruhi

faktor intrenal dan eksternal. Faktor internal antara lain : umur, jenis kelamin, tingkat

pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman berusaha. Dan faktor eksternal

antara lain : dukungan lingkungan, teknik pembelajaran, waktu dan tempat

pembelajaran. Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara baerdampak pada

motivasi untuk belajar kembali, penerapan fungsional kemampuan keaksaraan dalam

kehidupan sehari-hari dan kepercayaan diri warga belajar, selain itu program ini

berdampak pada meningkatnya perekonomian karena warga belajar mampu

berwirausaha secara mandiri dengan bekal keterampilan yang diberikan selama

program berlangsung

Saran

1. Waktu belajar hendaknya disesuaikan dengan waktu yang tersedia dari warga belajar

itu sendiri. Untuk perempuan yang sudah berkeluarga, mereka mempunyai waktu

yang lebih terbatas dari pada perempuan yang belum berkeluarga.
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2. Sistem tutorial merupakan cara yang terbaik untuk pendekatan secara lebih intensif,

untuk membangkitkan semangat warga belajar berbuat yang terbaik, dengan jalan

belajar membaca, dan keterampilan serta pengetahuan lainnya. Tutor selain

memberikan materi belajar dan keterampilan, diharapkan dapat memberikan

pembinaan terhadap mental kedisiplinan, daya juang, kemandirian, kejujuran,

keuletan, serta kesabaran.

3. Dengan pendekatan intrgratif dan terpadu antara brelajar membaca dan keterampilan,

maka diharapkan warga belajar dapat mengambil langsung manfaat dari belajar

membaca, karena dengan membaca mereka dapat membuka jendela ilmu

pengetahuan lainnya dan dapat melakukan keterampilan yang dibutuhkannya.
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(Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam KUB “Mitra Sumber Wangi” di Desa
Balongwangi Tikung-Lamongan)
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Mahasiswa 1), Dosen Pembimbing Utama 2), Dosen Pembimbing Kedua 3)

Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Lamongan

ABSTRAK
Secara umum koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian,
beranggotakan secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk
memberikan gambaran pengaruh pemanfaatan koperasi simpan pinjam Hipotesis penelitian ini adalah
diduga ada Pengaruh pemanfaatan koperasi simpan pinjam.Variabel bebas pada penelitian ini yaitu
pemanfaatan koperasi simpan pinjam, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kesejahteraan warga,
populasi penelitian ini yakni anggota koperasi. Rumusan masalah pada peneiltian ini adakah pengaruh
pemanfaatan koperasi simpan pinjam. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa deskriptif rata-rata besarnya
pinjaman yang diberikan kepada anggota dalam kriteria sangat baik ,proses kredit koperasi dalam kriteria
sangat baik ,angsuran kredit koperasi dalam kriteria sangat baik ,pembagian SHU dalam kriteria sangat
baik,  dan besarnya bunga kredit dalam kriteria sangat baik. Sedangkan hasil analisis deskriptif rata-rata
kebutuhan pokok anggota dalam kriteria sangat baik , tingkat pendidikan anggota dalam kriteria sangat baik
dan daya beli masyarakat dalam kriteria sangat baik.Secara parsial pemanfaatan koperasi berpengaruh
secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang menyatakan bahwa ada pengaruh pemanfaatan
koperasi simpan pinjam.

Kata Kunci: Koperasi, Kesejahteraan, Warga

LATAR BELAKANG

Secara umum koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam

bidang perekonomian, beranggotakan secara sukarela dan atas dasar persamaan hak,

berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan para anggotanya. Badan usaha koperasi mempunyai tujuan utama tidak untuk

mencari laba tetapi untuk melayani anggota koperasi agar lebih sejahtera dengan

berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini juga sudah ditegaskan dengan UUD 45 pasal 33

ayat 1 dan 4. Yaitu

Bunyi ayat satu (1) adalah: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan, ayat empat (4) adalah: “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi keadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (UUD 45 pasal 33 ayat 1)

Oleh karena itu, dari penjelasan diatas penulis mengambil judul ”Pengaruh

Pemanfaatan Koperasi Simpan Pinjam KUB “Mitra Sumber Wangi” terhadap Tingkat

Kesejahteraan Warga DI Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Tahun 2015”. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama; Bagaimana Pemanfaatan

koperasi simpan pinjam KUB ”Mitra Sumber Wangi” di Desa Balongwangi Kecamatan
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Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2015, kedua; Bagaimana Tingkat kesejahteraan

perekonomian warga desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun

2015, ketiga; Adakah Pengaruh pemanfaatan koperasi simpan pinjam KUB ”Mitra Sumber

Wangi” terhadap Tingkat kesejahteraan warga di Desa Balongwangi kecamatan Tikung

kabupaten Lamongan tahun 2015. Dengan tujuan penelitian yang pertama; Memberikan

gambaran tentang pemanfaatan koperasi simpan pinjam KUB ”Mitra Sumber Wangi” di

Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2015,

kedua;Mendeskripsikan tingkat kesejahteraan warga desa Balongwangi Kecamatan Tikung

Kabupaten Lamongan tahun 2015, ketiga; Memberikan gambaran pengaruh pemanfaatan

koperasi simpan pinjam KUB ”Mitra Sumber Wangi” terhadap tingkat kesejahteraan warga

di Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2015. Menurut Dr.

Mohammad Hatta “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan

ekonomi. Berdasrkan tolong menolong diantara anggotanya”. (Arifin Sitio dan Halomoan

Tamba, 2001:18). Indikator koperasi yang dipakai dalam penelitian ini meliputi besarnya

pinjaman yang diberikan kepada anggota, proses kredit Koperasi, angsuran kredit,

pembagian SHU, dan bunga kredit Koperasi

Kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks karena multidimensi,

mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang direpresentasikan. Perumusan

tentang batasan antara substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan ditentukan

oleh perkembangan praktik kebijakan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara

yang tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global. Indikator kesejahteraan warga

dalam penelitian ini meliputi kebutuhan pokok anggota meliputi, papan, pangan, sandang,

tingkat pendidikan anggota dan daya beli masyarakat.

METODE PENELITIAN

Berdasakan sifatnya yaitu mencoba mengungkapkan suatu fenomena dengan

menggunakan dasar perhitungan angka, maka jenis penelitian ini adalah penelitan

kuantitatif. Dengan melihat permasalahan penelitian serta sesuai dengan tujuan penelitian,

yakni untuk mengetahui apakah pengaruh antara pemanfaatan koperasi simpan pinjam

KUB ”Mitra Sumber Wangi” dengan kesejahteraan masyarakat desa Balongwangi, maka

penulis memilih jenis penelitian deskriptif kuantiitatif dan pendekatan yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini populasinya adalah

seluruh masyarakat di Desa Balongwangi yang menjadi anggota KUB Mitra Sumber Wangi

Desa Balongwangi yang berjumlah 123 anggota. Teknik pengambilan yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Teknik random sampling adalah salah

satu teknik dimana sampel diambil secara acak dari populasi yang ada sehingga setiap

individu mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Peneliti melakukan pengambilan jumlah sampel yang semula jumlah populasi

sebanyak 123 orang, peneliti fokuskan populasi tersebut berdasar jumlah anggota KUB

Mitra Sumber Wangi Desa Balongwangi yang berjumlah 123 orang maka akan diambil

25% sebagai sampel. Maka akan diambil 25% anggota KUB Mitra Sumber Wangi Desa

Balongwangi sebagai sampel atau sebanyak  30 orang. Dengan memperhatikan jenis dan

kebutuhan metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan angket sebagai bahan data utama melakukan analisis

data dan dengan metode wawancara dan dokumentasi sebagai bahan pendukung. Hasil

angket yang telah disebarkan kemudian di analisis menggunakan rumus korelasi product

moment . Hipotesis penelitian ini adalah diduga ada Pengaruh pemanfaatan koperasi simpan

pinjam KUB ”Mitra Sumber Wangi” terhadap tingkat kesejahteraan warga di Desa

Balongwangi kecamatan Tikung kabupaten Lamongan tahun 2015. Karena dengan adanya

pemanfaatan koperasi, tingkat pemenuhan kebutuhan terpenuhi dan tingkat pendidikan

semakin meningkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data menggunakan rumus korelasi

menunjukkan bahwa hubungan antara pemanfaatan koperasi (X) dan kesejahteraan

masyarakat (Y) adalah positif ada hubungan. Lebih lanjut lagi dapat diketahui berdasarkan

variabel terikat (Y) yang merupakan pemanfaatan koperasi dan data tersebut penulis

kumpulan melalui sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden. Berdasarkan

hasil analisis diatas, dapat dikatakan bahwa nilai “r” hitung adalah 0,144, melihat dari

pedoman interpretasi koefisien korelasi dapat diketahui bahwa nilai 0,144 termasuk dalam

kategori sangat rendah yang menyatakan bahwa nilai tesebut menunjukan adanya pengaruh

antara pemanfaatan koperasi simpan pinjam terhadap tingkat kesjahteraan warga, meskipun

pengaruh tersebut sangat rendah. Dari uraian analisis tersebut mengindentifikasikan bahwa,

hipotesis penelitian ini diterima yang berbunyi “Ada pengaruh pemanfaatan koperasi

simpan pinjam pinjam KUB “Mitra Sumber Wangi” terhadap tingkat kesejahteraan warga

di Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Hal ini

didasarkan pada hasil wawancara dengan ketua koperasi simpan pinjam KUB Mitra

Sumber Wangi yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam memilki pengaruh
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terhadap tingkat kesejahteraan warga yang bisa dibuktikan dengan hasil pengisian angket

yang telah diisih oleh pera anggota koperasi simpan pinjam KUB Mitra Sumber Wangi

sebagai sampel penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan,

pemanfaatan koperasi merupakan pemanfaatan badan usaha yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan dengan kegiatanya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagi gerakan ekonomi rakyat berdasrkan azas kekeluargaan.

Pemanfaatan koperasi simpan pinjam KUB “Mitra Sumber Wangi” di Desa Balongwangi

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2015 tergolong sanbgat baik. Tingkat

kesejahteraan adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan

masyarakat yang dapat dilihat dari standart kehidupan masyarakat. Tingkat kesejahteraan

perekonomian warga Desa Balonwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tahun

2015 termasuk dalam kategori sangat baik.

Pengaruh pemanfaatan koperasi simpan pinjam KUB “Mitra Sumber Wangi”

terhadap tingkat kesejahteraan secara parsial menyatakan bahwa pemanfaatan koperasi

berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Balongwangi

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan hasil koefisien korelasi positif yakni

0,144. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan koperasi terhadap

tingkat kesejahteraan warga di Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten

Lamongan Tahun 2015, hasil teresebut juga mengidentifikasikan bahwa hipotesis penelitian

ini diterima yang berbunyi “ada pengaruh prmanfaatan koperasi simpan pinjam KUB

“Mitra Sumber Wangi” terhadap tingkat kesejahteraan warga di Desa Balongwangi

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 2015”.

Saran

Berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat memberikan saran kepada pihak yang

bersangkutan yaitu: dalam besarnya memberikan pinjaman yang diberikan kepada anggota

pada pemanfaatan koperasi pemanfaatan simpan pinjam masih terdapat 6,66% yang

tergolong dalam kategori tidak baik, disarankan kepada pengurus koperasi untuk dapat

memberikan besarnya pinjaman yang sesuai kepada setiap anggota koperasi yang

membutuhkan pinjaman. Dalam besarnya bunga kredit yang diberikan kepada anggota pada

pemanfaatan koperasi simpan pinjam masih terdapat 3,33% yang tergolong dalam kategori
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tidak baik, disarankan kepada pengurus koperasi untuk dapat memperbaiki besaran bunga

kredit untuk anggota sehingga memudahkan anggota dala memanfaatkan koperasi untuk

meniungkatkan kesejahteraan warga atau anggota.
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ABSTRAK

Hubungan sikap keteladanan guru terhadap tingka laku siswa itu memang sangat erat dengan adanya
hubungan ini maka sikap semangat dan kedisiplinan akan terjunjung tingggi karna dengan semua itu siswa
mempunyai semangat yang tinggi untuk memperoleh pembelajaran yang yaman. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Bagaimana Sikap Keteladanan Guru Terhadap Tingkah Laku Siswa di SMP Negeri 2
Sugio Kecamatan. Sugio Kabupaten. Lamongan Tahun Pembelajaran 2014/2015? Bagaimanakah Tingkah
Laku Siswa SMP Negeri 2 Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun Pembelajaran 2014/2015?
Adakah Pengaruh Sikap Keteladanan Guru Terhadap Tingkah Laku Siswa SMP Negeri 2 Sugio Kecamatan
Sugio Kabupaten Lamongan Tahun Pembelajaran 2014/2015? Tujuan Penelitian ini Ingin Mengetahui Sikap
Keteladanan Guru di SMP Negeri 2 Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun Pembelajaran
2014/2015, Ingin Mengetahui Tingkah Laku Siswa SMP Negeri 2 Sugi Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan Tahun Pembelajaran 2014/2015, Ingin Mengetahui Ada Tidaknya Pengaruh Sikap Keteladanan
Guru Terhadap Tingkah Laku Siswa SMP Negeri 2 Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun
2014/2015. Penelitian ini berfokus pada hubungan sikap keteladanan guru terhadap tingkah laku siswa SMP
Negeri 2 sugio yang berada lebih tepatnya di dusun biting desa gondang lor Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamonganadapun, Hipotesis dalam penelitian ini berbunyi “adakah hubungan keteladanan guru terhadap
tingkah laku siswa SMP Negeri 2 Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun Pembelajaran
2014/2015”, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan mengunakan deskriptif yaitu penelitian yang
mengambarkan secara sistematik dan akurat tentang fakta dan karastristik dari populasi.

Kata Kunci: Sikap Keteladanan Guru, Tingkah Laku Siswa

LATAR BELAKANG

Peran guru dalam keseluruan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk

mencapai tujuan  pendidikan berupa perkembangan siswa secara optimal. Dalam

pengembangan itu guru pun harus mempunyai pendidikan  karakter. Sebuah usaha untuk

mendidik anak- anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan  mempraktekanya

dalam kehidupan sehari-hari sehinga mereka dapat memberikan konstribusi yang positif

kepada lingkungan maupun negara.

Sebuah proses transpormasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam

kepribadian seseorang sehinga menjadi satu dalam prilaku  kehidupan itu. Peranan

professional itu mencakup tiga bidang layanan, yaitu layanan instruksional, layanan

administrasi, dan layanan bantuan akademik sosial pribadi. Ketiga layanan itu menjadi

tugas pokok seorang guru dan dapat digambarkan sebagai satu kegiatan yang tidak dapat

dipisahkan. Tugas guru dalam layanan bantuan akademik sosial pribadi mengandung

makna bahwa guru harus memahami bagaimana sekolah itu dikelola, apa peranan guru
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didalamnya, bagaimana memanfaatkan prosedur serta mekanisme pengelolah tersebut

untuk kelancaran tugas-tugasnya sebagai guru, guru harus memahami bagaimana bertindak

sesuai dengan etika jabatanya, dan bagaimana guru bersikap terhadap tugas mengajar

dengan personalia pendidikan atau orang-orang di luar yang ikut menentukan keberhasilan

tugas mengajarnya. Guru pun harus bisa membentuk anak itu supaya bisa menjadi anak

yang beraklak mulia.

Bangsa Indonesia yang terkenal di mancanegara sebagai bangsa timur, ramah,

beradap, berbudaya, dan banyak lagi sebutan  bagi bangsa kita karena  mengarah pada sikap

dan tingkah laku yang baik, sedikit demi sedikit di pengaruhi oleh kondisi dan kemajuan

teknologi akibat majunya teknologi internet  misalnya, bisa mendidik anak-anak kita untuk

menjadi sosok anak yang tidak patuh pada orang tua contoh apabila diperintah orang tua

tidak langsung dikerjakan.

Apabila ini di biarkan akan merusak moral si anak, belum lagi jika anak anak kita di

hadapkan pada kondisi lingkungan akibat bebasnya anggota masyarakat berhubungan satu

sama lain, nampak dihadapan kita remaja yang ugal ugalan, orang tua yang berkelakuan

kurang baik, bapak atau ibu guru yang tidak bisa jadi contoh atau  panutan bisa berdampak

pada tingkah laku siswa karena guru sebagai panutan siswa jika berbuat kurang baik atau

tidak sesuai dengan kode etik guru siswa pun akan mengikuti atau mencontoh apa yang di

lakukan oleh guru. Ada sebuah ungkapan yaitu: “maju bangsa karena aklak, aklak rusak

hancurlah bangsa” (Malik, 2009:71). Seperti itualah ungkapanya guru baik anakpun baik

guru berkelakuan tidak bermoral maka anak pun tak bermoral seperti yang di ungkapkan:

“jadi seorang guru itu harus dewasa dalam fisik maupun pemikiranya karna seorang guru

akan membangun jiwa seorang siswa yang menuju kedewasaan (Ngalim, 2011:13).

Disini guru tidak hanya memerintah, anjuran- anjuran, dan larangan- larangan saja

melainkan harus diberi contoh tingkah laku guru maka siswa itu akan membayangkan

kedewasaan itu dari sosok seorang guru.

Tingkah laku guru sebagai panutan siswa, sebagai orang yang di percaya oleh

pemerintah dan orang tua siswa untuk membuat tingkah laku  mereka ke jenjang yang lebih

baik, diera globalisasi sekarang kesopanan yang tertera di anak-anak mulai berkurang maka

itu tanggung jawab guru untuk membuat anak itu ke sifat yang lebih baik biarpun itu tidak

sepenuhnya tanggung jawab guru ada pun campur tangan orang tua yang utama tapi siswa

lebih patuh pada guru daripa orang tua.

Bangsa Indonesia sampai saat ini masih berpedoman  pada leluhur atau orang yang

dipandang bisa di jadikan panutan apapun ajaran yang diberikan kepada anak jika yang
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memberi pengajaran tersebut tidak bisa di percaya maka  ia tidak akan mempercayainya.

guru yang tingkah lakunya kurang baik maka siswa akan mencontonnya yang pada

muaranya semangat untuk mempelajari ilmu yang di berikan oleh guru yang bermasalah

tersebut akan berkurang. Maka dari itu seorang guru wajib baginya bertingkah laku yang

baik bisa dipercaya, bisa dijadikan panutan, digugu lan ditiru, agar bisa memotivasi belajar

siswa yang di ajarkan.

Berkaitan uraian di atas maka penulis akan mencoba mengadakan penelitian dengan

pokok permasalahan: ”Hubungan Sikap Keteladanan Guru Terhadap Tingkah Laku Siswa

Di SMP Negeri 2 Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun Pembelajaran

2014/2015”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yg bertujuan untuk

mengetahui hubungan sikap keteladanan guru terhadap tingkah laku siswa di SMP Negeri 2

Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini

adalah sikap keteladanaan guru di SMP Negri 2 Sugio kecamatan Sugio kabupaten

Lamongan. Penelitian ini, peneliti laksanakan mulai 30 mei 2015 sampai dengan 30 juni

2015. Adapun lokasi menjadi obyek penelitian ini SMP Negeri 2 Sugio kecamatan Sugio

Kabupaten Lamongan.adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkah laku

siswa SMP Negeri 2 Sugio kabupaten Lamongan

Dengan memperhatikan jenis dan kebutuhan metode pengumpulan data, maka

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan

metode angket, dokumentasi dan obserfasi. Sedangkan yang kami jadikan obyek obserfasi

adalah 11 % murid dan 23 % guru SMP Negeri 2 sugio kecamatan Sugio kabupaten

Lamongan. Hasil angket yang telah disebarkan kemudian di analisis menggunakan rumus

korelasi product moment untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara hubungan

sikap keteladaan guru terhadap tingkah laku siswa SMP Negeri 2 Sugio kecamatan Sugio

kabupaten Lamongan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sikap keteladanan guru yang penulis tulis bahwa Guru yang tingkah lakunya kurang

baik maka siswa akan mencotohnya sehinga muaranya adalah semangat siswa untuk

mempelajari ilmu yang diberikan oleh guru bermasalah tersebut akan berkurang. Maka dari

itu seorang guru wajib baginya bertingkah laku baik, bisa dipercaya,dapat dijadikan
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panutan. Rumusan maslaha dalam penelitian ini adalah Bagaimana hubungan sikap

keteladanan guru di SMP Negeri 2 Sugio kecamatn sugio Kabupaten Lamongan Tahun

Pembelajaran 2014/2015? Adakah  hubungan   sikap keteladanan guru terhadap tingkh laku

siswa SMP Negeri 2 Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan tahun pembelajaran

2014/2015? Tujuan penelitian ini ingin mengetahui sikap keteladanan guru di SMP Negeri

2 Suigio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun Pembelajaran 2014/2015?

Tingkah  laku siswa yang sangat erat hubunganya dengan keteladanan guru yang

tidak bisa dipisakan seperti rantai makanan yang saling terkait satu sama lain. Jenis

penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptifyaitu penelitian yang mengambarkan

secara sistematik dan akurat tentang fakta dan karakteristik dari populasi 20% siswa SMP

Negeri 2 sugio dan semua  guru SMP Negeri 2 sugio kecamatan sugio kabupaten lamongan

tahun pembelajaran 2014/2015. Dengan  mengunakan sampel, metode pengumpulan data

yang di gunakan dalam penelitian ini angket, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan

analisis datanya mengunakan statistik.

Hubungan sikap keteladanan guru sangat baik dan juga guru memadai di SMP Negeri

2 sugio biarpun murit banyak tapi gurunya sudah cukup memadai tidak kekurangan guru.

Pembentukan sikap yang baik bagi siswa tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus

dibina oleh guru. Karena guru sudah dididik sejak ia menjadi calon guru agar disiplin dan

bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku maka sikap dan tingkah lakun menjadi guru

harus baik karena menjadi panutan bagi murit masyarakat dan keluarga. Hipotesis dalam

penelitian ini berbunyi “Hubungan sikap keteladanan guru terhadap tingkah laku siswadi

SMP Negeri 2 sugio kecamatan sugio kabupaten lamongan. Sikap keteladanan guru di SMP

Negeri 2 sugio tergolong baik, hal ini di buktikan berdasarkan angket dengan jawaban

berkate gori sangat tinggi .

Berdasarkan hasil analisis data statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Product

Moment yang telah penulis paparkan di atas maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

Hubungan Keteladanan Guru SMP Negeri 2 SUGIO Kecamatan Sugio Kabupaten

Lamongan tahun pembelajaran 2014/2015 tergolong baik, hal ini di buktikan dengan hasil

angket dengan jawaban yang berkategori sangat tinggi dan tinggi sebanyak 25 orang =

78,13%

Tingkah laku siswa SMP Negeri 2 SUGIO Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan

tahun pembelajaran 2014/2015 tergolong baik dimana hasil angket dengan jawaban dengan

berkategori tinggi dan sangat tinggi sebanyak 17 orang = 53,13%
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Ada penggaruh antara hubungan keteladanan guru dengan tingkah laku siswa SMP

Negeri 2 Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun Pembelajaran 2014/2015

hal ini dibuktikan dengan hasilanalisis data statistic menggunakan rumus Korelasi Product

Moment yang diperoleh r penelitian sebesar 0,560 sedang r tabel untuk N = 32 sebesar

0,349 untuk interval kepercayaan 95% dan untuk interval kepercayaan 99% sebesar 0,449.

Mengingat r empiris atau r penelitian lebih besar disbanding r dalam tabel untuk

interval kepercayaan 95% maupun interval kepercayaan 99%  maka dapat diinterpretasikan

bahwa antara variabel X dengan variabel Y ada pengaruh yang signifikan atau ada

pengaruh yang berarti, dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi “Ada pengaruh

positif Hubungan Sikap Keteladanan Guru terhadap Tingkah Laku Siswa SMP Negeri 2

Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2014/2015? Ada pengaruh

sikap keteladanan guru terhadap tingkah laku siswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Guru yang tingkah lakunya kurang baik maka siswa akan mencotohnya sehinga

muaranya adalah semangat siswa untuk mempelajari ilmu yang diberikan oleh guru

bermasalah tersebut akan berkurang. Maka dari itu seorang guru wajib baginya

bertingkah laku baik, bisa dipercaya, dapat dijadikan panutan.

2. Hubungan sikap keteladanan guru sangat baik dan juga guru memadai di SMP Negeri 2

Sugio biarpun siswa banyak tapi gurunya sudah cukup memadai tidak kekurangan guru.

Pembentukan sikap yang baik bagi siswa tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus

dibina oleh guru. Karena guru sudah dididik sejak ia menjadi calon guru agar disiplin

dan bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku maka sikap dan tingkah lakun menjadi

guru harus baik karena menjadi panutan bagi murit masyarakat dan keluarga.

Saran

Guru wajib bertingkah laku baik bisa dipercaya, dapat dijadikan panutan sikap dan

tingkah lakunya bagi murit, keluarga, serta masyarakat. Karena guru merupakan sentra

perhatian siswa, diharapkan bertingkah laku sesuaia norma. Sedikit guru melakukan

kesalahan maka perbuatanya akan dikenang oleh siswa bahkan menirunya. Siswa
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diharapkan bisa mengambil contoh dan panutan kepada guru yang bertingkah laku baik.

Artinya apabila ada guru yang bertingkah laku kurang baik tidak perlu di contoh. Maka dari

itu orang tua diharapkan bisa mengontrol dan memberi terladan bagi anaknya dengan cara

bertingkah laku yang baik
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HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR OPERASIONAL
INTELEKTUAL DENGAN STRUKTUR MATEMATIKA

Junarti
IKIP PGRI Bojonegoro

ABSTRAK

Keterkaitan yang menyangkut struktur intelektual dan struktur matematika oleh Piaget menjelaskan tentang
struktur perkembangan intelektual yang berhubungan dengan struktur matematika. Piaget memfokuskan tiga
struktur dasar yang ada dalam matematika yang akan dihubungkannya dengan struktur dasar intelektual.
Adapun ketiga struktur matematika itu adalah: struktur aljabar, struktur urutan, dan struktur topologi.
Intelektual pada dasarnya muncul sebagai suatu koordinasi dari perbuatan. Perbuatan yang tidak
dipengaruhi oleh simbol-simbol ataupun penggambaran merupakan suatu aktivitas yang dikatagorikan
aktivitas sinsori-motor. Perkembangan aktivitas anak yang dipengaruhi simbol dan ciri-ciri bayangan serta
bahasa mental, perbuatan-perbuatan anak mengarah kepada penampilan mental terstruktur dalam masa
transisi yang bersifat pemikiran pra operasional. Aktivitas intelektual anak berkembang terus dengan
perbuatan yang tidak dipengaruhi objek konkrit lagi, maka struktur operasi yang ada membentuk struktur
ganda. Jadi perbuatan anak sudah mengarah kepada proposisi, dan tahap ini disebut dengan masa awal
operasi formal. Berdasarkan pada struktur matematika itu, Piaget mencoba menghubungkannya dengan
struktur/perkembangan intelektual manusia. Berawal dari tahap sensori-motor, aktivitas anak pada usia 2
tahun ke bawah dihubungkan dengan Struktur topologi sederhana, dimana seorang anak tidak membedakan
bentuk dari bidang-bidang geometri yang dilihat tetapi sudah mulai dapat membedakan antara gambar
terbuka dan tertutup. Jadi seorang anak pada tahap sensori-motor hanya mampu membedakan situasi
eksternal atau internal dalam hubungannya dengan suatu pembatas (mencakup posisi pada pembatas),
pemisahan dan pendekatan-pendekatan tanpa konservasi jarak.

Kata kunci: Struktur Intelektual,  Matematika,  Aljabar,  Urutan, dan Topologi.

PENDAHULUAN

Pada pembahasan ini tentang “keterkaitan yang menyangkut struktur intelektual dan

struktur matematika” oleh Piaget menjelaskan tentang struktur perkembangan intelektual

yang berhubungan dengan struktur matematika. Piaget mencoba untuk menawarkan

landasan yang kuat bagi teori belajar dengan mendasarkan kepada logika dan matematika.

Dengan mengacu kepada pandangan non-Platonik yang berpendapat bahwa hubungan

matematika dibentuk melalui aktivitas intelektual. Piaget memfokuskan tiga struktur dasar

yang ada dalam matematika yang akan dihubungkannya dengan struktur dasar intelektual.

Adapun ketiga struktur matematika itu adalah: struktur aljabar, struktur urutan, dan struktur

topologi.

Dalam referensi tersebut, tersirat permasalahan yang menyangkut pendirian praktis

seseorang pendidikan yang percaya dengan mengajarkan kebenaran matematika atau

pendirian teoritis mengenai percerminan epistimologi pada matematika. Tentunya hal ini

melibatkan pemikiran pro dan kontra antara pemikiran kaum logisme dan psikologisme.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dimunculkan permasalahan pokok yang

menjadi bahasan dalam sajian ini. Adapun permasalahan utama yang di munculkan adalah:

(1). Apakah hubungan-hubungan matematika timbul dari aktivitas intelektual atau

sebaliknya?. (2) Apakah aktivitas intelektual yang timbul dari pemikiran matematika

sebagai suatu reliatas eksternal yang ada?

Matematika sebagai suatu reliatas eksternal yang ada. Selanjutnya akan ditinjau

struktur intelektual dengan aktivitas yang dimunculkan dan struktur matematika yang

tentunya menyangkut logika matematika.

Dari permasalahan pokok yang ada, tentunya dihadapkan kepada usaha menggali

keterkaitan yang menyangkut struktur intelektual dan struktur matematika. Perhatian

terhadap struktur intelektual pada prinsipnya ingin mengetahui lebih jauh tentang teori

belajar yang dituntut agar mempunyai landasan yang kuat.

PEMBAHASAN

Struktur dan Perkembangan Intelektual

Intelektual pada dasarnya muncul sebagai suatu koordinasi dari perbuatan.

Perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh simbul-simbul ataupun penggambaran merupakan

suatu aktivitas yang dikatagorikan aktivitas sinsori-motor. Aktivitas ini mengarah kepada

pola yang menjadi struktur misalnya, kemampuan membilang dari seorang anak berusia

dua tahun.

Pada saat terjadinya perkembangan aktivitas anak yang dipengaruhi simbul dan ciri-

ciri bayangan serta bahasa mental, perbuatan-perbuatan anak mengarah kepada penampilan

mental terstruktur dalam masa transisi yang bersifat pemikiran pra operasional. Jika

penampilan terstruktur ini mulai tampak seimbang maka aktivitas intelektual muncul

sebagai struktur aktivitas yang mempunyai struktur dasar. Struktur dasar yang dimaksud

adalah struktur intelektual yang dipengaruhi gambaran khayal. Dalam tahap ini seorang

anak sudah mampu mengurutkan panjang beberapa benda, jika diberikan benda-benda yang

belainan panjangnya. Perbuatan ini tentunya dipengaruhi oleh gambaran khayal mengenai

pemikiran “mana yang lebih panjang”.

Struktur urutan ini akan berkembang menjadi suatu struktur hubungan, dimana

seorang anak sudah mampu melakukan operasi, sehingga struktur ini juga dianggap sebagai

struktur operasi. Misalnya, seorang anak sudah mampu mengoperasikan hubungan transitif

jika diberikan dua operasi, dan hubungannya dikuasai akan menghasilkan satu operasi.

Aktivitas intelektual pada tahap ini masih memerlukan bantuan benda-benda konkrit,
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seperti tiga benda yang akan dicari hubungan yang akan dicari hubungan transitifnya.

Operasional intelektual ini dikategorikan kedalam tahap operasi konkrit. Pada tahap ini

menyangkut operasi keras dan hubungan tertentu. Belum ada struktur himpunan yang

terpadu dalam system transformasi tunggal.

Apabila aktivitas intelektual anak berkembang terus dengan perbuatan yang tidak

dipengaruhi objek konkrit lagi, maka struktur operasi yang ada membentuk struktur ganda.

Jadi perbuatan anak sudah mengarah kepada proposisi, dan tahap ini disebut dengan masa

awal operasi formal.

Struktur Matematika

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan, bahwa struktur matematika dikenal

ada tiga yaitu struktur aljabar, struktur urutan dan struktur topologi.

1. Struktur Aljabar

Struktur aljabar adalah suatu mekanisme operasional dari intelektual yang teratur.

Struktur ini dapat dinyatakan sebagai grup, yang berhubungan dengan mekanisme

operasional intelektual yang teratur; dan dapat pula dinyatakan sebagai tranlasi dari

kegiatan intelektual. Adapun sifat-sifat dasar dari grup adalah:

a. Hasil operasi dua elemen grup adalah elemen grup yang lain.

b. Setiap operasi langsung berhubungan dengan satu dan hanya satu operasi invers.

c. Ada suatu operasi identitas.

d. Komposisi hasil adalah asosiatif.

2. Struktur Urutan

Struktur Urutan adalah suatu struktur dalam matematika yang menyangkut

hubungan dua objek. Hubungan pada struktur ini menyangkut hubungan tak simetris

transitif dapat di formulasikan dalam suatu struktur yang sejalan dengan klasifikasi,

misalnya: Jika kita ambil suatu hubungan A < B dan hubungan B < C maka diperoleh

hubungan A < C.

Hubungan yang berkaitan dengan urutan kualitatif dapat di formulasikan dengan

hubungan beberapa objek yang tidak memperhatikan kuantitasnya. Misal p lebih bagus dari

q. Selain itu masih ada bagian dari urutan yang menyangkut hubungan pertukaran

(reciprocity), yaitu operasi yang merubah urutan tanpa meniadakan operasi yang berlaku.

3. Struktur Topologi

Struktur topologi adalah struktur yang sederhana yang ada kaitannya dengan konsep

dan operasi geometri. Struktur topologi ini berawal dari struktur proyeksi dan struktur
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ruang metrik umum secara bersamaan. Dari pengertian tersebut, dapat diformulasikan

struktur topologinya dengan beberapa bidang geometri. Misalnya, segitiga, lingkaran,

bujursangkar, dan sebagainya yang dapat dibayangkan sebagai suatu gambar tertutup

dengan bentuk asal yang sama.

Hubungan Antara Perkembangan Intelektual Dengan Struktur Matematika

Berdasarkan pengertian yang ada pada struktur matematika itu, Piaget mencoba

menghubungkannya dengan struktur/perkembangan intelektual manusia. Berawal dari

tahap sensori-motor, aktivitas anak pada usia 2 tahun ke bawah dihubungkan dengan

Struktur topologi sederhana, dimana seorang anak tidak membedakan bentuk dari bidang-

bidang geometri yang dilihat tetapi sudah mulai dapat membedakan antara gambar terbuka

dan tertutup. Jadi seorang anak pada tahap sensori-motor hanya mampu membedakan

situasi eksternal atau internal dalam hubungannya dengan suatu pembatas (mencakup posisi

pada pembatas), pemisahan dan pendekatan-pendekatan tanpa konservasi jarak.

Dalam kasus bidang-bidang tersebut, anak hanya mampu mengamati bahwa benda-

benda itu kumpulan dari gambar-gambar tertutup. Dalam kasus pendekatan tanpa

konservasi jarak, anak yang berusia lebih muda lagi hanya mampu menggerakkan suatu

benda tanpa memperhatikan berapa jaraknya. Pada aktivitas ini juga terlihat adanya

transformasi dari titik A ke titik B, dan adanya transformasi invers apabila anak itu

membawa kembali benda tersebut. Pada titik awalnya. Jadi hubungan inversi juga berkaitan

dengan aktivitas anak pada tahap sensori – motor.

Pada tahap pra operasional (usia 2 – 7/8 tahun), struktur urutan aktivitas mental

anak sudah mulai terbentuk. Aktivitas pada tahap ini sudah dipengaruhi gambar khayal, dan

bantuan simbul-simbul yang masih sulit dirasakan hubungan bagi anak tersebut. Aktivitas

anak baru merupakan gambaran proses berpikir logis, dan juga tergantung pada

lingkarannya. Aktivitas pada tahap ini dapat digambarkan dengan kondisi pada saat

tersebut. Misalnya, harus menyusun beberapa batang pensil yang panjangnya berbeda. Cara

kerjanya tidak lagi mencoba-coba, tetapi sudah mulai membanding-bandingkan pensil yang

terpendek atau yang panjang. Dalam hal ini tampak adanya aktivitas yang mencerminkan

kesatuan operasi.

Pada tahap operasi konkrit (usia 7/8-11/12 tahun), struktur mulai berkembang. Pada

tahap operasi konkrit. Ini aktivitas mental sudah mulai didasarkan kepada berpikir logis,

dan sudah mulai tampak aktivitas pengelompokan, yaitu pengelompokan kelas dan

pengelompokan hubungan. Pengelompokan kelas berdasarkan pada cara yang dapat
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dibalikkan yang meliputi proses inversi atau negasi, dan pengelompokan hubungan

didasarkan pada proses pertukaran (resiprok). Pada tahap ini juga aktivitas mental mencapai

keseimbangan dengan rangkaian hubungan tak simetris transitif atau urutan kualitatif.

Seperti kasus menyusun batang-batang pensil tadi, pada tahap ini anak sudah mampu

mengoperasikan dengan cara perkasus, yaitu A < B, B < C, C < D, dan seterusnya.

Selanjutnya pada tahap operasi formal (usia 12 tahun keatas) sebagai tahap terakhir

dari perkembangan intelektual. Aktivitas mental pada tahap ini sudah didasarkan pada

proses berpikir infra-logis atau logis-formal, dan lebih banyak menggunakan operasi

hipotetik-deduktif. Pada tahap ini anak sudah mampu mengamati hubungan-hubungan yang

lebih abstrak.

Aktivitas intelektual yang muncul pada tahap operasi formal ini meliputi

kemampuan memadukan beberapa operasi menjadi operasi yang lebih sederhana atau

operasi tunggal, dan meliputi ketelitian mengenai hubungan konservasi. Struktur berpikir

anak sudah menggunakan proporsi-proporsi yang lebih baik daripada menggunakan objek-

objek. Operasi-operasi interproposional ini membentuk suatu struktur ganda mengenai grup

yang terdiri empat tranformasi.

Empat sifat dasar dari struktur grup telah diketahui, maka sifat dasar ini dapat

diekspresikan dalam bahasa aksi-intelektual sebagai berikut:

1. Koordinasi dari dua rencana kegiatan membentuk suatu rencana baru.

2. Koordinasi dapat dibuat dan dieksprisikan lebih sederhana, yaitu suatu aksi (operasi)

intelektual dapat dipaparkan dalam dua arah.

3. Mengarah kepada titik awal membuat kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu yang

tak berubah.

4. Tujuan yang sama dapat dicapai dengan jalan yang berbeda tanpa dimodifikasi oleh

jalan yang sudah dijelajah.

Pembahasan Struktur Matematika

Belajar matematika itu berkenaan dengan perkembangan intelektual, sedangkan

intelektual seseorang dapat dikembangkan melalui belajar. Ini berarti intelektual itu dapat

dipengaruhi oleh pengalaman individu. Di dalam perkembangan intelektual mengakui

adanya tentang struktur-struktur (tahapan-tahapan). Namun sampai dimana keselarasan

antara struktur yang di dalam intelektual dan matematika itu.

Menurut Piaget (dalam Herman Hudojo: 1990:37) tahapan-tahapan berpikir itu

adalah pasti dan spontan, namun umur kronologis yang diberikan itu adalah fleksibel,
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terutama selama masa transisi dari tahap yang satu keberikutnya. Oleh karena itu,

perkembangan intelektual tidak dapat dipercepat terlebih lagi secara berlebihan, sebab hal

itu akan membuang-buang waktu saja. (Herman Hudojo: 1990:40).

Piaget berasumsi bahwa dasar-dasar pembentukan matematika selalu timbul dari

perkembangan intelektual yang dialami seseorang walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Dengan anggapan diambil berdasarkan kesamaan struktur-struktur yang tampak dari

aktivitas mental seseorang dengan struktur yang dalam matematika. Jadi asumsi itu belum

meyakinkan jika ditinjau berdasarkan materi matematikanya sendiri, karena Groen dan

Resnick (dalam H.P.Ginsburg; 1983) berpendapat bahwa jenis-jenis matematika yang akan

anak-anak pikirkan kemungkinan berbeda dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian perlu

dipikirkan pula adanya perkembangan kemampuan berpikir matematika menurut

perkembangan intelektual yang berkembang dengan sendirinya, karena diungkapkan pula

oleh Groen dan Kieran (dalam H.P. Ginsburg; 1983) bahwa pemikiran matematis dapat

dikembang hanya jika murid dapat menjadi sadar akan proses yang tidak disadari dalam

bentuk matematika intuitive, informal, dan formal. Jadi pada dasarnya pemikiran

matematika itu muncul dalam bentuk yang hampir sama (analog) dengan struktur

intelektual yang dikemukakan Piaget.

Struktur-struktur yang dimaksud dalam matematika menurut Piaget yaitu: struktur

aljabar, struktur urutan, dan struktur topologi.

1.   Struktur Aljabar.

Jika matematika dipandang sebagai struktur dari hubungan-hubungan, maka simbul-

simbul formal diperlukan untuk menyertai himpunan benda-benda. Simbul-sibul ini penting

di dalam membantu memanipulasi aturan-aturan yang beroperasi pada struktur aljabar.

Penguasaan terhadap struktur aljabar dan proses simbolisasi masing-masing merupakan

stimulus yang satu terhadap yang lain. Simbolisasi memudahkan kita untuk berkomunikasi

untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan demikian, simbol-simbol

bermanfaat untuk kehematan intelektual, sebab simbol-simbol itu dapat digunakan

mengkomunikasikan ide-ide secara efektif dan efisien. Itu berarti bahwa di belakang setiap

simbol ada suatu ide. Agar simbol itu berarti, kita harus memahami ide yang terkandung di

dalam simbol tersebut. Karena itu, hal terpenting adalah ide harus dipahami sebelum ide itu

sendiri simbolkan. (Herman Hudojo, 1979:96).

2. Struktur Urutan

Menurut Piaget struktur urutan terbentuk selama jangka waktu usia anak 7-11 tahun.

Apabila struktur urutan muncul akan berakar mendalam di dalam fungsi/ kedudukan
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operasi intelektual secara psikilogi. Penerapan struktur urutan Piaget dapat dilihat pada

system pendidikan di Indonesia. Pada usia menjelang 6-7 tahun, anak-anak kita terutama di

kota-kota sudah mulai dikenalkan struktur urutan pada taman anak-anak (TK).

Di dalam kurikulum TK misalnya, bentuk-bentuk pengajaran matematika belum

dikenalkan secara nyata. Anak-anak TK seharusnya banyak bermain dengan benda-benda

konkrit. Contoh yang dapat diberikan adalah untuk mempertajam struktur urutan pada diri

anak dan illustrasi yang diberikan Piaget sangat bermanfaat. Contoh yang dikemukakan

Piaget yakni anak-anak bermain dengan menyusun bangunan menara. Dengan demikian

anak-anak usia TK sudah mulai ditanamkan struktur urutan yang diharapkan berakar secara

mendalam ke dalam kedudukannya pada operasi intelektual secara psikologi.

3. Struktur Topologi

Menurut Piaget pengembangan pemikiran pada struktur topologi anak dapat

membedakan gambar tertutup dan gambar terbuka. Oleh Piaget dikatakan bahwa struktur

topologi ini ada kaitannya dengan konsep dan operasi geometri. Dalam topologi, gambar-

gambar itu dapat diulur sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi lain. Karena itu

topologi ada yang menyebut geometri karet. Dengan demikian gambar-gambar tertutup

sederhana. Misalnya, bujursangkar, lingkaran, dan segitiga merupakan gambar-gambar

yang ekuivalen secara topologi. Bagi anak-anak bentuk bukanlah sesuatu yang tetap dan

kaku. Bentuk lingkaran misalnya, dapat diulur menjadi bentuk ellifps. Segitiga dan ellifps

secara topologi adalah sama, tetapi ditinjau dari geometri Euclid segitiga dan ellips adalah

berbeda. Relasi topologi, maka tidak lama kemudian diharapkan akan mengembangkan

pengertian geometri Euclid.

PENUTUP

Dari pembahasan yang dikemukakan, tampak bahwa seorang pendidik masih sangat

perlu memperhatikan kesiapan mental anak didik apabila mempersiapkan materi pelajaran

matematika, agar yang disajikan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, guru perlu

memperhatikan perkembangan intelektual dan pengalaman belajar anak yang lampau untuk

membantu pengembangan kesiapan anak dalam menerima pelajaran baru (pengalaman

baru) di dalam proses belajar mengajar matematika.

Dengan demikian tidak perlu ada pemaksaan pemberian materi yang belum siap

diterima oleh anak didik walaupun si anak telah mencapai tingkat. Perkembangan

intelektual tertentu sebagaimana yang diantarakan Piaget. Karena pada dasarnya

perkembangan intelektual itu relative dengan perkembangan usia seseorang.
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KORELASI ANTARA GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DENGAN TINGKAT
KEAMANAN DESA
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ABSTRAK

Ada beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya tindak kejahatan salah satunya sikap gotong-royong.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung signifikansi korelasi antara gotong royong masyarakat
dengan tingkat keamanan desa. Hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara
gotong-royong masyarakat dengan tingkat keamanan desa dan Hipotesis nihil adalah tidak ada hubungan
antara gotong-royong masyarakat dengan tingkat keamanan desa.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
gotong-royong masyarakat sedangkan tingkat keamanan desa sebagai variabel terikatnya.Penelitian ini
termasuk penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian adalah kepala keluarga masyarakat, peneliti
menentukan sampel dengan menggunakan simple random sampling, sehingga peneliti menggunakan sampel.
Penelitian ini untuk mengukur signifikansi korelasi gotong-royong masyarakat dengan tingkat keamanan
desa. Hasil Angket penelitian menunjukan bahwa gotong-royong masyarakat desa parengan tergolong dalam
kategori baik dan keamanan desa termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil analisis
menunjukan  korelasi yang sedang atau cukup dan dilihat dari “r” tabel pada taraf signifikansi menunjukan
bahwa terdapat korelasi antara gotong-royong masyarakat desa dengan tingkat keamanan desa. Dari hasil
tersebut dikatakan terdapat hubungan antara gotong-royong masyarakat desa dengan tingkat keamanan
desa.

Kata kunci : Gotong-royong, Keamanan, Masyarakat

LATAR BELAKANG

Keamanan merupakan suatu keadaan yang bebas dari gangguan, menurut

Awaloedin Djamin, “keamanan adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik

maupun psikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala

macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004: 19). Akhir-akhir ini

telah banyak terjadi kasus pencurian, penjabretan, sampai pada pembegalan yang

menyebabkan masyarakat menjadi resah dan merasa tidak aman lagi, keamanan merupakan

hal penting yang harus ada didalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana berita yang

dimuat dalam Tribunnews.com tanggal 7 April 2015 peristiwa yang terjadi di “Kota

Lamongan terjadi kasus pencurian burung yang dilakukan di tiga desa yaitu di desa

Tumenggungan, Sukorejo, dan Sukomulyo” (Surya, 7 April 2015). Melihat dari kondisi

normatif dan kenyaataan yang ada, terdapat kesenjangan dimana seharusnya didalam

lingkungan tempat tinggal atau dalam kehidupan bermasyarakat tercipta lingkungan yang

aman yang menjadikan rasa tenang dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sehubung dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang korelasi

antara gotong-royong masyarakat dengan tingkat keamanan desa di Desa Parengan
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Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015. Rumusan masalah yang

pertama; bagaimana gotong royong masyarakat di Desa Parengan Kecamatan Maduran

Kabupaten Lamongan Tahun 2015, yang kedua; bagaimana tingkat keamanan desa di Desa

Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015, yang ketiga; adakah

korelasi antara gotong royong masyarakat dengan tingkat keamanan desa di Desa Parengan

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Dengan tujuan penelitian untuk

mendiskripsikan gotong royong masyarakat di Desa Parengan Kecamatan Maduran

Kabupaten Lamongan Tahun 2015, untuk mendiskripsikan tingkat keamanan desa di Desa

Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015, dan untuk menghitung

signifikansi korelasi antara gotong royong masyarakat dengan tingkat keamanan desa di

Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Penelitian ini

bermanfaat sebagai sumbangan teoritik tentang gotong royong bagi masyarakat desa,

sebagai sumbangan pemikiran tentang keamanan desa, dapat mengetahui besar kecilnya

hubungan antara gotong royong dengan tingkat keamanan desa.

Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-

sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bersama-sama dengan musyawarah,

hukum adat, ketuhanan, dan kekeluargaan. Ir Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1

Juni 1945 di depan BPUPKI, mengatakan

Gotong-royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan.
Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan
satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat
Soekardjo satu karyo, satu gawe. Menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini,
bersama-sama (Mulatiar Krisno Simbolon, 2011).

Dalam kaitan indikator gotong-royong Bayu Pamungkas dalam penelitiannya

mengatakan bahwa,

Indikator gotong-royong meliputi:
a. Bekerja sama
b. Tolong menolong
c. Mengerjakan kegiatan dengan sukarela tanpa adanya imbalan
(Bayu Pamungkas, 2005)

Penelitian ini menggunakan indikator yaitu kegiatan bersama-sama, tolong

menolong dalam kepentingan, saling menyumbangkan pikiran dan tenaga, dan menjunjung

tinggi semangat bekerja sama.

Dalam literatur kepolisian,“keamanan adalah keadaan atau kondisi bebas dari

gangguan fisik maupun pshikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta

benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004).
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Indikator keamanan berdasarkan pengertian keamanan menurut Awaloedin Djamin:

1) Kondisi bebas dari gangguan fisik
2) Kondisi bebas dari gangguan pshikis,
3) Terlindunginya keselamatan jiwa
4) Terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya.

(Awaloedin Djamin, 2004)

Sedangkan indikator keamanan menurut Arifin Haris menyatakan bahwa,

Indikator keamanan setidaknya meliputi:

a. Ada tidaknya fasilitas keamanan,
b. Seberapa besar tingkat tindak kejahatan, dan
c. Bagaimana penanggulangan keamanan (Arifin Haris, 2004)

Berdasarkan kajian teori dan beberapa pendapat tentang indikator keamanan

tersebut di atas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada tidaknya

fasilitas keamanan, tingkat tindak kejahatan, dan upaya penanggulangan keamanan.

Pemilihan indikator ini didasarkan pada kondisi yang ada pada daerah yang akan diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Dengan mengunakan analisis statistik inferensial dengan  menggunakan teknik analisis

korelasional dan memakai teknik korelasi Product Moment. Dalam penelitian ini termasuk

statistika inferensial dan menganalisis data menggunakan teknik analisis korelasional.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan ini adalah untuk

mengetahui ada tidaknya hubungan antara gotong royong masyarakat dengan tingkat

keamanan desa di Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parengan tahun 2015, dengan populasi seluruh kepala

keluarga di Desa Parengan tahun 2015 yang berjumlah 635 KK, peneliti menggunakan

sampel dengan penentuan sampel dilakukan secara acak yakni menggunakan simple

random sampling tanpa memperhatikan strata yang ada, pengambilan anggota populasi

memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, sehingga peneliti

menggunakan sampel sebanyak 60 KK sebagai sampel.

Dengan memperhatikan jenis dan kebutuhan metode pengumpulan data, maka

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket

sebagai bahan data utama melakukan analisis data dan dengan metode wawancara dan

dokumentasi sebagai bahan pendukung. Metode angket dilakukan dengan penyebaran

instrumen angket kepada seluruh responden penelitian yakni kepala keluarga di Desa

Parengan tahun 2015 yang berjumlah 60 KK, hasil angket yang telah disebarkan kemudian
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di analisis menggunakan rumus korelasi product moment untuk menentukan apakah

terdapat korelasi antara gotong-royong masyarakar dengan tingkat keamanan desa di Desa

Parengan Kecamatan maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Penelitian ini

menggunakan hepotesis alternatif dan hipotesis nihil, hipotesis alternatif pada penelitian ini

yaitu ada hubungan antara gotong royong masyarakat dengan tingkat keamanan desa dan

hipotesis nihilnya yaitu tidak ada hubungan antara gotong royong masyarakat dengan

tingkat keamanan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Legimin “Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan

keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan

semua, keringat semua buat kebahagiaan semua” (Legimin, 2011). Gotong-royong yang

dimaksutkan dalam penelitian ini yaitu aktivitas yang berupa melakukan kegiatan bersama-

sama, saling menyumbangkan pikiran dan tenaga, tolong menolong dalam kepentingan

umum serta menjunjung tinggi semangat bekerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di

Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015. Berdasarkan

hasil dari pengumpulan data dan analisis data, dapat diketahui gotong-royong masyarakat

desa di Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten lamongan tahun 2015 tergolong

kategori baik, hal ini dibuktikan dengan hasil keseluruhan jawaban angket dengan rumus

penggolongan skala yang menunjukan bahwa hasil angket termasuk pada kategori baik. Hal

ini juga diperkuat dengan hasil angket berdasarkan tiap indikator yang menyatakan bahwa

pada indikator melakukan kegiatan secara bersama-sama mencapai nilai prosentase

tertinggi yaitu 65% pada kategori sangat baik, indikator saling menyumbangkan tenaga dan

pikiran mencapai nilai tertinggi yaitu 56,7% pada kategori baik, indikator tolong menolong

dalam kepentingan umum mencapai nilai prosentase tertinggi yaitu 55% pada kategori

baik,dan indikator menjunjung tinggi semngat bekerja sama mencapai nilai prosentase

tertinggi yaitu 60% pada kategori sangat baik

Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai

suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan,

dalam literatur kepolisian, “Keamanan adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan

fisik maupun pshikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari

segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004). Tingkat

keamanan desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah meliputi ada tidaknya

fasilitas keamanan, tingkat tindak kejahatan, serta upaya penanggulangan keamanan, di
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Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015. Berdasarkan

hasil dari pengumpulan data dan analisis data, dapat diketahui tingkat keamanan desa di

Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten lamongan tahun 2015 tergolong kategori

baik, hal ini dibuktikan dengan hasil keseluruhan jawaban angket dengan rumus

penggolongan skala yang menunjukan bahwa hasil angket tingkat keamanan desa termasuk

pada kategori sangat baik. Hal ini juga diperkuat dengan hasil angket berdasarkan tiap

indikator yang menyatakan bahwa pada indikator fasilitas keamanan mencapai nilai

prosentasi tertinggi yaitu 80% pada kategori sangat baik, sedangkan pada indikator tingkat

tindak kejahatan mencapai nilai prosentasi tertinggi yaitu 61,7% pada kategori baik, yang

berarti tindak kejahatan di Desa Parengan tergolong rendah, dan pada indikator upaya

penanggulangan keamanan mencapai nilai prosentasi tertinggi yaitu 90% pada kategori

sangat baik.

Pengolahan data untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara gotong-royong

masyarakat dengan tingkat keamanan desa menggunakan analisis statistik inferensial

dengan  menggunakan teknik analisis korelasional dan memakai teknik korelasi Product

Moment. Korelasi gotong-royong masyarakat dengan tingkat keamanan desa, berdasarkan

interpretasi antar variabel menyatakan bahwa gotong-royong masyarakat dengan tingkat

keamanan desa memiliki korelasi yang tergolong sedang atau cukup, dan berdasarkan

perhitungan tingkat koifisien korelasi antara variabel X dan variabel Y diperoleh hasil nilai

korelasi sebesar 0,438 dan r tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,250 dan pada taraf

signifikansi 1% adalah 0,325, ini menunjukan bahwa terdapat korelasi antara gotong-

royong masyarakat desa dengan tingkat keamanan desa di desa Parengan Kecamatan

Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Dari hasil tersebut juga dapat dikatakan

hipotesis yang ditetapkan penelitian ini terbukti kebenarannya bahwa terdapat hubungan

antara antara gotong-royong masyarakat desa dengan tingkat keamanan desa di desa

Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Gotong-royong masyarakat desa di Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten

lamongan tahun 2015 tergolong kategori baik, dan tingkat keamanan desa di Desa Parengan

Kecamatan Maduran Kabupaten lamongan tahun 2015 tergolong kategori sangat baik.

Berdasarkan interpretasi antar variabel dapat disimpulkan bahwa gotong-royong
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masyarakat dengan tingkat keamanan desa memiliki korelasi yang tergolong sedang atau

cukup, dan berdasarkan perhitungan tingkat koifisien korelasi antara variabel X dan

variabel Y diperoleh hasil nilai korelasi sebesar 0,438 dan r tabel pada taraf signifikansi 5%

adalah 0,250 dan pada taraf signifikansi 1% adalah 0,325, ini menunjukan bahwa terdapat

korelasi antara gotong-royong masyarakat desa dengan tingkat keamanan desa di desa

Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Dari hasil tersebut juga

dapat dikatakan hipotesis yang ditetapkan penelitian ini terbukti kebenarannya bahwa

terdapat hubungan antara antara gotong-royong masyarakat desa dengan tingkat keamanan

desa di desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diajukan saran, dalam

menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam kegiatan gotong-royong masih terdapat

3,3% masyarakat yang tergolong sedang, disarankan kepada pemerintah desa agar

memberikan penyuluhan secara berkala dan mengevaluasi kegiatan gotong-royong dalam

menunjang keamanan desa, dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam kegiatan

gotong-royong masih terdapat 3,3% masyarakat yang tergolong sedang yang artinya masih

ada beberapa masyarakat yang belum ikut ambil bagian dalam memberikan tenaga dan

pikirannya dalam kegiatan gotong-royong, disarankan kepada masyarakat desa untuk lebih

aktif dalam mengikuti kegiatan gotong-royong.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gambaran proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
berdasarkan gaya kognitif mahasiswa. Penelitian eksploratif ini merupakan bagian dari penelitian tentang
Efektivitas Direct Intruction dengan Involving Students in Self-and Peer Evaluation terhadap Hasil Belajar
Ditinjau dari Gaya Kognitif. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah YN dan AB (Field
Dependent) dan RY dan ZN (Field Independent). Profil diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam
menggunakan proosal PTK yang sudah disusun oleh mahasiswa tersebut. Hasil penelitian ini adalah pada
mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent memiliki keterampilan penyusunan proposal PTK dengan
ciri-ciri 1) Isi proposal PTK bersifat detail dan menekankan pada bukti empiris, (2) kreativitas alternatif
pemecahan lebih inovatif dengan modifikasi model dengan strategi belajar, (3) mampu menerapkan konsep
terkait, (4) argumen yang dikemukakan tepat, (5) sistematika sesuai dengan aturan, (6) bahasa lugas dan
tepat tetapi teknik penulisan kurang tepat. Mahasiswa dengan gaya kognitif field independent memiliki
keterampilan penyusunan proposal PTK dengan ciri-ciri 1) Isi proposal PTK bersifat kurang detail dan
kurang menyertakan bukti empiris, (2) kreativitas alternatif pemecahan memiliki pemikiran yang cenderung
umum digunakan oleh sebagian besar guru dalam memecahkan permasalahan pembelajaran, (3) mampu
menerapkan konsep terkait, (4) beberapa argumen dengan kurang tepat (tingkat akulturasinya rendah)., (5)
sistematika sesuai dengan aturan, (6) bahasa yang digunakan ilmiah dan tepat tetapi kurang lugas, serta
teknik penulisan proposal tepat.

Kata Kunci: Gaya Kognitif,  Proposal PTK.

LATAR BELAKANG

Salah satu profil lulusan program studi pendidikan matematika IKIP PGRI

Bojonegoro adalah pendidik matematika. Salah satu matakuliah yang wajib ditempuh oleh

mahasiswa program studi pendidikan matematika IKIP PGRI Bojonegoro sebagai wujud

untuk menghasilkan pendidik matematika yang kompeten dalam memberikan pembelajaran

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Arikunto (2009: 3) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Tindakan tersebut diberikan

oleh guru atau dengan arahan guru yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan Mulyasa (2009:

34) menyatakan bahwa PTK dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk

memperbaiki proses pembelajaran atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam

pembelajaran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan penelitian

yang bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan riil yang dihadapi

oleh guru dalam proses belajar mengajar, kemudian direfleksikan alternatif pemecahan
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masalahnya yang ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan

terukur.

Menurut Hopkins yang dikutip oleh Suwandi (20011: 12), PTK memiliki

karakteristik: 1) perbaikan proses pembelajaran dari dalam; 2) usaha kolaboratif antara guru

dan dosen; 3) bersifat fleksibel. Sedangkan prinsip dalam PTK adalah 1) tidak mengganggu

komitmen mengajar; 2) tidak terlalu banyak menyita waktu; 3) masalah nyata dihadapi

guru; 4) dimulai dari hal-hal yang sederhana; 5) metodenya andal (identifikasi dan rumusan

hipotesis meyakinkan, serta strategi dapat diterapkan di kelas); 6) pilihan tindakan dapat

dilaksanakan; 7) terikat oleh waktu (terencana); 8) konsisten terhadap prosedur etika; 9)

berorientasi pada perbaikan masalah; 10) proses belajar sistematik; 11) guru perlu membuat

jurnal untuk mencatat perubahan; 12) guru memiliki kemampuan reflektif

Tujuan matakuliah PTK adalah menghasilkan mahasiswa yang menguasai konsep

dasar PTK dan terampil meneliti, mampu menghasilkan gagasan dalam PTK, menyuisun

proposal PTK, melaksanakan (simulasi) PTK, mencatat data PTK, menganalisis data PTK,

dan melaporkan hasil PTK.

Kompetensi matakuliah PTK adalah mahasiswa mampu merumuskan konsep dasar

penelitian, mengidentifikasi ide-ide untuk dikembangkan menjadi disain PTK, menyusun

proposal PTK, menerapkan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang

diteliti, terampil melaksanakan simulasi PTK, termasuk mencatat data, menganalisis data,

dan mensintesis temuan, terampil menyusun laporan PTK, memiliki kepekaan dan mampu

memonitor dan mengevaluasi hasil belajar sebagai pebelajar yang mandiri, mampu

melakukan refleksi diri tentang praktik meneliti yang telah dilakukan melalui praktik

menulis jurnal refleksi dan portofolio.

Proposal PTK merupakan salah satu tugas yang wajib disusun oleh mahasiswa yang

mengambil matakuliah PTK sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran dalam

mencapai kompetensi matakuliah tersebut.

Proposal PTK merupakan pedoman atau petunjuk peneliti dalam melaksanakan

tahap-tahap penelitian (Mulyasa, 2009). Proposal merupakan jalan pikiran tertulis dan

merupakan rancangan kegiatan penelitian yang bersifat tentatif.

Menurut Mulyasa (2009), proposal PTK memuat: 1) judul; 2) bidang kajian; 3) latar

belakang masalah; 4) identifikasi dan perumusan masalah; 5) cara memecahkan masalah; 6)

hipotesis tindakan; 7) tujuan dan kegunaan penelitian; 8) kajian pustaka; 9) rencana dan

prosedur penelitian; 10) jadwal kegiatan; 11) pembiayaan; 12) personalia; 13) daftar

pustaka; dan 14) lampiran-lampiran (Mulyasa, 2009). Sedangkan menurut Arifin (2010)
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proposal PTK memuat: 1) judul penelitian; 2) peneliti; 3) pendahuluan (terdiri dari latar

belakang masalah, sasaran tindakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil

penelitian); 4) kajian pustaka; 5) metode penelitian (terdiri dari seting penelitian, sasaran

penelitian, rencana tindakan, data dan cara pengambilannya, analisis data). Sistematika

proposal PTK yang digunakan di program studi pendidikan matematika IKIP PGRI

Bojonegoro memuat: 1) Cover (memuat judul, logo IKIP PGRI Bojonegoro, identitas

peneliti, identitas program studi); 2) judul penelitian; 3) pendahuluan (terdiri dari latar

belakang masalah, sasaran tindakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil

penelitian); 4) kajian pustaka; 5) metode penelitian (terdiri dari seting penelitian, sasaran

penelitian, rencana tindakan, data dan cara pengambilannya, analisis data, indikator

keberhasilan); 6) daftar rujukan; 7) lampiran-lampiran.

Keterampilan mahasiswa dalam menyusun proposal PTK merupakan salah satu

gambaran dari keberagaman kreativitas. Keragaman karakter isi proposal PTK merupakan

wujud dari keunikan manusia. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Bangsa

indonesia memiliki berbagai karakteristik sosial budaya masyarakat karakteristik individu

(Christano dan Cummings, 2007).

Salah satu dari karakteristik peserta didik yang perlu diperhatikan dalam belajar

adalah gaya kognitif yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan (Uno, 2010).

Menurut Uno (2006: 185), gaya kognitif merupakan cara peserta didik yang khas

dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi,

sikap terhadap informasi maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar.

Usodo (2011: 98) membagi gaya kognitif menjadi field dependent dan field

independent. Field dependent merupakan gaya kognitif atau gaya belajar seseorang yang

cenderung dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan field independent adalah gaya belajar

seseorang yang tidak dipengaruhi lingkungan. Peserta didik yang memiliki gaya kognitif

field dependent cenderung menerima suatu informasi secara menyeluruh, tidak terpisah satu

bagian dengan bagian lainnya. Peserta didik memiliki kesulitan untuk fokus pada satu

aspek situasi, mengambil hal-hal rinci yang penting, menganalisis suatu pola ke dalam

bagian-bagian yang berbeda. Peserta didik memiliki kecenderungan bekerja dengan baik

dalam kelompok, dan memiliki daya ingat yang baik untuk informasi sosial. Ilmu-ilmu

sosial merupakan bidang yang cocok untuk peserta didik yang memiliki gaya kognitif field

dependent ini.

Peserta didik yang memiliki gaya field independent lebih suka untuk mengamati

pemrosesan informasinya sendiri. Peserta didik dapat menerima secara terpisah-pisah
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bagian-bagian dari suatu pola dan dapat menganalisa suatu pola berdasarkan bagian-

bagiannya. Peserta didik terbiasa dengan hubungan sosial sebagaimana peserta didik yang

memiliki gaya kognitif field dependent. Kelompok field independent ini dapat bekerja

dengan baik dalam lingkup matematika dan ilmu pengetahuan alam yang membutuhkan

kemampuan anlisis.

Perbedaan kedua karakteristik gaya kognitif tersebut yang menarik untuk didalami

guna mencari ada tidaknya keterkaitan gaya kognitif yang dimiliki mahasiswa dengan

karakteristik pemecahan permasalahan pembelajaran yang terjadi dalam suatu kelas. Profil

dari pemecahan permasalahan pembelajaran tersebut dipaparkan dalam bentuk proposal

PTK.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengeksplorasi gambaran proposal

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berdasarkan gaya kognitif mahasiswa field dependent dan

field independent.

Manfaat dalam penelitian ini antara lain: 1). hasil penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya teori-teori mengenai gaya kognitif dan pemecahan pembelajaran dari sudut

pandang ilmu kogtitif, 2). Menambah pengetahuan tentang gaya kognitif dan

mengaplikasikan dalam proses pembelajaran, 3). Sebagai bahan referensi dalam melakukan

penelitian sejenis.

METODE PENELITIAN

Penelitian eksploratif ini dilaksanakan di IKIP PGRI Bojonegoro pada mahasiswa

yang mengambil matakuliah PTK tahun akademik 2014/2015. Penelitian ini termasuk

dalam eksploratif karena memaparkan hasil kajian suatu peristiwa. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah grounded theory melalui 3 tahap yakni open coding, selective

coding, dan theoretical coding. Pada akhir pembahasan materi penyusunan proposal PTK,

mahasiswa mendapatkan tugas menyusun proposal PTK sesuai dengan permasalahan yang

pernah dialami mahasiswa ketika menjadi siswa, sebagai guru (bagi yang sudah mengajar)

atau berkolaboratif dengan guru.

Merujuk pada Jones (2011) yang mengemukakan tahapan dalam penelitian meliputi:

(1) Open coding, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data awal. Data awal didapat dari

hasil kinerja mahasiswa menyusun proposal PTK. Hasil kinerja mahsiswa tersebut

dianalisis berdasarkan kaidah penyusunan proposal PTK yang berlaku. Kemudian

dilakukan identifikasi kategori dan dilakukan pertimbangan sub kategori untuk menentukan

kategori inti, (2) Selective Coding, pada tahap ini dilakukan wawancara untuk



115Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2015

mengkonfirmasi hasil analisis proposal PTK oleh beberapa mahasiswa berdasarkan

kategori inti dan pemadatan/pendalaman kategori inti, (3) Theoritical Coding, pada tahap

ini dilakukan penyusunan teori.

Teknik analisis data adalah reduksi data, yang dilakukan dengan pengkodean

transkrip hasil wawancara, penyajian data, dilakukan dengan mengorganisasikan data hasil

pengkodean dalam urutan alaminya, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan

metode perbandingan tetap dan analisis kata/kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis proposal PTK yang disusun oleh mahasiswa didapat bahwa

setiap mahasiswa memiliki karakter cara menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang

berbeda. Tahap open coding dilakukan dengan menganalisis proposal PTK mahasiswa

untuk mendapatkan jawaban mengenai:

1) Apakah permasalahan pembelajaran yang dituliskan merupakan permasalahan urgen

dalam pembelajaran matematika dan disertai data empiris?

2) Apakah dalam penyusunan proposal PTK, mahasiswa mengimplementasikan prinsip

dan karakter dari PTK?

3) Bagaimana kreativitas mahasiswa dalam memaparkan alternatif tindakan yang

digunakan untuk mengatasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan beserta alasan

pemilihan alternatif?

4) Bagaimana kreativitas mahasiswa dalam menguraikan tentang sasaran tindakan beserta

keterkaitan faktor-faktor yang dimiliki oleh sasaran tindakan?

5) Bagaimana rumusan masalah yang disusun oleh mahasiswa dalam proposal PTK

tersebut?

6) Bagaimana penyusunan tujuan penelitian dalam proposal PTK tersebut?

7) Bagaimana penyusunan manfaat penelitian dalam proposal PTK tersebut?

8) Bagaimana kekreativan mahasiswa dalam menyusun kajian pustaka dalam proposal

PTK tersebut?

9) Bagaimana kekreativan mahasiswa dalam menyusun metode penelitian (terdiri dari

seting penelitian, sasaran penelitian, rencana tindakan, data dan cara pengambilannya,

analisis data, indikator keberhasilan)?
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10) Seberapa tinggi keakuratan mahasiswa dalam menyusun atau menuliskan argumen?

Apakah yang disampaikan valid dan bermakna dalam jangkauan pemahaman komunitas

kelas?

11) Bagaimanakah gambaran alur berpikir (proses) dalam keseluruhan yang dituliskan

dalam proposal PTK? Apakah alur berpikir tergambar dengan sistematis?

12) Bagaimanakah tingkat penguasaan dan pemanfaatan konsep-konsep penulisan daftar

rujukan?

13) Bagaimana kelengkapan lampiran dalam proposal PTK tersebut?

14) Bagaimana bahasan dan teknik penulisan dalam proposal PTK tersebut?

Pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan kantegori inti dalam grounded theory

dilakukan dengan penelaahan lebih mendalam dari temuan awal guna mengetahui tingkat

keberagaman kualitas proposal PTK. Temuan awal didalami dengan mengkaji contoh-

contoh spesifik proposal PTK yang menunjukkan beragam tingkat kesalahan mahasiswa.

Kategori merupakan fokus pendalaman sebagai dasar penyusunan kojektur yang

akan dikembangkan. Kategori ini disusun berdasarkan temuan yang diperoleh pada tahap

open coding. Pada tahap selective coding, dilakukan penentuan dan pendalaman terhadap

kategori inti yang diperoleh dalam tahap open coding. Uraian pada tahap open coding,

menunjukkan keberagaman kualitas proposal PTK mahasiswa sesuai dalam tingkat

kesalahan yang dilakukan. Secara ringkas presentase kesalahan mahasiswa dalam

penyusunan proposal PTK disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Presentase Temuan Kesalahan Proposal PTK
No. Aspek kesalahan
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Permasalahan urgen dan disertai data empiris
Penerapan prinsip dan karakteristik PTK dalam latar belakang
masalah
Kreativitas alternatif pemecahan masalah dan alasannya
Sasaran tindakan beserta keterkaitan faktor-faktor yang dimiliki
oleh sasaran tindakan
Rumusan masalah
Tujuan penelitian
Manfaat penelitian
Kreativitas penyusunan kajian pustaka
Penyusunan metode penelitian
Penyusunan argumen
Alur berpikir (sistematika)
Penguasaan konsep-konsep penyusunan daftar rujukan
Kelengkapan lampiran
Bahasa dan teknik penulisan

29,47
33,31

32,17
33,37

45,35
40,37
32,50
35,97
32,35
45,77
33,97
41,79
50,78
53,74
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Berdasarkan 13 analisis pada tahap open coding menunjukkan adanya beberapa

kode yang saling terkait dan mengarah pada kategori. Permasalahan urgen dan disertai data

empiris pada kode ke-1, sasaran tindakan beserta keterkaitan faktor-faktor yang dimiliki

oleh sasaran tindakan pada kode ke-4, rumusan masalah pada kode ke-5, tujuan penelitian

pada kode ke-6, manfaat penelitian pada kode ke-7, kekreativan mahasiswa dalam

menyusun kajian pustaka dalam proposal PTK tersebut pada kode ke-8, metode penelitian

pada kode ke-9, lampiran dalam proposal PTK pada kode ke-13 sehingga dapat dipandang

sebagai satu kategori yakni isi proposal PTK. Penerapan prinsip dan karakteristik PTK

dalam latar belakang masalah pada kode ke-2 berkaitan langsung dengan penguasaan

konsep-konsep penyusunan daftar rujukan pada kode ke-12 sehingga dapat dipandang

sebagai satu kategori yakni konsep terkait. Kode yang lain masing-masing menunjukkan

satu kategori yakni bahasa pembuktian. Kode yang lain masing-masing merupakan satu

kategori yang perlu dikaji dan diperdalam lebih lanjut.

Kajian yang ditetapkan memerlukan pendalaman melalui triangulasi data untuk

membangun suatu konjektur yang kuat. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan

melalui analisis proposal PTK yang disusun oleh mahasiswa dan wawancara dengan

responden sesuai dengan gaya kognitif field dependent dan field independent yang telah

ditetapkan. Wawancara peneliti dengan masing-masing responden ditunjukkan untuk

mengungkap pendapat mahasiswa terhadap proposal PTK yang telah disusun, terkait

dengan 6 kategori yang telah ditetapkan.

Pendalaman kajian inti untuk berbagai gaya kognitif mahasiswa untuk mendapatkan

gambaran menyeluruh mengenai kemampuan penyusunan PTK. Berdasarkan hal tersebut,

dilakukan kajian kategori inti pada gaya kognitif field dependent dan field independent

mahasiswa dalam menyusun proposal PTK. Kriteria penentuan level didasarkan pada hasil

tes Group Embbeded Figures Test (GEFT). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini

adalah Group Embbeded Figures Test (GEFT) karena instrumen tersebut menggunakan tes

tertulis (paper and pancil test) sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya dan

merupakan instrumen baku yang baku dengan indeks reliabilitasnya 0,82.

Setiap kelompok gaya kognitif field dependent dan field independent dipilih 2

mahasiswa sebagai responden penelitian dengan pemilihan sampel mempertimbangkan

jarak nilai antar kelompok untuk memaksimalkan informasi yang berbeda.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan keempat mahasiswa terpilih untuk

melakukan pendalaman terhadap kategori yang telah ditentukan. Peneliti menanyakan

proposal PTK mahasiswa tersebut dengan menampilkan pada layar liquid crystal display
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dan merekam menggunakan alat audio visual recorder dan audio recording. Peneliti

menggunakan pedoman wawancara dan mengembangkan tanya jawab (metode semi

terstruktur) sesuai dengan tanggapan responden dan temuan pada saat wawancara.

Berdasarkan kajian melalui langkah open coding, selective coding, dan theoritical

coding dapat disimpulkan bahwa keberagaman kemampuan penyusunan proposal PTK

ditentukan berdasarkan 6 kategori yakni (1) Isi proposal PTK, (2) kreativitas alternatif

pemecahan, (3) konsep terkait, (4) argumen, (5) sistematika, (6) bahasa dan teknik

penulisan.

Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan 5 kategori yakni (1) Isi proposal PTK, (2) kreativitas

alternatif pemecahan, (3) konsep terkait, (4) argumen, (5) sistematika, (5) bahasa dan teknik

penulisan. Keterampilan penyusunan proposal berdasarkan gaya kognitif field dependent

dan field independent adalah sebagai berikut.

1. Isi proposal PTK

Mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent menyusun proposal PTK dengan

ciri-ciri: a) isi proposal PTK lebih detail, b) masalah-masalah pembelajaran dalam latar

belakang masalah ditulis secara detail dan disertai data empiris yang relevan, c) latar

belakang disusun dengan memaparkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan disertai

dengan kemungkinan-kemungkinan penyebab permasalahan secara holistik, d) sasaran

penelitian diuraikan secara detail disertai faktor-faktor yang dimilikinya, e) rumusan

masalah diuraikan dalam bentuk kalimat tanya bagaimana tindakan dapat memecahkan

masalah tersebut dan bagimana peningkatan yang dihasilkan melalui tindakatn tersebut, f)

tujuan penelitian dituliskan sesuai dengan rumusan masalah, g) manfaat penelitian

dituliskan dalam beberapa point sesuai dengan pihak yang berkepentingan, h) metode

penelitian dituliskan secara detail memuat seting penelitian, sasaran penelitian, rencana

tindakan, data dan cara pengambilannya, analisis data, indikator keberhasilan, i) daftar

rujukan ditulis berdasarkan sumber.

Mahasiswa dengan gaya kognitif field independent menyusun proposal PTK

memiliki ciri-ciri: a) Isi proposal PTK kurang detail, b) masalah pembelajaran kurang detail

dan data empiris kurang relevan, c) latar belakang disusun dengan memaparkan

kesenjangan antara harapan dan kenyataan disertai dengan kemungkinan-kemungkinan

penyebab permasalahan, d) sasaran penelitian diuraikan tanpa menuliskan faktor-faktor

yang dimilikinya, e) rumusan masalah diuraikan dalam bentuk kalimat tanya apakah
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tindakan tersebut dapat meningkatkan hasil dari suatu permasalahan, f) tujuan penelitian

dituliskan sesuai dengan rumusan masalah, g) manfaat penelitian dituliskan secara umum,

h) metode penelitian dituliskan memuat seting penelitian, sasaran penelitian, rencana

tindakan, data dan cara pengambilannya, analisis data, indikator keberhasilan, i) daftar

rujukan ditulis berdasarkan sumber.

2. Kreativitas Alternatif Pemecahan

Mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent memiliki kreativitas pemecahan

masalah dengan ciri-ciri: 1) alternatif tindakan yang digunakan beragam atau fasih

(memberikan berbagai macam pemecahan), fleksibel, dan lebih bersifat baru, 2) inovasi

tindakan yang digunakan dengan memodifikasi model dengan strategi pembelajaran.

Kefasihan (fluency) mengacu pada banyaknya ide-ide yang dibuat dalam merespons

sebuah perintah. Fleksibilitas tampak pada perubahan-perubahan pendekatan ketika

merespons perintah. Kebaruan (novelty) merupakan keaslian ide yang dibuat dalam

merespons perintah (Krulik & Rudnick, 1999; Airasian, et.al, 2001; Isaksen, 2003).

Mahasiswa dengan gaya kognitif field independent memiliki kreativitas pemecahan

masalah dengan ciri-ciri: 1) alternatif tindakan yang digunakan kurang beragam atau krang

fasih (memberikan berbagai macam pemecahan), fleksibel, dan lebih bersifat baru, 2)

inovasi tindakan yang digunakan dengan memilih salah satu dari tipe model kooperatif.

3. Konsep Terkait

Mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent memiliki ciri-ciri: a) mampu

menerapkan konsep PTK dengan tepat b) pemanfaatan konsep dipaparkan dalam latar

belakang masalah, c) penyusunan daftar rujukan disesuaikan aturan.

Mahasiswaa dengan gaya kognitif field independent ciri-ciri: a) mampu menerapkan

konsep PTK dengan tepat b) ada beberapa konsep PTK yang dimanfaatkan dalam latar

belakang masalah, c) penyusunan daftar rujukan disesuaikan aturan.

4. Argumen

Mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent memiliki argumen dengan ciri-ciri:

a) mampu menyusun argumen dengan tepat b) argumen dituliskan pada hal-hal yang perlu

dijelaskan.

Mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent memiliki argumen dengan ciri-ciri:

terdapat beberapa argumen dengan kurang tepat (tingkat akulturasinya rendah).

5. Sistematika

Mahasiswaa dengan gaya kognitif field dependent menyusun proposal PTK dengan

ciri-ciri: mengikuti aturan yang telah disepakati, yakni a) Cover (memuat judul, logo IKIP
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PGRI Bojonegoro, identitas peneliti, identitas program studi); b) judul penelitian; c)

pendahuluan (terdiri dari latar belakang masalah, sasaran tindakan, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian); d) kajian pustaka; e) metode penelitian (terdiri

dari seting penelitian, sasaran penelitian, rencana tindakan, data dan cara pengambilannya,

analisis data, indikator keberhasilan); f) daftar rujukan; g) lampiran-lampiran.

Mahasiswaa dengan gaya kognitif field independent menggunakan sistematika yang

telah ditentukan tanpa mengurangi dan menambah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu

ciri peserta didik yang cenderung mengikuti struktur yang sudah ada karena kurang

memiliki kemampuan merestrukturisasi (Witkin, dkk dalam Candiasa, 2002).

Mahasiswaa dengan gaya kognitif field independent menyusun proposal PTK

dengan ciri-ciri: mengikuti aturan yang ditentukan tetapi tidak menuliskan indikator

keberhasilan.

6. Bahasa dan Teknik Penulisan

Mahasiswaa dengan gaya kognitif field dependent menyusun proposal PTK dengan

ciri-ciri: a) mampu menggunakan bahasa secara lugas dan tepat, b) teknik penulisan

proposal kurang tepat.

Mahasiswaa dengan gaya kognitif field independent menyusun proposal PTK dengan

ciri-ciri: a) menggunakan bahasa secara ilmiah dan tepat tetapi kurang lugas, b) teknik

penulisan proposal tepat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pendalaman terhadap temuan penelitian diperoleh

simpulan bahwa mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent memiliki keterampilan

penyusunan proposal PTK dengan ciri-ciri 1) Isi proposal PTK bersifat detail dan

menekankan pada bukti empiris, (2) kreativitas alternatif pemecahan lebih inovatif dengan

modifikasi model dengan strategi belajar, (3) mampu menerapkan konsep terkait, (4)

argumen yang dikemukakan tepat, (5) sistematika sesuai dengan aturan, (6) bahasa lugas

dan tepat tetapi teknik penulisan kurang tepat.

Mahasiswa dengan gaya kognitif field independent memiliki keterampilan

penyusunan proposal PTK dengan ciri-ciri 1) Isi proposal PTK bersifat kurang detail dan

kurang menyertakan bukti empiris, (2) kreativitas alternatif pemecahan memiliki pemikiran

yang cenderung umum digunakan oleh sebagian besar guru dalam memecahkan

permasalahan pembelajaran, (3) mampu menerapkan konsep terkait, (4) beberapa argumen
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dengan kurang tepat (tingkat akulturasinya rendah)., (5) sistematika sesuai dengan aturan,

(6) bahasa yang digunakan ilmiah dan tepat tetapi kurang lugas, serta teknik penulisan

proposal tepat.

Saran

Berdasarkan enam kategori tersebut, hendaknya dalam melakukan proposal PTK

enam kategori tersebut sebagai pedoman dalam proses penyusunan dan sebagai alat untuk

merefleksi terhadap proposal PTK.
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ABSTRACT

Accountability variable in educational budget management is mainly for achieving performance indicators
effectively.  This paper confim that the absence of accountability in the process of educational budget policy is
dominant  factorleading Indonesia toward human resource quality problems.  Basically,  involving
accountability principle in every steps of educational budget management is indicated by  a).  A balanced
relationamong stakeholders b) transparency of public information, and c) people participation. In line of
optimizing the performance of educational budget, the implementation of accountability formula will
eradicate potency of corruption. Here, the bad side of the discretion and monopoly (D + M) in the policy
process of educational budget by local and national authority will be reduced by functions of accountability
(A) mechanism.

Key Words: accountability, Performance, Budget

PENDAHULUAN

Sektor pendidikan merupakan satu‐satunya   sektor yang   alokasi  anggarannya

diatur   dalam  konstitusi, yaitu  20%  dari  anggaran  pemerintah  pusat,  provinsi, dan

kabupaten/kota.  Hal  ini  menunjukkan  tingginya prioritas   sektor    ini   dalam

mencapai    tujuan    bernegara.    Pendidikan    yang    baik    dipercaya    dapat

meningkatkan  kualitas  keluaran  pembangunan,  baik  dari  sisi  ekonomi  seperti  Produk

Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  maupun  sosial  seperti  yang  diukur  melalui

beberapa  indikator  Millenium Development Goals (MDGs).  Di  tingkat mikro,  sektor

pendidikan  dipercaya dapat  membantu  masyarakat  untuk  meningkatkan pendapatan dan

kualitas hidupnya, sehingga bisa keluar dari kemiskinan.

Sebagaimana Laporan UNDP Tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indonesia berada pada angka 78,81. IPM Indonesia berada pada urutan ke 108 dari 187

negara yang dinilai. Posisi IPM Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia

dan Thailand. negara-negara anggota ASEAN lainnya menempati peringkat lebih rendah

daripada Indonesia yaitu Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam dan Filipina (UN Information

Centre, 2014).  Untuk pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka faktor

pendidikan merupakan salah satu indikator komposit yang cukup signifikan. Karena itu,

pembangunan pendidikan menjadi isu penting dan berperan strategis bagi kemajuan taraf

kesejahteraan penduduk negara di dunia.

Sementara dari aspek lainnya, kualitas Pendidikan Indonesia juga masih menduduki

posisi nomor 69 dari 76 negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi Pembangunan
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(OECD) dirilis pada 13 Mei 2015 oleh BBC dan Financial Times. Seiring kita menjalani

berbagai kebijakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, masih saja tersisa lima

problematika pendidikan nasional. Di antaranya adalah masih rendahnya aksesibiltas

pendidikan, minimnya sarana prasarana, kinerja dan kesejahteraan guru yang belum

optimal, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai, dan keterbatasan anggaran

(Madekur, 2014).

Akibat keterbatasan aksesibilitas pendidikan, rata-rata lama sekolah masih berada

pada angka 8,1 tahun. Salah satu kendala terbesar peningkatan rata-rata lama sekolah

rupanya berada pada ketidakmampuan  masyarakat memenuhi biaya pendidikan(Faried,

2013). Angka kritis ini adalah cerminan masih terbatasnya akses pendidikan yang bisa

dijangkau masyarakat. Padahal dari tahun ke tahun, sesuai amanat UUD 1945, minimal

20% besaran Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN telah dialokasikan untuk

anggaran pendidikan, demikian pula pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

setiap tahun telah dipastikan mengalami peningkatan.

Problemnya, kebijakan anggaran pendidikan yang telah cukup progresif tidak serta

merta mampu menjadi instrumen penopang wajib belajar. Bantuan Operasional

Pendidikanselain tidak tepat waktu dalam pencairannya, sasaran, dan penggunaan juga

tidak mampu mencegah praktik pungutan dan komersialisasi pendidikan yang cukup

membebani orang tua peserta didik. Di sinilah, rantai keberhasilan pencapaian kinerja

kebijakan pendidikan tidak boleh sekedar mengandalkan besaran alokasi anggaran, namun

sangat penting pula disertai peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Analisis berikut setidaknya diawali dengan upaya telaah atas kebijakan anggaran

pendidikan, sekaligus pencapaian kinerjanya. Selanjutnya, berdasarkan hasil telaah kondisi

existing kebijakan dan capaian kinerja pembangunan pendidikan nasional tersebut, maka

dihasilkan suatu kerangka konseptual bagi ada reformulasi kebijakan anggaran, khususnya

di sektor pendidikan. Konsptualisasi kebijakan tentu diarahkan untuk mengatasi persoalan

yang paling mendasar yaitu efektifitas pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu

dan daya saing pendidikan.

PEMBAHASAN

Kinerja Kebijakan Anggaran Pendidikan

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam strategic planningsuatu organisasi (Mohamad Mahsun et al,
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2006). Pengukuran kinerja (performance measurement)adalah suatu proses penilaian

kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telahditentukan sebelumnya,

termasuk informasi atas: efisiensi penggunaansumber daya dalam menghasilkan barang dan

jasa; kualitas barang dan jasa(seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan

dan sampaiseberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan

denganmaksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan

(Robertson, 2002 dalam Mohamad Mahsun et al, 2006).

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran padafungsi pendidikan yang

dianggarkan melalui Kementrian Negara/Lembaga, alokasi anggaranpendidikan melalui

transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikanmelalui pengeluaran pembiayaan,

termasuk gaji pendidik tetapi tidaktermasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk

membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Alokasi Anggaran Pendidikan 2015 sebesar  Rp. 404 Triliun telah sesuai dengan

amanat konstitusi dimana mencapai di atas 20% dari APBN 2015.  Alokasi anggaran 2015

tersebut juga lebih tinggi, atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi

anggaran Tahun 2014 yang mencapai Rp. 375,4 triliun. Sementara untuk tahun depan, di

dalam APBN 2016 yang baru disahkan oleh DPR RI, telah pula ditetapkan Anggaran

pendidikan mencapai Rp. 419,2 triliun. Bila dihitung secara rata-rata pertumbuhan maka

terungkap bahwa secara komitmen peningkatan anggaran mengalami penurunan. Pada

Tahun 2012, anggaran pendidikan meningkat 17% dibandingkan dengan alokasi tahun

anggaran 2011.  Sementara pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dimana

mencapai Rp. 345 Triliun atau tumbuh 19% dibandingkan dengan alokasi anggaran

pendidikan tahun 2012 sebesar Rp. 289 Triliun.

Gambar 1. Grafik Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2012-2016
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Sejauh kecenderungan peningkatan anggaran lima tahun terakhir yang rata-rata

meningkat 11%  setiap tahunnya, prioritas kebijakan relatif masih tidak banyak berubah

yaitu meningkatkan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan. Pemerintah

akan memperluas sasaran bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang

mencakup 19,2 juta siswa serta pemenuhan wajib belajar 12 tahun.Prioritas dan target

Pemerintah dalam mencapai indikator kinerja pendidikan memang cukup relevan dengan

rentannya kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia sampai akhir 2015. Apalagi

menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulaiTahun 2015, dengan kualitas

SDM saat ini, kiranya sulit kita bisa membayangkan bagaimana Indonesia mampu

memenangkan persaingan antar negara angggota ASEAN.

Mengutip data Badan Pusat Statistik, per Februari 2015 tingkat pendidikan tenaga

kerja Indonesia masih didominasi pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 54,61 juta orang

atau 45,19 persen. Tingkat menengah pertama 21,47 juta orang atau sebesar 17,77 persen

jenjang Menengah Atas 19,81 juta orang, kejuruan 11,80 juta. Sedangkan yang

berpendidikan diploma dan universitas masing-masing sebesar 3,14 juta dan 10,02 juta

orang (BPS, 2015).

Gambar 2. Grafik Jumlah dan Prosentase Tenaga Kerja (TK) menurut Tingkat Pendidikan

Sebagai informasi, kapabilitas penduduk yang rendah tercermin dari tingkat

pendidikan penduduk. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) pada

2014 menyebutkan, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya 8,1 tahun. Capaian

ini jauh di bawah sejumlah negara ASEAN. Rata-rata lama sekolah di Singapura 10,2

tahun, Malaysia 9,5 tahun, Filipina 8,9 tahun, dan Brunei Darussalam 8,7 tahun.
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Menurut analisis BAPPENAS, hal yang menyebabkan masih tingginya Provinsi

dengan capaian rata–rata lama sekolah yang rendah disebabkan 1) faktor kondisi

perekonomian masyarakat yang rendah yang berpengaruh terhadap keterbatasan untuk

mendapatkan pendidikan, 2) banyaknya penduduk di luar usia sekolah (15 tahun keatas)

yang melakukan pendidikan di luar sekolah, seperti kursus paket A, B, dan C, 3) masih

banyak anak–anak yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya, disebabkan lebih memilih

untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga mereka, serta 4) adanya faktor sosial

budaya, seperti menikah usia dini (usia pendidikan menengah dan atas) (Bappenas, 2014).

Pada tingkat pemerintahan daerah, antara tahun 2012-2013 capaian rata rata lama

sekolah tertinggi masih dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta. Capaian tahun 2013 meningkat

dibandingkan tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 11 tahun. Peningkatan rata–rata lama

sekolah di tahun 2013, tidak lepas dari peranan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta

yang telah menyelenggarakan beberapa program seperti dedicated program. Program ini

memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi para peserta didik mulai dari

jenjang SD sampai SMA/SMK, bebas biaya sekolah, adanya kartu pintar, peningkatan

akses, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan serta relevansipendidikan.Kesemua

capaian kinerja pendidikan DKI Jakarta rupanya tidak bisa dilepaskan dari dukungan

peningkatan anggaran pendidikan.

Tabel 1. Komponen Belanja Pendidikan dalam APBN 2010-2015

Sumber: Setjen DPR RI, 2015
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Tabel 1 di atas memperlihatkan besarnya belanja pendidikan melalui transfer ke

pemerintah Kabupaten/Kota selama tahun 2010 – 2015 selalu lebih besar dari komponen

anggaran pendidikan yang lain. Besarnya rasio belanja ini bisa memperlihatkan perhatian

pemerintah terhadap pengembangan sektor pendidikan di daerah. Hal ini di satu

sisi,diharapkan menjadi potensi peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten/Kota di

Indonesia. Namun di sisi lain, besarnya peningkatan anggaran pendidikan yang masuk ke

dalam APBD tidak secara otomatis mampu menyelesaikan persoalan pendidikan di daerah.

Sejak pemberlakuan otonomi pendidikan dalam koridor desentralisasi pemerintahan,

banyak daerah yang mengalami kendala penganggaran pendidikan terutama akibat

minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) – transfer pemerintah pusat dibandingkan dengan

kebutuhan daerah untuk menggaji guru dan pegawai negeri yang sudah di daerahkan.

Berdasarkan data Kemendiknas yang dimuat dalam website resminya menunjukkan bahwa

secara nasional saat ini kita memiliki 899.016 ruang kelas SD dan sebanyak 293.098

(32,6%) dalam kondisi rusak. Pada tingkat SMP saat ini kita memiliki 298.268 ruang kelas

dan 125.320 (42%) ruang kelas dalam kondisi rusak. Bila dilihat dari daerahnya, kelas

rusak terbanyak di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 7.652, disusul Sulawesi Tengah

1.186, Lampung 911, Jawa Barat 23.415, Sulawesi Tenggara 2.776, Banten 4.696, Sulawesi

Selatan 3.819, Papua Barat 576, Jawa Tengah 22.062, Jawa Timur 17. 972, dan Sulawesi

Barat 898 (Seknas Fitra, 2013).

Di sisi lain, bagi sebagian daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

besar, cukup pula melahirkan berbagai program inovatif untuk mendongkrak capaian

kinerja pendidikannya.Melalui diskresi fiskal yang ada, beberapa daerah seperti Kabupaten

Bantul di DIY, Kabupaten Jembrana di Bali, Kabupaten Tanah Datar di Sumbar, atau kota

Tarakan di Kalimantan Timur, menjadi daerah pioner dalam komitmen pembangunan

pendidikan sebagai investasi SDM jangka panjang. Kebijakan-kebijakan daerah tersebut

paling tidak berpusat pada penganggaran daerah yang berporos pada penyediaan

pendidikan terjangkau dan berkualitas.

Anggaran Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik

Anggaran pendidikan, baik dalam skema APBN maupun APBD adalah anggaran

publik, bersumber dari rakyat dan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda

pelayanan publik dalam sektor pendidikan. Artinya, segala sesuatu menyangkut

penyelenggaran lembaga pendidikan dalam segala tingkatannya, tidak terlepas dari peran

dan fungsi kebijakan anggaran publik. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah
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melaksanakan fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi (Musgrave, 1959). Oleh karena itu,

anggaran tidak sekedar dokumen kebijakan alokasi sumberdaya keuangan, tetapi juga

dokumen yang dihasilkan dari proses politik, dimana di dalamnya bersaing aneka

kepentingan berbagai pihak dalam pemerintahan. Singkatnya, anggaran pendidikan dalam

perspektif kebijakan publik adalah dokumen politik dimana besar kecilnya alokasi dan

distribusi sumberdaya dana kepada stakeholders pendidikan diukur dan diputuskan dalam

suatu arena “penilaian” politik (Gildenhuys , 1997).

Sumber: Seknas Fitra, (2014)

Gambar 3. Bagan Stakeholders dan Domain Pengambilan Kebijakan Anggaran Pendidikan

Sebagaimana tergambar pada Gambar 3, dalam ranah kebijakan publik yang tentu

bersifat politis, maka anggaran pendidikan bisa menjadi instrumen untuk mengukur

komitmen pemerintah sebagai penyedia layanan pendidikan.Misalnya, setiap periode

pemerintahan, penting untuk diukur sejauhmana proses penganggaran pendidikan

dilakukan dalam prinsippartisipatif, transparan dan akuntabel. Selain itu, tidak kalah

penting lagi, seberapa optimal alokasi anggaran mampu menjawab problem atau aspirasi

riil pendidikan dari masyarakat, peminta layanan.
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Pada level pemerintahan daerah, karakter kebijakan anggaran pendidikan di daerah

akan menentukan terjadinya imbal manfaat yang berkeadilan antar berbagai pihak. Alokasi

anggaran pendidikan dalam APBD misalnya, tidak bisa hanya untuk membiayai

operasional aparat di Dinas Pendidikanmaupun tenaga pendidik dan kependidikan dalam

melaksanakan tugas pemerintahan daerah, tetapi lebih dari itu muaranya adalah untuk

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun idealnya, sebelum

mencapai tingkat kemanfaatan publik, maka rancangan keputusan anggaran akan diuji

terlebih dahulu oleh kekuatan politik yang lain; seperti DPRD, Partai politik, kelompok

kepentingan, maupun publik itu sendiri.

Dinamika politik, antar pihak yang berkepentingan dengan kebijakan pendidikan,

paling sederhana dalam penganggaran pendidikan berisi upaya memutuskan dari sekian

pilihan-pilihan kebijakan sektor pendidikan. Selain mempertanyakan, atas dasar apa alokasi

pada sektor tertentu lebih besar dari alokasi anggaran pada sektor yang lain? Atau bisa

ditanyakan mengapa anggaran infrastruktur pendidikan lebih besar daripada anggaran

peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan?

Sebagaimana dikatakan Rubbin, secara teknokratis anggaran publik tidak berbeda

dengan anggaran sektor privat (swasta). Yakni bagaimana membuat pilihan antara

kemungkinan-kemungkinan pengeluaran, keseimbangan dan proses memutuskannya.

Namun, semestinya anggaran publik memiliki tipikal berbeda, terutama sifatnya yang

politis, yaitu  bersifat terbuka, melibatkan berbagai aktor dalam penyusunannya,

mempergunakan dokumen anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan adanya

keterbatasan yang harus diperhatikan (budget constraint) (Irine, 1990).

Idealnya, anggaran pendidikan karenanya harus memiliki orientasi kepentingan

kesejahteraan publik yang jelas. Dalam hal ini indikator “baik - buruknya” kebijakan

anggaran pendidikan, akan tercermin dari;

- Adanya dinamika perebutan anggaran antara berbagai kepentingan, baik aktor-aktor di

dalam lingkaran sistem  pendidikan maupun kelompok kepentingan diluar sistem

pendidikan yang berpengaruh dalam arena perebutan  sumber daya publik.

- Alokasi anggaran pada setiap sektor pendidikan sebagai pilihan  publik, hendaknya

merepresentasikan kehendak dan kepentingan publik yang beragam.

- Bentuk  hubungan rakyat dengan pemerintah dan parlemen yang diwujudkan dalam

mekanisme warga negara sebagai pembayar pajak dan aparat pemerintah sebagai

penerima dan  pengelola pajak, relasi keduanya dalam mekanisme yang partisipatif,
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transparan dan akuntabel,sehingga dapat menentukan pilihan  alokasi anggaran

pendidikan yang seimbang dan adil.

- Kebijakan anggaran yang ditetapkan  apakah benar-benar sesuai atau menjawab

kondisi riil, potensi dan aspirasi kesejahteraan masyarakat.

Politik anggaran pada umumnya dikemas menurut isu utama yang menjadi prioritas

kebijakan politik pemerintahan. Di dalam proses politik anggaran (penyusunan, penetapan,

pelaksanaan, evaluasi), maka isu politik anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan pembangunan, menjadi sentra pembahasan. Misalnya skema kebijakan

anggaran dalam isu rendahnya rata-rata lama sekolah (MYS). Di sejumlah provinsi seperti

Papua, NTB, NTT, Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai akhir Tahun 2013 masih di bawah

angka 7,5 tahun atau lebih rendah dari angka Nasional 8,1 tahun (Bappenas, 2015). Melihat

sentra penyebabnya di seputar kemampuan ekonomi masyarakat atau wali murid, maka bisa

dimunculkan pembahasan dominan  pada pro poor budgetting, sebagai pengungkit dari

akses masyarakat pada pelayanan publik pendidikan.Secara alur umum bisa tergambar

dalam gambar 4 berikut ini;

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME IMPACT

Siapa orang
miskin?
Karakteristik
social?
Karakteristik
geografis?
Apa masalah
dan
kebutuhan?

Data statistik,
Data Dasar

MDGs, SNPK, ,
Dokumen
Rencana

Participatory
budgeting
(Ruang
khusus untuk
orang miskin)
& gender
budgeting
(memperhatik
an perbedaan
kebutuhan
laki-laki dan
perempuan

Devolusi fiscal,
data terpilah
berdasarkan

jender

APBD Pro
Poor:
Pendapatan =
Meringankan
beban orang
miskin,
pengurangan
pungutan
ekonomi kecil
Belanja=
berorientasi
pemenuhan
hak-hak dasar

Indikator kinerja

Anggaran
Keluarga
Miskin
(househould):
Pendapatan
ekonomi
keluarga
meningkat,
Belanja
pemenuhan
hak dasar
berkurang

Pencapaian
Target
MDGs,
SNPK/
SPKD

survey kepuasan
pelayanan publik IPM, IKM, AKB,

AKI, dll

Sumber: Seknas Fitra (2014)

Gambar 4. Bagan Alur Pembahasan Kebijakan Anggaran
Untuk Pengungkit Aksesibilitas Keluarga Miskin atas Pendidikan

Pencapaian
Target

Post-2015
(SDGs),
RPJMN

2015-2019;
WAJAR 12

TAHUN

Belanja
/Beban bayar
rumah tangga
Keluarga
Miskin Untuk
Mendapatkan
Pelayanan
Publik Dasar
Pendidikan
berkurang/me
nurun
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Formula Akuntabilitas Dalam Kebijakan

Terminologi akuntabilitas dalam kebijakan berada pada kewajiban pihak pemegang

amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak yang memberikan amanah (masyarakat).Akuntabilitas di sini lebih diterjemahkan

melalui pemberian pelayanan publik pendidikan yang cepat, responsif, dan efisien.

Pengawasan dan pemeriksaan berbasis akuntabilitas dapat menghindari kolusi, korupsi dan

nepotisme (Ellwood , 1993).

Kebijakan otonomi pendidikan diharapkan akan membuka kesadaran akan tanggung

jawab pemerintah daerah terhadap kelangsungan dan perbaikan mutu pelayanan

pendidikan.Bercermin dari peningkatan alokasi dan pola distribusi anggaran yang telah

cukup signifikan pertumbuhannya setiap tahun, maka solusi mendasar mewujudkan

pemerataan, akses, dan peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, terletak pada

akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.Urgensi penegakkan prinsip akuntabilitas

dalam pengelolaan anggaran pendidikan tidak terlepas dari realitas bahwa meningkatnya

potensi anggaran tidak serta merta mendongkrak capaian kinerja pendidikan.

Praktisi pendidikan, Darmaningtyas dalam buku ‘Pendidikan Rusak-rusakan’

menyebut tiga fenomena kinerja birokrat pendidikan di daerah (Darmaningtyas , 2005).

Pertama, mereka sesungguhnya tidak paham persoalan pendidikan di daerahnya sehingga

tidak memiliki konsep jelas pengembangan pendidikan, kecuali sibuk mengurusi proyek

pembangunan fisik atau infrastruktur. Sedikitnya 75% anggaran pendidikan dialokasikan

untuk pembangunan fisik berupa rehabilitasi maupun pembangunan gedung baru.

Kedua, mengingat sudah terbiasa bekerja dalam sistem birokrasi yang feodal,

kebanyakan Kepala Dinas pendidikan menempatkan diri sebagai mandor, bukan motivator

dan fasilitator jalannya pendidikan. Ketiga, sikap arogan dan penyalahgunaan kekuasaan

(korupsi)terutama muncul pada kasus-kasus mutasi kepala sekolah dan distribusi guru

dimana kerap kali terjadi karena rentannya posisi tawar guru dalam jajaran birokrasi

pendidikan.

Tiga fenomena yang digambarkan Darmaningtyas merupakan konsekuensi logis dari

besarnya otonomi yang memberikan keleluasaan (discretionary) para pengambil kebijakan

pendidikan di tingkat daerah. Otonomi daerah juga kemudian menempatkan pejabat di

daerah sebagai patron yang mampu memonopoli bentuk-bentuk keputusan publik.

Mekanisme pengambilan kebijakan yang monopolitis demikian paling tidak menjadi

pembuka wacana mengapa indeks korupsi sektor pendidikan masih tinggi di Indonesia.
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Formula kebijakan sebagaimana tergambar di bawah ini cukup menggambarkan

bagaimana potensi korupsi (C = corruption) pengelolaan sumberdaya anggaran pendidikan

di daerah saat ini semakin tinggi, sebagai hasil dari keleluasaan (D = Discretionary)  dan

monopoli kewenangan ( M = monopoly) pengambilan keputusan, sebagai imbas tidak

adanya variabel akuntabilitas (accountability) dalam otonomi pendidikan.

Gambar 5. Formula Pengambilan Keputusan Anggaran Pendidikan
tanpa Faktor Akuntabilitas

Tidak adanya variabel akuntabilitas dalam formula manajemen anggaran

memunculkan kerawanankorupsi yang menghambat efektifitas kinerja anggaran belanja

pendidikan. Kerawanan kebijakan anggaran pendidikan terutama terkait dengan gejala

patologi pengelolaan anggaran pendidikan. Bila dirumuskan secara patologis, maka

terdapat kondisi sebagai berikut;

1. Rendahnya alokasi anggaran pelayanan publik tersebut terutama disebabkan besarnya

anggaran yang dibutuhkan untuk belanja pegawai (gaji, honorarium, dan administrasi

perkantoran dan operasional dinas aparatur). Problem ini sudah sejak lama ditemukan.

Hasil penelitian JPIP (Nurhidayat, 2005), kebutuhan belanja pegawai sektor pendidikan

di daerah terutama dipengaruhi oleh kuantitas Guru PNSD.

2. DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan ternyata belum mampu merespon kebutuhan

daerah akan investasi untuk mendukung pelayanan publik pendidikan. Kriteria daerah

penerima maupun besaran DAK yang diterima tidak jelas dan bias kepentingan politik

pemerintah pusat. Pemerintah daerah sulit memprediksi secara rasional setiap tahun.

3. Masih terkait dengan DAK Pendidikan, di tingkat daerah, penentuan lembaga penerima

(sasaran) juga sarat kepentingan politik lokal, sehingga sering menimbulkan

ketidakadilan akses pembiayaan pendidikan antar sekolah. Dalam cakupan

permasalahan ini juga adalah pada realisasi Dana dekonsentrasi, dana tugas

pembantuan, dana hibah, dan dana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

C = D + M

C = Corruption

D = Discretionary

M = Monopoly
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4. Rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran di sektor pendidikan, khususnya

dimulai pada saat proses penyusunan Renja SKPD Dinas Pendidikan sampai pada

penganggaran pendidikan dalam Rancangan APBD. Seringkali terdapat kecenderungan

adanya keputusan oligarkis, khususnya barter kepentingan antara Kepala Daerah,yang

diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan anggota DPRD.

5. Monitoring  dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan anggaran pendidikan

masih belum efektif berjalan. Selain ada masalah pada kinerja lembaga-lembaga

pengawasan internal kementerian, pemerintahan daerah dan Dinas Pendidikan, juga

karena tidak optimalnya keterlibatan masyarakatdalam Dewan Pendidikan, Komite

Sekolah dan organisasi non pemerintah (ornop) dalam pemantauan pengelolaan

keuangan di lembaga pendidikan.

Intinya, pengabaian prinsip akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik

pendidikan akan ditandai oleh masih lemahnya posisi masyarakat (demand side) di hadapan

aparatur pemerintah (supply side). Sebaliknya, bila prinsip akuntabilitas ditegakkan, maka

setiap proses pengambilan keputusan dalam manajemen anggaran pendidikan akan

mencerminkan a). Relasi yang berimbang antar aktor dalam arena stakeholders kebijakan

anggaran, b) keterbukaan (transparency) informasi publik, dan c) keterlibatan

(participation) masyarakat, tidak terkecuali warga miskin, perempuan dan kelompok

masyarakat rentan lainnya.

Adaptasi Kligart, (1998)

Gambar 6. Formula Pengambilan Keputusan Anggaran Pendidikan dengan Faktor
Akuntabilitas

Bila formula pengambilan keputusan kebijakan pendidikan menyertakan faktor

akuntabilitas (A), sebagaimana pada Gambar 2, makabesarnya kewenangan dan luasnya

keleluasaan kebijakan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah (D+M) akan secara

C = D + M - A

C = Corruption

D = Discretionary

M = Monopoly

A = Accountability
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tegas dikoreksi atau diantisipasimelalui optimalisasi prinsip akuntabilitas (A)agar tidak

terjadikorupsi anggaran (C).

Eliminasi korupsi dalam kebijakananggaran pendidikan baik di tingkat dengan faktor

kontrol akuntabilitas (A) bisa berisi formulasi kebijakan yang cukup beragam. Searah

dengan upaya reformasi manajemen anggaran pendidikansetidaknya bisa dilakukan;

a) Penetapan Pakta Integritas.

b) Pelatihan peningkatan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

c) Analisis temuaan BPK untuk peningkatan kinerja pengelolaan anggaran.

d) Peningkatan keterbukaan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement..

e) Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/SKPD secara

partisipatif.

f) Penguatan pelayanan keterbukaan informasi publik

g) Peningkatan relasi kebijakan, terutama melalui pemberdayaan Dewan Pendidikan dan

Komite Sekolah.

Cukup urgen pula menyertakan faktor akuntabilitas dalam kecenderungan semakin

besarnya belanja pegawai (gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan) bagi guru PNSD.

Dalam hal ini untuk menyelamatkan fungsi anggaran pendidikan, dibutuhkan peningkatan

akuntabilitas kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Akuntabilitas kinerja guru

adalah konsekuensi besarnya kebutuhan gaji dan insentif yang diberikan pemerintah

kabupaten/kota kepada guru.

PENUTUP

Pengelolaan anggaran pendidikan dengan penegakkan prinsip akuntabilitas mampu

memainkan peran penting dalam peningkatan capaian kinerja kebijakan pendidikan

nasional. Sayangnya dalam kurun waktu 15 tahun otonomi daerah, prinsip akuntabilitas

kebijakan pendidikanbelum banyak diterapkan dalam tata kelola anggaran di tingkat

Pemerintah Pusat maupun daerah. Permasalahan demikian bisa menjadi benang merah

mengapa meski alokasi anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat tingkat

aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih memprihatinkan.

Ditengah dilema terbatasnya anggaran di satu pihak dantuntutan peningkatan mutu di

lain pihak, maka reformulasi kebijakan anggaran pendidikan hendaknya mengedepankan

formula penegakan prinsip akuntabilitas. Di sini, besar kecilnya alokasi anggaran memang

penting, tetapi yang lebihdiperlukan adalah adanya komitmen pengambil kebijakan untuk
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selalu memperhitungkan kebermanfaatan sebesar-besarnya anggaran pendidikan untuk

mencapai setiap indikator kinerja pendidikan.

Dalam formulasi kebijakan yang akuntabel,  langkah pertama yang harus dilakukan

adalah mempraktekkan keterbukaan dan partisipasi seluas-luasnya terhadap aspirasi

stakeholders pendidikan.  Perwujudan akuntabilitas juga dengan upaya pengefisienan

penggunaan anggaran yang tersedia. Pemerintah pusat dan daerah harus berupaya

mencegah dan menekan kebocoran anggaran. Bersamaan dengan itupemerintah pusat harus

bertanggungjawab dalam menghindari terjadinya kesenjanganyang mencolok antar daerah,

baik dalam proses maupun kinerja sektor pendidikan.
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ABSTRAK

Gaya hidup yang dimaksud disini adalah adaptasi aktif individu terhadap kondisi sosial dalam rangka
memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. Kenyataan bahwa masyarakat
saat ini berlomba-lomba mengikuti zaman untuk mendapatkan update terbaru agar tidak kalah dengan orang
lain,  membuat keluarga yang menengah kebawah didalam bermasyarakat terdapat rasa iri ingin mengikuti
gaya hidup keluarga yang kaya. Dari permasalahan ini, gaya hidup sangatlah menonjol dalam kehidupan
bermasyarakat. metode penelitian dalam penelitian  ini termasuk jenis metode penelitian kuantitatif karena
berlandaskan pada filsafat positivism, analisis data bersifat kuantitatifataustatistikdengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara dan
dokumentasi. responden dalam penelitian adalah kepala keluarga sebanyak 70 KK dengan cara randem
sederhana seperti arisan. dalam penelitisn ini analisis data menggunakan rumus product moment. hasil
analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah bahkan diabaikan antara pengaruh
pergaulan terhadap gaya hidup masyarakat.

Kata Kunci : Pergaulan, Gaya Hidup

LATAR BELAKANG

Gaya hidup yang dimaksud disini adalah adaptasi aktif individu terhadap kondisi

social dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang

lain.

Istilah gaya hidup (lifestyle) sekarang inikabur. Sementara istilah ini memiliki arti
sosiologis yang lebih terbatas dengan merujuk pada gaya hidup khas dari berbagai
kelompok status tertentu, dalam budaya konsumen kontemporer istilah ini
mengkonotasikan individualitas, ekspresi diri, serta kesadaran diri yang semu.
Tubuh, busana, bicara, hiburan saat waktu luang, pilihan makanan dan minuman,
rumah, kendaraan dan pilihan hiburan, dan seterusnya dipandang sebagai indikator
dari individualitas selera serta rasa gaya dari pemilik atau konsumen (Fatherstone,
2005: 201).

Kenyataannya masyarakat saat ini berlomba-lomba mengikuti zaman untuk

mendapatkan update terbaru agar tidak kalah dengan orang lain. Mulai dari aspek

komunikasi, setiap orang mulai menggunakan handphone yang dulunya adalah barang

mewah yang hanya dipakai oleh sebagian orang, mal dan plaza mulai diserbu masyarakat

untuk sekedar jalan-jalan ataupun belanja.

Menurut Robbins, bahwa persepsi individu atau pun sekelompok orang merupakan
suatu proses dimana individu atau suatu kelompok mengorganisir dan
menerjemahkan kesan sensorik mereka untuk memberikan tanda bagi lingkungan
mereka (Wijayaputra, NW 2013).
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Di Desa yang saya teliti ini merupakan dampak dari gaya hidup yang agak kearah

negatif, karena keluarga yang menengah kebawah didalam bermasyarakat terdapat rasa iri,

ingin mengikuti gaya hidup keluarga yang kaya. Dari permasalahan ini, gaya hidup

sangatlah menonjol dalam kehidupan bermasyarakat. berdasarkan pernyataan tersebut

terdapat kesenjangan antara keadaan normatif dengan kenyataan yang terjadi. salah satu

faktor yang mampu mempengaruhi gaya hidup adalah pergaulan. oleh karena itu peneliti

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Pergaulan Terhadap Gaya Hidup

di Desa Mangkujajar Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan tahun 2015”.

“Pergaulan adalah interaksi antar individu dalam mengenal lingkungan sosialnya,

bisa bersifat luas yakni pergaulan dengan banyak orang atauseringbergauldengan orang

lain” (Teguh Firmansyah, 2013). era modern ini pergaulan sudah sangat berkembang

dengan perubahan positif dan negatifnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis

mencoba memaparkan macam-macam dari pergaulan menurut para pakar:

1. Pergaulan dalam Lingkup Keluarga
Teman pertama dalam hidup ialah ibu. Brouwer mengatakan bahwa  “Corak
pergaulan itu memberi cap pada sebagian besar dari hidup, manusia tidak bisa
berkembang kalau tidak hidup dalam corak pergaulan sesama”.

2. Pergaulan Masa Muda diluar Keluarga
Pergaulan masa muda diluar keluarga dapat disebut persahabatan. Persahabatan
merupakan hubungan yang berlangsung dibidang pribadi, dan terutama terjadi
kalau partner yang bersangkutan bercakap-cakap bersama, mempunyai hobi yang
sama atau mengadakan surat-menyurat (MuhShodiq, 2014).

Etika pergaulan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Etika pergaulan

dalam masyarakat, dalam blog milik Teguh Firmasyah menjelaskan bahwa:

Yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan baik dengan orang sebaya, dibawah
maupun yang diatas kita baik disisi social maupun usia adalah prinsip saling
menghormati. Dengan etika yang baik dapat dipastikan bahwa seseorang akan dapat
diterima dengan baik dalam pergaulan sehari-hari. Hal mendasar dalam etika
pergaulan adalah: bersikap sopan santun dan ramah, perhatian terhadap orang lain,
mampu menjaga perasaan orang lain, toleransi dan rasa ingin membantu, mampu
mengendalikan emosi diri (Teguh Firmansyah, 2013).

Faktor yang mempengaruhi pergaulan adalah “Sopan santun atau tata krama, Tidak

melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan

lain-lain (Megayaniimei, 2013). faktor-faktor pergaulan menurut Teguh Firmasyah bahwa

dalam pergaulan harus memperhatikan etika adalah: “Bersikap sopan santun, Ramah,

Perhatian terhadap orang lain, Mampu menjaga perasaan orang lain, Toleransi dan rasa

ingin membantu, Mampu mengendalikan emosi diri”(Teguh Firmansyah, 2013).
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Berdasarkan faktor-faktor menurut para ahli di atas peneliti memilih indikator

pergaulan adalah sikap sopan santun, ramah, ketaatan terhadap norma, cara berkomunikasi

dan kepribadian seseorang.

Gaya hidup secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali

dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting orang

pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri

dan dunia di sekitar (opini). faktor-faktor yang mampu mempengaruhi gaya hidup menurut

Lisnawatidalam gaya hidup sehat meliputi : “Kebiasaan tidur, Makan, Pengendalian berat

badan, Tidak merokok atau minum-minuman beralkohol, Berolahraga secara teratur dan

Terampil dalam mengelola stres yang dialami” (WiarsihFebriani, 2014.) Menurut

penelitian terdahulu dari Dina Safitri dkkfaktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup

adalah “Pola makan, Gaya hidup teratur, Istirahat tidur, Pengendalian stres”(Dina Safitri

dkk, 2014). berdasarkan faktor-faktor di atas tentang gaya hidup, maka indikator gaya hidup

dalam penelitian ini adalah perilaku sehat, sikap konsumtif dan kedudukan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif penelitian yang

berlandasakan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau

sampel tertentu. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Mangkujajar Kecamatan

Kembangbahu Kabupaten Lamongan alasan peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan

adanya permasalahan tentang sikap masyarakat yang terlalu konsumtif sehingga

menimbulkan kecemburuan sosial. populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga

sebanyak 280 KK. Sampel diambil 25% dari jumlah populasi sebanyak 70 KK, sedangkan

teknik pengambilan sampel dengan cara random sampling  dengan cara undian atau arisan.

Metode pengumpulan data pokok dalam penelitian ini adalah angket, sedangkan wawancara

dan dokumentasi sebagai data pendukung. Analisis data bersifat kuantitatif/statistic

bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan menggunakan teknik

analisis korelasional dengan memakai rumusan teknik korelasi product moment. Alasan

peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk dapat mengukur ada tidaknya

pengaruh pergaulan terhadap gaya hidup di Desa Mngkujajar Kecamatan Kembangbahu

Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015. Pergaulan yang dimaksudkan dalam penelitian ini

adalahcara berkomunikasi yang baik, sikap sopan santun, ramah, ketaatan terhadapnorma

dan kepribadian individu. Sedangkan gaya hidup dapat terlihat melalui perilakusehat, sikap

konsumtif dan kedudukansosial di Desa Mangkujajar Kecamatan Kembangbahu Kabupaten
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Lamongan tahun 2015. Pergaulan yang sehat akan membiasakan seorang individu bergaya

hidup yang sehat pula, begitupun sebaliknya. Melihat pada uraian di atas penelitian ini

tergolong penelitian korelasional, sehingga di dalam menganalisa data menggunakan rumus

korelasi Product Moment, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Hipotesis pada penelitian ini menggunakan hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi

“ada pengaruh pergaulan terhadap gaya hidup” dan Hipotesis nihil (H0) yang berbunyi

“tidak ada pengaruh pergaulan terhadap gaya hidup”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pergaulan adalah interaksi antar individu dalam mengenal lingkungan sosialnya. .

Dalam pergaulan terdapat etika dalam bergaul seperti sikap sopan santun, ramah, ketaatan

terhadap norma, cara berkomunikasi dan kepribadian seseorang. Pernyataan tersebut sejalan

dengan pendapat Teguh Firmasyah menjelaskan bahwa:

Yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan baik dengan orang sebaya, dibawah
maupun yang diatas kita baik disisi social maupun usia adalah prinsip saling
menghormati. Dengan etika yang baik dapat dipastikan bahwa seseorang akan dapat
diterima dengan baik dalam pergaulan sehari-hari. Hal mendasar dalam etika
pergaulan adalah: bersikap sopan santun dan ramah, perhatian terhadap orang lain,
mampu menjaga perasaan orang lain, toleransi dan rasa ingin membantu, mampu
mengendalikan emosi diri (Teguh Firmansyah, 2013).

Berdasarkan angket  tentang pergaulan yang disebarkan dan dianalisis oleh peneliti

menunjukkan bahwa indikator cara berkomunikasi denganbaik mendapatkan kategori

tinggi, indikator sikap sopan santun mendapatkan kategori tinggi dan indikator kepribadian

mendapatkan kategori tinggi, indikator ketaatan terhadap norma mendapatkan kategori

sangat tinggi dan indikator ramah mendapatkan kategori tinggi.

Gaya hidup yang dimaksud disini adalah adaptasi aktif individu terhadap kondisi

sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang

lain. Hal tersebut dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup seseorang dapat

diukur dari kedudukan sosial, perilaku sehat, sikap konsumtif di desa Mangkujajar

Kecamatan Kembangbahu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lisnawati indikator gaya

hidup meliputi : “Kebiasaan tidur, makan, pengendalian berat badan, tidak merokok atau

minum-minuman beralkohol, berolahraga secara teratur dan terampil dalam mengelola stres

yang dialami”(WiarsihFebriani, 2014).Berdasarkan hasil angket  tentang gaya hidup yang

telah peneliti sebarkan dan analisis menunjukkan bahwa indikator perilaku sehat

mendapatkan kategori sangat tinggi, indikator sikap konsumtif mendapatkan kategori

tinggi, indikator kedudukan sosial mendapatkan kategori rendah.
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Berdasarkan hasil analisis tentang  pengaruh pergaulan terhadap gaya hidup dengan

menggunakan rumus product moment menunjukkan nilai r hitung lebih kecil dari pada r

tabel, maka antar variable X dan Y memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu

sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu dianggap diabaikan, maka koefisien

korelasi tersebut tidak signifikan artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan

variabel terikat. Pernyataan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 pada

rumusan masalah yaitu adakah pengaruh pergaulan terhadap gaya hidup masyarakat di

Desa Mangkujajar Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015.

Teori dengan kenyataan hasil angket yang dianalisis tidak sesuai. Hal tersebut

dikarenakan kelemahan dari metode pengumpulan data angketadalah ketidak jujuran

responden dalam hal pengisian data. Indikator pergaulan yang meliputi cara berkomunikasi,

sikap sopan santun, kepribadian seseorang, ramah dan ketaatan terhadap norma. Dari lima

indikator tersebut melihat hasil analisis tabulasi dan observasi terdapat kejanggalan di cara

berkomunikasi yang baik pada item pertanyaan dalam berbicara menggunakan suara yang

halus.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan rumus korelasi

product moment, maka didapatkan nilai r hitung 0,176 dan r tabel dengan taraf signifikan

5% sebesar 0,250. Dengan demikian maka r hitung < r tabel 5%, dan setelah dilakukan

pengujian hipotesis dihasilkan penolakan hipotesis alternatif (Ha) dan penerimaan hipotesis

nihil (Ho). Dengan ditolaknya hipotesis alternatif dan diterimanya hipotesisnol, maka

hipotesisnya berbunyi “Tidak ada pengaruh pergaulan terhadap gaya hidup di Desa

Mangkujajar Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan padaTahun

2015”.Kelemahan dari metode pengumpulan data angket adalah ketidak jujuran responden

dalam hal pengisian data oleh karena itu untuk memperkuat teori peneliti tentang pengaruh

pergaulan terhadap gaya hidup masyarakat di Desa Mangkujajar, maka peneliti menegaskan

lagi dalam metode wawancara. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Sugeng

selaku kepala desa tentang pengaruh pergaulan terhadap gaya hidup masyarakat di Desa

Mangkujajar yaitu:

Pergaulan masyarakat sangat berperan dalam membentuk perilaku seseorang
maupun kepribadian seseorang, karena di dalam pergaulan bisa mengarahkan ke hal
yang positif maupun negatif. Hal tersebut bagaimana cara seseorang itu bisa
menyikapinya. Masyarakat di Desa Mangkujajar mayoritas berpendidikan
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SD/sederajat sehingga hal tersebut berdampak pada cara berbicara dan berperilaku
mereka kadang-kadang kurang baik. Sikap itulah yang bisa mempengaruhi cara
berkomunikasi yang kurang baik (Sugeng, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala desa memberikan penegasan

bahwa hasil angket yang sudah peneliti analisis memiliki kelemahan yaitu ketidak jujuran

responden dalam mengisi data. Membuat peneliti meragukan hasil angket tersebut,

sehingga peneliti memberikan penegasan lagi dengan metode wawancara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat pengaruh pergaulan terhadap gaya hidup masyarakat

di DesaMangkujajar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

diharapkan masyarakat Desa Mangkujajar lebih meningkatkan dalam bergaul yang baik dan

positif. Berdasarkan hasil analisis dari angket di dapatkan skor terendah dari pergaulan

yaitu indikator cara berkomunikasi termasuk dalam kategori rendah sedangkan gaya hidup

yaitu indicator kedudukan sosial termasuk kategori rendah, saran dari peneliti yaitu untuk

bisa memilah pergaulan dan gaya hidup yang seperlunya untuk menjadikan sosok

kepribadian yang baik.
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ABSTRAK

Masyarakat yang memiliki pekerjaan secara profesional dan dan mapan, maka menambah motivasi hidup
dalam menjalani kehidupan berkrluarga. Hal itu karena dengan bekerja manusia lebih optimis dalam
memilih dan menentukan calon pasangan yang ideal untuk menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga
menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari
semakin banyak tuntutan akan kebutuhan hidup, mengakibatkan sibuk untuk bekerja guna memenuhi
hidupnya. Pekerjaan mereka bermacam-macam ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, buruh,
petani, pedagang. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti membuat hipotesis
yaitu : H0 yang berbunyi “tidak ada pengaruh antara jenis pekerjaan terhadap perkawinan dan Ha yang
berbunyi ada pengaruh antara jenis pekerjaan terhadap perkawinan. Jenis penelitian ini yaitu statistik
inferensial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, sedangkan teknik analisa data
memakai perhitungan korelasi dengan rumus Product Moment. Data yang terkumpul selanjutnya dimasukkan
kedalam rumus yang telah ada. Dengan menggunakan metode analisa korelasi product moment diperoleh
nilai koefisien korelasi (rxy) terdapat hubungan antara jenis pekerjaan terhadap usia perkawinan. Dari hasil
penelitian ini peneliti memperoleh jawaban, bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh pasangan suami-istri
baik yang pekerjaannya mapan dan ekonominya cukup atau sebaliknya dapat mempengaruhi kehidupan
berkeluarganya. Dalam arti kata jenis pekerjaan apapun akan berpengaruh besar atau kecil terhadap usia
perkawinan pasangan suami-istri.

Kata kunci : Jenis Pekerjaan, Usia Perkawinan, Masyarakat

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa, ada beraneka ragam jenis

pekerjaan, semakin banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan secara profesional dan

mapan, maka motivasi hidup dengan akan lebih bersemangat. Pekerjaan ialah sekumpulan

kedudukan (posisi) yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam

kegiatan analisis jabatan, satu pekeIjaan dapat diduduki oleh satu orang, atau beberapa

orang yang tersebar di berbagai tempat. Pekerjaan adalah mata pencaharian apa saja yang

menjadi pokok untuk melangsungkam kehidupan seseorang yang dilakukan dengan

mendapatkan nafkah. Pekerjaan merupakan suatu ragkaian tugas yang direncanakan untuk

upah dan gaji menurut klasifikasi dan berat ringannya pekerjaan tersebut Sehingga akan

dengan mudah menjalani kehidupan keluarganya bahagia dan sejahtera (Nasrul Affan,

2011). Kenyataan yang ada, semakin banyaknya tuntutan akan kebutuhan hidup akan

mengakibatkan orang sibuk untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan

mereka beragam, ada yang sebagai buruh, petani, pedagang atau wiraswasta, dan Pegawai

Negeri Sipil.
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Ternyata jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat bermacam-macam yang tidak

semuanya menjadikan keluarga atau pasangan suami-istri kehidupannya menjadi harmonis

dan bahagia yang seharusnya dengan jenis pekerjaan yang mapan, maka kehidupan rumah

tangga mereka akan sejahtera. Terbukti banyak pasangan keluarga yang pekerjaannya

mapan, ekonominya cukup, namun dalam hidupnya tidak bahagia, sering bertengkar, dan

bahkan sampai mengarah ke perceraian. Dengan demikian jenis pekerjaan yang dimiliki

oeeh seorang keluarga yang pekerjaannya sudah mapan maupun sederhana atau

ekonominya kurang, akan dapat mengakibatkan perubahan dalam kehidupan keluarganya.

Dalam arti kata, jenis pekerjaan seseorang akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah

tangga seseorang. Melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti ada tidaknya

hubungan antara jenis pekerjaan terhadap usia perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Dengan mengunakan analisis statistik inferensial dengan  menggunakan teknik analisis

korelasional dan memakai teknik korelasi Product Moment.

Menurut Supardi dinyatakan bahwa penarikan kesimpulan pada statistika inferensial

merupakan generalisasi dari suatu populasi berdasarkan data (sampel) yang ada. Dalam

statistika inferensial biasanya digunakan untuk membuat generalisasi dari kaitan antara 2

(dua) atau lebih fenomena atau variabel. Secara garis besar, kaitan antara 2 (dua) atau lebih

fenomena atau variabel dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu asosiasi/hubungan dan

komparasi/perbandingan (Supardi, 2013:5).

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan ini adalah untuk

mengetahui ada tidaknya hubungan antara jenis pekerjaan terhadap usia perkawinan di

Desa PandanPancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Penelitian ini

dilaksanakan di Desa PandanPancur tahun 2015, dengan populasi seluruh kepala keluarga

di Desa PandanPancur tahun 2015 yang berjumlah 662 KK, peneliti menggunakan sampel

dengan penentuan sampel dilakukan secara acak yakni menggunakan simple random

sampling tanpa memperhatikan strata yang ada, pengambilan anggota populasi memiliki

peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, sehingga peneliti menggunakan

sampel sebanyak 30 KK sebagai sampel.

Dengan memperhatikan jenis dan kebutuhan metode pengumpulan data, maka

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket
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sebagai bahan data utama melakukan analisis data dan dengan metode wawancara dan

dokumentasi sebagai bahan pendukung. Metode angket dilakukan dengan penyebaran

instrumen angket kepada seluruh responden penelitian yakni kepala keluarga di Desa

PandanPancur tahun 2015 yang berjumlah 30 KK, hasil angket yang telah disebarkan

kemudian di analisis menggunakan rumus korelasi product moment untuk menentukan

apakah terdapat korelasi antara jenis pekerjaan dengan terhadap usia perkawinan di Desa

PandanPancur tahun 2015, dengan populasi seluruh kepala keluarga di Desa PandanPancur

tahun 2015. Penelitian ini menggunakan hepotesis alternatif dan hipotesis nihil, hipotesis

alternatif pada penelitian ini yaitu ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan terhadap

usia perkawinan dan hipotesis nihilnya yaitu tidak ada hubungan antara jenis pekerjaan

dengan terhadap usia perkawinan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data angket jenis pekerjaan diperoleh nilai 36 dari nilai

tersebut maka dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan masyarakat desa Pandan-Pancur

termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata usia perkawinan yang diperoleh melalui hasil

jawaban angket variabel terikat sebesar 35 dari nilai tersebut menunjukan bahwa usia

perkawinan di desa Pandan-Pancur termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan

perhitungan tingkat koifisien korelasi antara variabel X dan variabel Y diperoleh hasil nilai

korelasi sebesar 0,21 dan r tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,250 dan pada taraf

signifikansi 1% adalah 0,325, ini menunjukan bahwa terdapat korelasi antara jenis

pekerjaan terhadap usia perkawinan di desa Pandan-Pancur Kecamatan Deket Kabupaten

Lamongan Tahun 2015. Dari hasil tersebut juga dapat dikatakan hipotesis yang ditetapkan

penelitian ini terbukti kebenarannya bahwa terdapat hubungan antara antara jenis pekerjaan

terhadap usia perkawinan di Desa Pandan-Pancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Tahun 2015.

SIMPULAN DAN SARAN

Pekerjaan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, ada beraneka

macam jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang baiki mapan dan profesional ataupun yang

kurang mapan. Orang yang mempunyai pekerjaan akan mempunyai motivasi hidup yang

lebih bersemangat dan optimis dalam menjalani hidupnya. Orang dengan pekerjaan yang

mapan akan berusaha untuk mendapatkan calon pasangan hidup yang dapat

membahagiakannya. Pasangan suami-istri yang pekerjaannya mapan dan ekonominya
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cukup atau ekonominya kurang, akan dapat mengakibatkan perubahan dalam kehidupan

keluarganya. Dalam arti kata jenis pekerjaan seseorang dapat berpengaruh terhadap rencana

menentukan pilihan pasangan suami-istri. Melihat kondisi tersebut peneliti tertarik untuk

mengetahui bagaimana jenis pekerjaan masyarakat di desa Pandan-Pancur? Bagaimana usia

perkawinannya? Dan adakah pengaruh antara jenis pekerjaan terhadap usia perkawinan di

desa Pandan-Pancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tahun 2015.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah inferensial, dengan populasi 662 kepala

keluarga dan sebagai sampelnya adalah 25 kepala keluarga yang sudah bekerja. Sebagai

variabel bebas yaitu jenis pekerjaan pasangan suami-istri yang sudah bekerja dan variabel

terikat yaitu usia perkawinan pasangan suami-istri yang sudah menikah dengan pemberian

angket kepada responden sedangkan metode analisi data menggunakan analisis statistik

korelasi product moment. Dan setelah dihitung didapatkan nilai “r” sebesar 0,13.

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang menyebutkan bahwa penulis meolak

hipotesis nihil dan menerima hipotesis alternatif yang berbunyi “ada pengaruh antara jenis

pekerjaan terhadap usia perkawinan di desa Pandan-Pancur Kecamatan Deket Kabupaten

Lamongan tahun 2015” dapat diterima dengan demikian peneliti dapat memberikan

interpretasi bahwa apapun jenis pekerjaan pasangan suami-istri, akan berpengaruh terhadap

usia perkawinannya.
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ABSTRAK

Guru sebagai pembelajar profesional adalah  orang yang terdidik dan terlatih dengan baik dan memiliki
pengalaman yang kaya dibidangnya, artinya seorang pembelajar telah memperoleh pendidikan formal serta
menguasai berbagai strategi dalam kegiatan belajar mengajar,selain itu pemelajar yang profesional juga
harus menguasai landasan-landasan pendidikan yang tercantu dalam kompetensi. Penelitian tindakan
merupakan evaluasi proses pembelajaran di kelas. Dengan penelitian tindakan guru dapat melakukan
pemeriksaan dengan cermat apakah proses pembelajaran dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dengan
demikian penelitian tindakan merupakan penelitian yang berdasarkan permasalahan yang ada di kelas serta
untuk dicari solusinya. Sejalan dengan itu semakin guru mampu melakukan perbaikan pembelajaran di kelas
dengan penelitian tindakan maka guru telah menjalankan tanggungjawab profesi sebagai seorang pendidik
dalam ikut serta mensukseskan proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini sebagai salah satu bentuk
upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam profesinya

Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Profesionalisme Guru

PENDAHULUAN

Peran guru yang sangat penting serta  dibutuhkan untuk mendukung terciptanya

suasana belajar mengajar yang menyenangkan, aktif dan dapat meningkatkan prestasi

secara maksimal. peningkatan keaktifan siswa yang dimaksud adalah keterlibatan siswa

dalam menyikapi,memahami,mencerna materi yang disajikan dalam proses belajar.

Bagaimanpun baiknya sarana pendidikan apabila tidak ditunjang dengan  guru yang

professional sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dengan maksimal maka hasil

pembelajaran tidak akan memberikan hasil yang memuaska.  Guru merupakan sosok

pemimpin akan tampak nyata dalam proses belajar mengajar. Agar perilaku guru ini

berpengaruh baik terhadap proses belajar siswa-siswanya maka guru dituntut untuk

meningkatkan kompetensi sebagai seorang professional diantaranya adalah kompetensi

pedagogic, kompetensi profesional, kompetensi kepribadaian dan kompetensi sosial.

Kompetensi professional dapat dilakukan dengan selalu melakukan pengembangan

proses pembelajaran serta mencari solusi dalam proses pembelajaran. salah satu cara

memperbaiki proses pembelajaran adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas

dimana  penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat guru mengajar

dengan tujuan perbaikan dan/atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran.

Untuk meningkatkan keahlian dalam pembelajaran bidang studi, guru diseyogyakan selalu

melakukan PTK. Masalah yang diteliti adalah masalah yang memang penting, menarik
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perhatian, dalam jangkauan peneliti dari segi kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga.

Lingkup penelitian dapat berkisar pada kurikulum, peserta didik, guru, sarana/ prasarana,

dan penilaia. Dengan meningkatnya kualitas proses pembelajaran maka menunjukkan

tingkat profesionalisme sebagai seorang guru menjadi lebih meningkat.

PEMBAHASAN

Profesionalisme Guru

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang

mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola,

formal, dan sistematis. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal

1) dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengrahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik

pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Guru professional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai

dengan keahlian baik dalam materi maupun metode pembelajaran. Keahlian yang dimiliki

oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan

pelatihan yang diprogramkan secara khusus. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal

yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang

(dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi).

Guru yang profesional adalah orang yang memilki kemapuan atau keahlian khusus

dalam bidan keguruan (pembelajaran) sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya

sebagai seorang pembelajar dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain

pemelajar profesional adalah  orang yang terdidik dan terlatih dengan baik dan memiliki

pengalaman yang kaya dibidangnya, artinya seorang pembelajar telah memperoleh

pendidikan formal serta menguasai berbagai strategi dalam kegiatan belajar mengajar,selain

itu pemelajar yang profesional juga harus menguasai landasan-landasan pendidikan yang

tercantu dalam kompetensi.

Istilah profesional menurut pandangan Soedijarto (1993b) mengklasifikasikan

kemampuan profesional ke dalam empat gugus, yaitu (1) merencanakan proses belajar

mengajar, (2) melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, (3) menilai kemajuan

proses belajar mengajar, dan (4) menafsirkan serta memanfaatkan hasil penilaian kemajuan

belajar mengajar dan informasi lainnya bagi penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan

proses belajar mengajar. Menurut Soedijarto, keempat gugus kemampuan tersebut dianggap

sebagai kemampuan profesional karena di samping memerlukan cara kerja yang tidak
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mekanistik, keempat gugus kemampuan itu memerlukan penguasaan yang memadai akan

dasar-dasar pengetahuan, pengetahuan tentang hubungan dasar-dasar pengetahuan dengan

pelaksanaan pekerjaan, dan cara kerja dengan dukungan cara berfikir yang kreatif dan

imajinatif.

Profesionalisme dari keempat gugus kemampuan di jelaskan  dengan masing-

masing kemampuan itu. Yang pertama adalah merencanakan program belajar mengajar.

Menurut Soedijarto (1993b), kegiatan itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (1)

merumuskan tujuan pembelajaran khusus, (2) menguraikan deskripsi satuan pelajaran, (3)

merancang kegiatan belajar-mengajar, (4) memilih media dan sumber belajar untuk

memberikan fasilitas bagi dapat berlangsungnya proses belajar-mengajar, dan (5)

menyusun instrumen untuk menilai pencapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan. Untuk

dapat melakukan kegiatan-kegiatan di atas, guru perlu menguasai berbagai pengetahuan dan

kemampuan dasar yang berhubungan dengan (1) ilmu pengetahuan, yang merupakan

sumber dari materi pelajaran suatu bidang studi; (2) pelajar, dengan segala karakteristiknya,

terutama yang berhubungan dengan kemampuan kognitif dan pola tingkah lakunya; (3)

teori dan model belajar baik umum maupun khusus; (4) media dan sumber-sumber belajar;

dan (5) teknologi pendidikan.

Langkah kedua adalah melaksanakan dan memimpin proses-belajar mengajar.

Dalam tahap pelaksanaan ini semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rencana dicoba

dilaksanakan dengan berbagai modifikasi sesuai dengan keadaan atau perkembangan yang

terjadi di lapangan. Dalam kaitan ini guru dituntut memiliki kecepatan dan ketepatan

mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan, seperti menghentikan

kegiatan belajar karena diketemukannya kesalahan mendasar dari beberapa siswa dalam

mengerjakan tugas; mengubah pola interaksi karena pola yang digunakan kurang efektif;

mengarahkan dan memotivasi siswa karena sebagian dari mereka kurang memiliki

semangat belajar; dan berbagai tindakan yang sering terjadi di luar rencana yang ditetapkan.

Menurut Soedijarto (1993b), kemampuan melaksanakan program memerlukan kemampuan

menangkap perubahan, mengambil keputusan yang cepat dan tepat, memilih dan mengam-

bil alternatif pemecahan dengan segera, dan berbagai kemampuan lapangan yang

memerlukan kiat dan kemampuan taktis.

Langkah ketiga adalah menilai kemajuan proses belajar mengajar. Menurut

Soedijarto (1993b), kegiatan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara iluminatif-

observatif dan secara struktural-objektif. Yang pertama dilakukan dengan pengamatan

berkelanjutan tentang perubahan dan kemajuan  yang diperlihatkan oleh siswa. Ini dapat
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dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan mengajar. Yang kedua antara lain berkaitan

dengan pemberian nilai, penentuan kedudukan siswa, dan pemberian angka yang lazim

dilakukan dalam rangka penilaian kemajuan belajar.

Langkah terakhir adalah memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar dan

informasi lainnya tentang pelajar bagi perbaikan program belajar mengajar. Setiap pekerja

profesional tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya, terutama dalam

kaitannya dengan pemerolehan informasi yang diperlukan. Hal ini juga berlaku bagi guru

yang profesional. Seorang guru seyogyanya mengetahui jenis informasi yang diperlukan,

misalnya apabila harus menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar; mengetahui

sumber informasi yang sahih dan dapat dipercaya; dan mengetahui begaimana menafsirkan

informasi yang diperoleh baik dari orang tua siswa, dokter, psikolog, dan sumber informasi

lain (Soedijarto, 1993 b).

Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian tindakan kelas pada awalnya penelitian tindakan menjadi salah satu

model penelitian yang dilakukan pada bidang pekerjaan tertentu dimana peneliti melakukan

pekerjaannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun pengelolaan sumber daya

manusia. Salah satu contoh pekerjaan utama dalam bidang pendidikan adalah mengajar di

kelas, menangani bimbingan dan konseling, dan mengelola sekolah. Dengan demikian yang

menjadi subyek penelitian adalah situasi di kelas, individu siswa atau di sekolah. Para guru

atau kepala sekolah dapat melakukan kegiatan penelitiannya tanpa harus pergi ke tempat

lain seperti para peneliti konvensional pada umumnya.

Penelitian tindakan secara umum dapat artikan sebagai penelitian yang berorientasi

pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada

sekelompok subyek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat

tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan

tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih

baik. Dengan semakin mantapnya psikologi kognitif yang mengedepankan aspek

konstruktivisme, para guru tidak lagi dianggap sekedar sebagai penerima pembaharuan

yang diturunkan dari atas, tetapi guru bertanggung jawab dan berperan aktif untuk

mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui penelitian tindakan

kelas dalam proses pembelajaran yang dikelolanya. Latar belakang itulah yang melahirkan

konsep PTK (Basuki:2009)
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PTK adalah merupakan strategi bagi guru dalam mengaplikasikan pembelajaran

dengan melihat pada pengalamnya sendiri atau dengan perbandingan dari guru lain. Lewin

dalam Tahir (2012) Menurut Bahri (2012) penelitian tindakan kelas merupakan sebuah

kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian-kejadian dalam kelas untuk

memperbaiki praktek dalam pembelajaran agar lebih berkualitas dalam proses sehingga

hasil belajarpun menjadi lebih baik. Dari beberapa definisi seperti yang telah dikemukakan

dimuka maka ciri utama dari penelitian tindakan adalah adanya intervensi atau perlakuan

tertentu untuk perbaikan kinerja dalam dunia nyata. Elliot dalam wina (2011) mengatakan,

“The fundamental aim of action research is to improve practice rather than toproduce

knowledge

Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian melalui sistem berdaur atau

siklus dari berbagai kegiatan pembelajaran. Kemmis dan Mc Taggart, (1992) menyatakan

prosedur PTKdilaksanakan dengan 4 kegiatan utama atau tahapan yaitu Plan

(perencanaan). Action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi)

Secara umum ada 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas,yaitu:(1) Kritik Reflektif, yaitu

suatu perhitungan situasi,seperti catatan atau dokumen pejabat,digunakan untuk membuat

tuntutan tersembunyi menjadi lebih baik; (2) Kritik Dialektika, digunakan untuk memahami

antara fenomena dan konteksnya; (3) Sumber Daya Kolaboratif, prinsip ini

mempersyaratkan bahwa setiap gagasan seseorang sama penting dengan sumber daya

potensial; (4) Ambil Resiko, proses perubahan mengancam semua cara yang telah

ditetapkan sebelumnya,maka diperlukan kejelian untuk mengambil resiko (Emzir, 2011)

Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Cara Perbaikan Pembelajaran

Penelitian tindakan (action research) pada awalnya dikembangkan dengan tujuan

untuk mendapatkan solusi terhadap problema sosial (termasuk pendidikan). Penelitian

tindakan diawali oleh suatu kajian terhadap permasalahan secara sistematis (Kemmis dan

Taggart, 1988). Hasil kijian ini dija- dikan acuan untuk menyusun suatu rencana kerja

(tindakan) sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah

pelaksanaan tindakan dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Hasil observasi dan

evaluasi dapat digunakan sebagai masukkan sehingga dapat dilakukan refleksi terhadap apa

yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi  tersebut dapat dijadikan

landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan dalam tindakan selanjutnya.

Penelitian tindakan kelas menjadi pilihan karena pendekatan ini banyak

memberikan manfaat kepada guru. Arikunto (2010) mengemukakan manfaat PTK bagi
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guru antara lain (1) guru dapat melihat kembali, mengkaji secara seksama dan

menyempurnakan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dalam usahanya menemukan

kelemahan dalam proses belajar mengajar dan sekaligus mencari jalan keluar untuk

memperbaiki kelemahan tersebut; (2) guru dapat mengelola kegiatan pendidikan agar

menjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat didaerahnya; (3) pelaksanaan

PTK tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pembelajaran di kelas dan juga tidak

menghambat pelaksanaan kurikulum di sekolah, dan (4) dapat menjembatani kesenjangan

antara teori yang bersifat umum, abstrak ,ideal dengan praktik pembelajaran di kelas yang

bersifat spesifik karena teori yang sifatnya umum, abstrak dan ideal menyebabkan tidak

dapat sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam praktek, diperlukan penyesuaian-penyesuaian

agar relevan dengan kondisi yang terjadi di kelas sehingga memberikan manfaat optimal

Menurut Kemmis (1988), penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi

diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial (termasuk pendidikan)

untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Dengan demikian, akan diperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan situasi di mana praktik tersebut

dilaksanakan. Terdapat dua hal pokok dalam penelitian tindakan yaitu perbaikan dan

keterlibatan. Hal ini akan mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga area yaitu;

(1) untuk memperbaiki praktik; (2) untuk pengembangan profesional dalam arti

meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksana- kannya; serta (3)

untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan.

Sependapat dengan Creswell (2008) menegaskan bahwa PTK adalah sebuah

prosedur sistematis yang digunakan guru (atau individu lain dalam konteks pendidikan)

untuk menjaring data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka memperbaiki komponen-

komponen pendidikan, seperti teknik pengajaran, guru, atau proses pembelajaran siswa.

Menurut pendapat Kemmis & McTaggart (2000) dapat dirumuskan paling komprehensif

dan aplikatif untuk sektor pendidikan. Mereka berpendapat bahwa PTK merupakan suatu

proses belajar yang menghasilkan perubahan nyata dalam hal (a) apa yang dilakukan orang,

(b) bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain, (c) apa yang mereka

maksudkan dan nilai, dan (d) wacana pemahaman dan penafsiran mereka tentang dunia

mereka. dari definisi tersebut, terdapat kesimpulan yang mengungkapkan bahwa PTK

merupakan kajian berbasis praktisi yang dilakukan untuk meningkatkan aspek-aspek

tertentu untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran.
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Model Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Salah Satu Strategi Meningkatkan

Profesionalisme Guru

Pelaksanaan penelitian di kalangan guru merupakan gagasan penelitian yang

dilaksanakan para pendidik terhadap praktik pembelajaran yang mereka lakukan dengan

tujuan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas praktik tersebut  Setiap disiplin ilmu

dan profesi berkembang karena adanya penelitian. Sehubungan dengan itu, penelitian dan

praktik pembelajaran harus selalu dilakukan sebagai upaya perbaikan kualias pembelajaran.

Hasil penelitian seorang guru bahkan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan

kompetensi si guru itu sendiri tetapi juga guru-guru lain yang mempelajari hasil penelitian

tersebut melalui publikasi tertulis maupun konferensi atau seminar. Menurut Alwasilah

(2012), keberhasilan penerapan jugyou kenkyuu, yang secara harfiah berarti penelitian

pembelajaran, di Jepang merupakan sebuah contoh nyata. Penerapan jugyou kenkyuu, yang

dikenal sebagai "lesson study" membuat penelitian menjadi bagian tak terpisahkan dari

tugas guru.Denag penelitian tersebut guru memiliki tanggung jawab sebagai profesi untuk

melakukan inovasi dan penyelesaian setiap permasalahan pembelajaran. Guru dismping

sebagai pembelajar juga  merupakan peneliti. Meskipun penelitian diyakini berperan sentral

dalam pengembangan praktik pembelajaran, kebanyakan guru, khususnya yang mengajar di

jenjang pendidikan dasar dan menengah, memandang penelitian sebagai aktivitas yang

berada di luar wilayah pekerjaan rutin mereka. Mayoritas guru hanya terfokus pada

kesibukan mengajar dan menganggap bahkan ide pengikutsertaan penelitian ke dalam tugas

professional guru sekalipun merupakan hal yang tidak realistis. dengan membiasakan guru

dalam melakukan penelitian tindakan maka guru bisa mengetahui kekurangan dan

kelebihan dirinya serta selalu berusaha mengembangkan diri sebagai bentuk tanggung

jawab profesi yang pada akhirnya akan dapat menunjukkan profesionalisme sebagai

seorang pendidik Masih banyak guru yang belum dapat melihat manfaat langsung hasil

penelitian bagi tugas profesionalnya. Hasil penelitian eksperimental atau korelasional

sering kali para guru tidak dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah masalah

yang dihadapi di kelas. Mackey dan Gass (2005) mengatakan bahwa para guru sering

melihat temuan-temuan penelitian tidak relevan dan tidak aplikatif untuk pengajaran

mereka di kelas. Sehubungan dengan itu, Zeuli (1994) menegaskan bahwa para guru hanya

akan mengakui kredibilitas sebuah penelitian jika temuan-temuan penelitian itu relevan

dengan praktik pengajaran yang mereka alami di kelas.
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PENUTUP

Penelitian tindakan merupakan bentuk intervensi guru dalam proses pembelajaran di

kelas. Dengan penelitian tindakan guru dapat melakukan pemeriksaan dengan cermat

apakah intervensi ini efektif atau tidak. Dengan demikian penelitian tindakan bukan

merupakan eksperimental, tetapi merupakan penelitian yang berdasarkan permasalahan

yang ada di kelas serta untuk dicari solusinya. Sejalan dengan itu semakin guru mampu

melakukan perbaikan pembelajaran di kelas dengan penelitian tindakan maka guru telah

menjalankan tanggungjawab profesi sebagai seorang pendidik dalam ikut serta

mensukseskan proses pembelajaran. penelitian tindakan kelas ini sebagai salah satu bentuk

upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam profesinya
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ABSTRAK

Kepribadian seorang anak tercipta dari fungsi secara nyata dan fungsi potensial pola organisme yang
ditentukan faktor keturunan dan penguatan dari lingkungan. Orang tua adalah faktor terbesar dalam
membentuk kepribadian anak. Dalam era globalisasi banyak kepribadian anak yang kurang baik,
dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan ketidakharmonisan keluaga, berdasarkan hal
tersebut penulis meneliti tentang pengaruh keadaan keluarga yang bisa membentuk kepribadian anak dengan
judul “Pengaruh Struktur Keluarga terhadap Kepribadian Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah adakah pengaruh struktur keluarga terhadap kepribadian anak dengan tujuan mendeskripsikan
pengaruh struktur keluarga terhadap kepribadian anak Penelitian ini menggunakan analisis statistik
inferensial. dengan tujuan untuk menguji hipotesis ada atau tidak pengaruh antara struktur keluarga
terhadap kepribadian anak dalam penelitian ini menggunakan  rumus korelasi product moment, dari hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh struktur keluarga terhadap kepribadian anak dapat diterima
tetapi lemah.

Kata kunci: Kepribadian, Keluarga

LATAR BELAKANG

Kepribadian seorang anak merupakan gabungan dari fungsi secara nyata maupun

fungsi potensial pola organisme yang ditentukan oleh faktor keturunan dan penguatan dari

lingkungan. Salah satu lingkungan sosial yang ada di sekitar anak adalah keluarga. Orang

tua harus bisa meletakkan komunikasi yang baik di lingkungan keluarga, menciptakan

situasi dan kondisi yang dapat mengundang anak untuk berdialog dengan orang tua, agar

anak dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dijadikan pedoman sebagai landasan

hidupnya nanti. Di era globlasisasi ini orang tua mengalami masalah yang kompleksitas,

dimana dalam perkembangan anak mengalami kecenderungan dalam berkepribadian yang

buruk seperti yang diposting oleh Tribunnews.Com, Melawi, sebanyak 11 siswa yang

terdiri dari 9 pelajar SMA dan 2 pelajar SD terjaring tim gabungan, dinas pendidikan,

Satpol PP dan Polres Melawi, saat razia ke sejumlah warnet dan game play station di

kawasan Nanga Pinoh Melawi, Kamis (25/9/2014). Para siswa yang terjaring razia ini

kemudian diangkut menggunakan dalmas untuk dibawa ke kantor Satpol PP Melawi.

Petugas kemudian melakukan pendataan untuk selanjutnya diberi pengarahan dan dibina

(Dewi Agustina, 2014). Berdasarkan berita yang ada di atas tentang kepribadian dapat

dikatakan bahwa permasalahan kepribadian tersebut dikarenakan kurangnya perhatian

orang tua terhadap anak.
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Dari uraian di atas penulis meneliti tentang pengaruh keadaan keluarga yang bisa

membentuk kepribadian anak dengan judul “Pengaruh Struktur Keluarga terhadap

Kepribadian Anak yang terjadi di Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan Tahun 2015”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur

keluarga, mendeskripsikan kepribadian anak dan mendeskripsikan pengaruh struktur

keluarga terhadap kepribadian anak. Pentingnya penelitian ini adalah menambah wawasan

bagi kepala keluarga tentang pentingnya struktur keluarga, memberi informasi kepada

seluruh keluarga betapa pentingnya pembentukan kepribadian anak dan memperdalam

pengetahuan bagi semua masyarakat luas tentang seberapa besar pengaruh struktur keluarga

terhadap kepribadian anak.

Menurut Jhonson Leny R struktur keluarga adalah “susunan keluarga yang

memberikan gambaran tentang bagaimana suatu keluarga itu melaksanakan fungsinya

dalam masyarakat”(Jhonson Leny R, 2010: 21). Ciri struktur keluarga adalah teridiri dari

dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan dan adopsi, anggota

keluarga hendaknya berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran

sosial: suami-istri, anak, kakak dan adik, anggota keluarga biasanya hidup bersama atau

jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain dan mempunyai tujuan

menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis

dan sosial anggota (Sri Lestari, 2012: 42-43). Fungsi struktur keluarga menurut BKKBN

(Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) senada dengan Peraturan Pemerintah ada

8 fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi

melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan

fungsi pembinaan lingkungan (PP No. 21, 1994).

Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kata kepribadian digunakan untuk

menggambarkan identitas diri seseorang, kesan umum seseorang tentang diri anda atau

orang lain, dan fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah.

Adapun Djunaidatul Munanawaroh dan Tanenji dalam bukunya Filsafat Pendidikan

bahwa “kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau pada

suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain” (Djunaidatul

Munawaroh, Tanenji, 2003: 23). Faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian

anak yang dapat membentuk keribadian dan watak anak adalah faktor yang berasal dari

dalam diri seseorang dan faktor keturunan, sedangkan dari luar faktor lingkungan.

Sedangkan faktor yang menghambat kepribadian anak adalah karakteristik biologis dan

pola asuh orang tua.
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METODE PENELITIAN

Penelitian  ini termasuk jenis Metode penelitian kuantitatif,  berdasarkan metodenya

penelitian ini termasuk penelitian survey karena digunakan untuk mendapatkan data dari

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan). Sedangkan berdasarkan sifat masalahnya

penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Penelitian ini termasuk dalam golongan

penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan analisis statistik inferensial

dengan  menggunakan teknik analisis korelasional dan memakai teknik korelasi Product

Moment dengan tujuan mengetahui jawaban ada atau tidaknya pengaruh struktur keluarga

terhadap kepribadian anak. Dalam penelitian ini populasinya untuk struktur keluarga

berjumlah 120 KK yang mempunyai anak usia 7-12 tahun yang ada di Desa Sumberbendo,

sedangkan populasi kepribadian anak mengikuti populasi dari kepala keluarga, dengan

menggunakan random sampling. Untuk pengumpulan data menggunakan angket,

wawancara dan dokumentasi. Angket tersebut diberikan kepada kepala keluarga yang

memiliki anak usia 7-12 tahun dan kepada anak yan memiliki usia 7-12 tahun masing-

masing sebanyak 30orang/anak. Wawancara ditujukan kepada tokoh agama sedangkan

dokumentasi ditujukan kepada kepala Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur keluarga merupakan susunan keluarga inti (ayah, ibu dan anak)   yang

meliputi keutuhan keluarga, ikatan antar keluarga, kelengkapan keluarga. Hal tersebut

sesuai dengan ciri-ciri keluarga yang berdasarkan pendapat Sri Lestari adalah t erdiri dari

dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi yang saling

berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial : suami, istri, anak,

kakak dan adik, anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap

memperhatikan satu sama lain (Sri Lestari, 2012: 42-43).

Untuk bisa mempertahankan struktur keluarga hendaknya setiap anggota keluarga

harus mengetahui peran, fungsi  dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut telah di

paparkan oleh PP No. 21 tentang fungsi struktur keluarga yaitu “Fungsi keagamaan Fungsi

sosial budaya, Fungsi cinta kasih, Fungsi melindungi, Fungsi reproduksi, Fungsi sosialisasi

dan pendidikan Fungsi ekonomi” (PP, No. 21, 1994). Dari indikator keutuhan keluarga

yang tergolong kategori tinggi sebanyak 14 orang atau 47% pada item/pernyataan

komunikasi antar pasangan suami istri sangatlah penting dalam menjaga pernikahan. Pada

indikator kedua yaitu indikator ikatan antar keluarga yang tergolong tinggi sebanyak 15

orang atau 50% pada item/pernyataan selalu menjaga keharmonisan  keluarga. Pada
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indikator ketiga yaitu indikator kelengkapan keluarga yang tergolong tinggi sebanyak 14

orang atau 47% pada item keharmonisan rumah tangga tercermin dari keutuhan keluarga.

Pada indikator keempat yaitu indikator keharmonisan keluarga yang tergolong tinggi

sebanyak 13 orang atau 44% pada item kejujuran adalah kunci sebuah keharmonisan

keluarga. Dari hasil analisis di atas dapat dikatakan bahwa dari indikator yang termasuk

kategori sangat tinggi adalah indikator ikatan antar keluarga sebanyak 50% yaitu selalu

menjaga keharmonisan keluarga, hendaknya perlu menjalin interaksi antar anggota

keluarga agar keharmonisan bisa tetap terjaga.

Kepribadian anak merupakan karakteristik anak yang meliputi ketaatan anak, sikap

sopan santun anak, perbuatan anak, tingkah laku anak dan tata krama anak. Menurut

Isti’anah indikator kepribadian adalah “Emosional, kecerdasan, dan kemampuan berfikir

(Isti’anah, 2010). Dalam kepribadian anak ada juga faktor yang dapat menghambat

kepribadian anak berdasarkan pendapat Istianah “pola asuh orang tua dan karakter biologis

(Istianah, 2010). Pada indikator ketaatan anak yang tergolong sering sebanyak  16 orang

atau 53% pada item/pernyataan jika ulangan harian saya meminta jawaban kepada teman.

Pada indikator perbuatan anak yang tergolong kadang-kadang sebanyak 20 orang atau 67%

pada item/pernyataan saya membuang sampah pada tempatnya. Pada  indikator yang

termasuk kategori sering  pada indikator tingkah laku anak sebanyak 29 orang atau 97%

pada item jika berbicara kepada orang tua saya berkata sopan. Pada indikator tata karma

anak yang tergolong sering sebanayk 15 orang atau 50% pada item mengucapkan salam

ketika bertamu.

Dari hasil analisis penelitian di atas dapat dikatakan bahwa indikator yang termasuk

kaegori yang sangat tinggi selalu pada indikator tingkah laku anak pada item jika berbicara

kepada orang tua saya berkata sopan, yang termasuk sering pada indikator tata karma anak

pada item mengucapkan salam ketika bertamu dan kadang-kadang pada indikator perbuatan

anak pada item saya membuang sampah pada tempatnya. Pada  indikator yang termasuk

kategori sering yang paling menonjol pada indikator tingkah laku anak sebanyak 29 orang

atau 97%  pada item jika berbicara kepada orang tua saya berkata sopan dapat terbentuk

dari pola asuh orang tua, karena orang tualah merupakan lingkungan awal bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah berdasarkan hipotesis nihil (Ha) ada

pengaruh antara struktur keluarga terhadap kepribadian anak. Sudah bisa dilihat kebenaran

atau kepalsuan penelitian tersebut. Berdasarkan Interprestasi dari perhitungan di atas telah

diperoleh rxy sebesar 0,35. Berdasarkan ancer-ancer diatas ternyata 0,35 terletak pada 0,20-

0,40 yang tergolong sangat lemah. Nilai “r” Product Moment dapat dilihat bahwa besar df
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sebesar 28, diperoleh “r” Product Moment pada taraf signifikansi 5% = 0,349 dan pada

taraf signifikansi 1%= 0,449. Dengan demikian secara sederhana dapat kita berikan

interprestasi rxy tersebut yaitu, antara struktur keluarga dan kepribadian anak terdapat

pengaruh yang lemah atau rendah atau ada pengaruh struktur keluarga terhadap kepribadian

anak.

Berdasarkan interprestasi di atas dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif antara

struktur keluarga dan kepribadian anak atau meyakinkan adanya pengaruh struktur keluarga

terhadap kepribadian anak di Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Tahun 2015 sangat kuat atau sangat tinggi. Selain dari penyebaran angket tersebut juga

dilakukan wawancara sebagai faktor penunjang, yaitu wawancara dengan keluarganya yang

utuh setelah dilakukan wawancara kepada keluarga utuh tetapi tidak pernah di rumah yang

dikemukakan oleh bapak Sudianto “ternyata kepribadian anaknya yang kurang baik atau

kurang wajar  juga dapat dipengaruhi oleh kedua orang tua yang tidak pernah dirumah

dikarenakan kedua orang tuanya bekerja” (Sudianto: 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis tentang pengaruh struktur keluarga terhadap kepribadian anak Desa

Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menggunakan

rumus korelasi Product Moment diketahui diperoleh “r”= 0,35 yang bernilai positif

Berdasarkan ancer-ancer diatas ternyata 0,35 terletak pada 0,20-0,40 yang tergolong lemah.

Dengan demikian secara sederhana dapat kita berikan interprestasi rxy tersebut yaitu karena

teknik analisis korelasi yang kita bicarakan di sini adalah teknik analisis korelasional

bivariat, maka nr akan selalu = 2, (sebab variabel yang dikorelasikan hanya 2 buah).

Dengan mudah peneliti dapat memperoleh df = 30-2= 28, diperoleh “r” Product Moment

pada taraf signifikansi 5% = 0,349 dan pada taraf signifikansi 1%= 0,449. telah diketahui ro

adalah 0,35 sedangkan rt masing-masing ,adalah 0,361 dan 0,463. Dengan demikian rxy

lebih kecil daripada rt. maka Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis nihil (H0)

ditolak. Dengan demikian hipotesisnya berbunyi Ada pengaruh struktur keluarga terhadap

kepribadian anak di Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tahun

2015 dapat diterima.

Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti memunculkan saran Bagi kepala

keluarga bahwa betapa pentingnya struktur keluarga terutama pada keutuhan dan ikatan
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antar keluarga yang memunculkan prosentase sebesar 44% yang tergolong rendah, hal

tersebut menunjukkan kurangnya interaksi dan komunikasi yang baik antar pasangan. Jika

interaksi dan komunikasi dengan baik maka keutuhan keluarga dan ikatan antar keluarga

terjalin dengan baik dan tidak akan terpecah belah.. Bagi seluruh keluarga bahwa betapa

pentingnya kepribadian anak. Dalam pembentukan kepribadian anak tergantung pada pola

asuh orang tua karena keluargalah tempat utama anak itu berkembang, yang kedua adalah

lingkungan.  Dimana pada indikator telah diperoleh 50% yang tergolong rendah pada

ketaatan anak, hal itu menunjukkan kurangnya pola asuh orang tua yang dalam memberikan

contoh kesehariannya kurang diperhatikan hal-hal yang tidak seharusnya dimunculkan yang

nantinya berdampak negatif pada anak.
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ABSTRAK

Naiknya anggaran pendidikan dari tahun ketahun membawa konsekwensi naiknya biaya investasi.Jumlah
pengeluaran investasi seperti pengeluaran untuk pembangunan gedung, peningkatan kualitas SDM dan
pembelian mesin, jumlahnya cukup besar,perlu kajian yang pasti apakah pengeluaran layak dilakukan. Untuk
mengkaji pengeluaran Investasi mana yang layak dilaksanakan dan menguntungkan dapat digunakan
berbagai metode.Keterbatasan kajian ini semua berdasar laporan keuangan, tidak semua lembaga publik
termasuk lembaga pendidikan membuat laporan keuangan.

Kata kunci: Metode Payback, NPV, Profitabilitas indeks.

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan di Indonesia di Asia Tenggara menempati urutan ke 11 dari 12

negara. Menurut Tilaar (2003:150) dan Mulyasa(2008:15),dunia pendidikan Indonesia

mengalami empat krisis pokok: kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitismedan

manajemen.. Keluaran sekolah mencakup tiga fungsi, keluaran administratif, keluaran

perilaku dan peningkatan nilai tambah (Thomas:1971:12-13).Keluaraan sekolah dari segi

keluaran administratif, yaitu seberapa baik layanan yang dapat diberikan guru, kepala

sekolah, karyawan dalam proses pendidikan. Keluaran dari perubahan perilaku, dengan

melihat nilai-nilai yang diperoleh peserta didik sebagai suatu gambaran dari prestasi

akademik dan prestasi non akademik yang telah dicapai peserta didik dan peningkatan nilai

tambah yang diperoleh siswa selelah pencapaian kompetensi.Selama ini untuk melihat

kualitas lembaga pendidikan dilihat banyaknya siswa yang lulus semata.Berdasarkan

survey Bank Dunia, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara di dunia. Badan

internasional PBB, United Nations Development Programme (UNDP) baru-baru ini

mengeluarkan laporan negara-negara menurut peringkat Human Development Index (HDI

2005), Indonesia  ada di peringkat 110 dari 177 negara dan  (HDI 2009), Indonesia  ada di

peringkat 111 dari 182 negara, HDI 2014 Indonesia  ada di peringkat 108 dari 187 negara,

termasuk Medium human developmen

HDI yang rendah menunjukkan ketidak berhasilan pembangunan kesehatan,

pendidikan, dan ekonomi suatu negara.Salah satu determinan penting dalam proses

pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia atau human capital. Pembangunan

manusia melalui pendidikan membutuhkan sumber daya, seperti untuk pembiayaannya.
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Temuan (A. Zamili: 2012), pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien,

dimana pemanfatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang

diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas

pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin

mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.

Efisiensi di dunia pendidikan merupakan kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan karena berbagai alasan: 1) Terbatasnya sumber daya serta tidak meratanya

keberadaan sumber daya ; 2) Pendidikan mengandung biaya kesempatan (biaya oportunity);

3) Biaya investasi memerlukan biaya yang cukup besar dan dana tidak tersedia secara

otomatis dan 4) Tuntutan akan peningkatan mutu pendidikan yang semakin meningkat

PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Anwar (2005:118), Pembiayaan pendidikanmerupakan penyelenggarakan

pendidikan yang menyangkut bagaimana mencari sumber dana dan bagaimana

menggunakan dana tersebut untuk penyelenggaraan proses pendidikan. Bagaimana mencari

sumber dana dalam UU nomor 48 tahun 2008 dikenal dengan “Pendanaan”  sedangkan

bagaimana menggunakan  dana disebut “Pengelolaan Dana“. Menurut Riyanto (2001:4)

keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan

menggunakan dana disebut pembelanjaan dalam arti luas atau disebut manajemen

keuangan.

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan

untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana pendidikan satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah  bersumber dari: a) anggaran Pemerintah; b).

bantuan pemerintah daerah; c). pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya ;d).

bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik ; e). bantuan

dari pihak asing yang tidak mengikat; dan f). sumber lainnya yang sah.

Dalam UU No. 20 tahun 2003, Pendanaan Pendidikan sudah diatur secara khusus

dalam Bab XIII, substansinya antara lain: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Menurut PP 48/2008

yang dimaksud masyarakat adalah (1). Penyelenggara atau satuan pendidikan yang

didirikan masyarakat/sekolah swasta (2) Peserta didik atau wali murid dari peserta didik (3)

Pihak Lain.Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,
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kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan,

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.PP 19/2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan menjelaskan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun menjelaskan

Standar pembiayaan (permendiknas no 69 tahun 2009) adalah standar yang mengatur

komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu

tahun.Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. diatur dalam

Permendiknas.Permendiknas ini mengatur standar biaya nonpersonalia.Biaya operasi

nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai

(BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi

atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra

kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Pendanaan di sekolah juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk itu kreaktivitas setiap pengelola pendidikan

dalam menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan

program pendidikan baik rutin maupun pengembangan di lembaga yang bersangkutan.

Pengelolaan dana oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur

dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga  satuan pendidikan, serta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut  Bastian  ( 2006:162), sumber pembiayaan pendidikan  berasal, swadana,

publik private partnerchip, pinjaman dosmestik dan luar negeri dan hibah. Pembiayaan

yang bersumber  dari masyarakat dapat berupa sumbangan  dari dunia industri misalnya

untuk penelitian-penelitian. Alokasi dana dipergunakan untuk kurikulum, instrastruktur,

peserta didik, pendidik, teknologi pendidikan, ekstrakurikuler dan fasilitas pendukung.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor pendidikan selama ini masih jauh dari

standar minimal yang dianjurkandalam pelaksanaannya anggaran yang disubsidi oleh

pemerintah.Jumlahnya relatif kecil, sebagian besar diberikan dalam bentuk subsidi kepada

penyelenggara pelayanan berupa anggaran rutin (termasuk gaji), anggaran pembangunan

serta biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan kata lain pembiayaan pendidikan

yang berlangsung selama ini tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak

diarahkan untuk mensubsidi masyarakat miskin. Mengenai pendidikan bagi masyarakat

tidak mampu pembiayaan pendidikan  oleh masyarakat  dapat bersifat sosial,  sehingga

yang miskin dan pintar tetap  dapat menikmati pendidikan.
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Berdasarkan UUD tahun 45 dan Undang-undang no 2 tahun 2003 tentang siskdinas

dana pendikan selain gaji pendidik  dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi

minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan

APBD). Pembiayaan sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja

dan bukan dari anggaran pendapatan. Sejumlah daerah telah mengalokasikan 20% dana

APBD untuk pendidikan. Alokasi Anggaran Pendidikan 2015 Rp404 Triliun,Anggaran

pada tahun 2014  Rp 371,2 triliun(https://id-id.facebook.com) Diprioritaskan untuk

Meningkatkan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan. MenurutNanang

Fatah (2000: 82) Persentase anggaran pendidikan kita 6,8 % dari APBN  dan ternyata

paling rendah di Asia Timur, sedangkan di Thailand 19,4 %. Akan tetapi ternyata

komponen gaji guru juga dimasukkan didalamnya sehingga anggaran di tingkat sekolah

sama saja. Di sekolah negeri sebagian besar dana dihimpun  dari masyarakat  juga

dipergunakan untuk menambah kesejahteraan guru dan segala hal yang tidak relevan

dengan peningkatan mutu pendidikan.Temuan Supriadi(2006: 63) Komponen pengeluaran

untuk gaji sangat dominan RAPBS SDN di Bandung lebih 80% dari total RAPBS.

2. Macam–macam Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan

pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang

bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat

menentukan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan lancar tanpa dukungan biaya. Dalam

konteks perencaaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematik pembiayaan

pendidikan amat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini dapat dikembangkan kebijakan

pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan

pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Menurut PP RI No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,  biaya pendidikan

meliputi: a) biaya satuan pendidikan; b) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan

pendidikan; dan c) biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri dari : a).

biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan; b). biaya operasi (biaya

personalia dan  biaya non personalia)  c). bantuan biaya pendidikan   dan d). beasiswa.

Biaya  pengelolaan pendidikan meliputi: biaya investasi, yang terdiri atas: biaya

investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Biaya investasi

terdiri dari biaya konstrusksi sekolah dan peralatan yang penggunaannya diperkirakan

melebihi  satu tahun, seperti komputer, mesin ketik dan mesin hitung.  Studi Bank Dunia

(1993), menyarankan bahwa dalam jangka pendek pembiayaan pendidikan seyogyanya
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diarahkan untuk melanjutkan investasi yang telah dilaksanakan di masa lalu dan untuk

melindungi masyarakat miskin dan dampak krisis. Dalam jangka panjang perhatian

seyogyanya diarahkan kepada pencapaian pendidikan dasar yang menyeluruh.

Biaya operasi, yang terdiri atas: biaya personalia dan  biaya non personalia. Biaya

personalia satuan pendidikan,  terdiri :  gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan,

tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan

struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan,  tunjangan fungsional bagi

pejabat fungsional di luar guru,tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi

guru, tunjangan profesi bagi guru  dan  tunjangan khusus bagi guru.

Biaya  Pribadi adalah biaya yang dikeluarkan anak didik untuk dapat mengikuti

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.   Biaya pribadi meliputi biaya

pendaftaran, SPP,  buku pelajaran/diktat/paduan, alat tulis, perlengkapan sekolah,

praktikem, ketrampilan, seragam sekolah, seragam olah raga, kursus di sekolah dan biaya

karya wisata.Temuan Estri Sanjiwani, Ida  Ayu(2012),Sumber  biaya  yang  digunakan

untuk  pengelolaan  kegiatan sekolah  dan  kegiatan  belajar mengajar  lebih  banyak

diperoleh dari  biaya personal  siswa  (biaya langsung),  dibandingkan  biaya dari

pemerintah.

Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan

pelaksanaan  pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran,

sarana belajar, biaya transportasi dan  gaji guru.  Sedangkan biaya tidak langsung berupa

keuntungan yang hilang (erarning forgone)  dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang

(opportunity  cost) yang dikorbankan siswa selama belajar (Fatah .2000:23)

Pemahaman mengenai konsep biaya dalam pendidikan didasari oleh kesadaran

bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Penelitian Machon dan

Boediono (1992) menyimpulkan keuntungan investasi lebih tinggi dari pada investasi fisik,

dengan pebandingan rata-rata 15,3 % dan 9,1 %. Para ahli ekonomi mulai memberikan

perhatian yang serius terhadap pendidikan oleh karena pendidikan akan meningkatkan

kemampuan manusia dalam berproduksi. Disinilah muncul pandangan mengenai manusia

sebagai modal pembangunan atau sering disebut sebagai “human capital”.

Biaya  pendidikan bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga dalam

bentuk biaya kesempatan (opportunity cost). Biaya kesempatan ini sering disebut ïncome

forgone’ yaitu potensi pendapatan bagi siswa selama ia mengikuti pelajaran atau

menyelesaikan studi di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dipandang sebagai

produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, ketrampilan , ilmu pengetahuan,



165Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2015

karakter dan nilai-nilai. Konsumen (costumers) pendidikan dapat tediri dari keluarga  atau

orang tua siswa, siswa itu sendiri, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat

secara umum.

Prinsip Dalam Pengelolaan Dana Pendidikan

Menurut Benson (1987:423-424), ada krinteria utama    pembiayaan  pendidikan

secara secara tradisional : 1) Apakah  alokasi  jasa di bidang pendidikan  kecukupan

(adequate), 2) apakah  penyebaran sumber daya bidang pendidikan efisien (efficient),  dan

3) penyebaran sumber daya bidang pendidikan adalah memenuhi keadilaan (equitable).

Pengelolaan dana pendidikan juga perlu prinsip tranparanso dan Prinsip akuntabilitas

publik.

Prinsip Keadilan, pengelolaan dana dilakukan dengan memberikan akses pelayanan

pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik,

tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin,

Prinsip Efisiensi, pengelolaan dana dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu,

relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Prinsip Transparansi, pengelolaan dana dilakukan dengan memenuhi asas kepatutandan

tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang

didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga  dapat diaudit atas dasar standar

audit yang berlaku dan  dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku

kepentingan pendidikan.

Prinsip Akuntabilitas Publik, pengelolaan dana  dilakukan dengan memberikan

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan

pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Prinsip Khusus, Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara

atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam

mewujudkan good governance. Karakteristik good governance menurut United Nation

Develpment Program (UNDP)  meliputi ; participation, rule of law, transparency,

responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability,

strategic vision (Mardiasmo. 2009 :18).
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Pembiayaan  Investasi dalam Pendidikan

Pengeluaran investasi adalah pengeluran yang hasil pengembaliannya terjadi dalam

jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti pengeluaran untuk pembangunan gedung,

peningkatan kualitas SDM dan pembelian mesin,Menurut Suryadi (1999), di negara-negara

sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan

relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20% dibanding 15%. Sementara itu

di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi

modal fisik yaitu 9% dibanding 13%. Temuan Utami, Nunung Nurastuti(2011), Investasi

sumber daya manusia dan literasi berpengaruh positif sig-nifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi(karya-ilmiah.um.ac.id).

Alokasi Anggaran Pendidikan 2015 (Rp404 Triliun) yang meningkat significan dari

tahun 2014 (Rp 371,2 triliun) mengandung implikasi naiknya pengeluaran investasi.

Lembaga perlu mengadakan evaluasi atas proyek-proyek investasi, untuk menentukan

apakah proyek tersebut layak diusahakan atau tidak. Kesalahan dalam merencanakan

proyek mengakibatkan kerugian bagi lembaga. Selain ituevaluasi dipergunakan untuk

memilih berbagai alternatif proyek yang saling menguntungkan.

Bagaimana mengkaji investasi di pendidikan, untuk mengkaji Investasi bisa

digunakan Metode Paybacak, Return On Invesment, Metode NPV, Profitabilitas Indeks,

(Fred Weston:1986,Bambang Riyanto:2001, Partono Thomas 2014).

1. Metode Jangka Pengembalian (Payback)

Jangka pengembalian merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk menutup

kembali investasi dari proyek. Bahan yang digunakan adalah aliran kas bukan laba atau

keuntungan. Hasilnya merupakan satuan waktu seperti tahun, bulan. Jikalau periode

“payback” ini lebih pendek dari pada yang diisyaratkan dikatakan proyek menguntungkan.

Sebaliknya jikalau lebih lama dari yang diisyaratkan proyek ditolak. Untuk mengukur suatu

proyek dapat juga dibandingkan dengan paybacklembaga lain yang menangani usaha

sejenis. Semakin cepat waktu pengembalian semakin baik untuk diusahakan.

Metode ini tidak dipertimbangkan seluruh arus kas dan tidak melaksanakan diskonto

terhadap arus kasnya. Dengan tidak mempertimbangkan seluruh arus kas berarti metode ini

mengabaikan sejumlah besar arus kas negatif. Dengan tidak mendiskontokan arus kas

berarti bahwa pemajemukan tidak memperhatikan dua arus kas dari proyek yang

berbeda.Metode ini sangat sederhana dan seringkali digunakan oleh petani di pedesaan

dalam menilai investasi modalnya di sawah atau investasi di peternakan. Kelemahan yaitu
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tidak adanya dasar konsepsi untuk menentukan berapa berapa payback maksimum yang

diperkenankan atau diisyaratkan.

2. Return On Assets (ROA) atau Return on Invesment (ROI)

Return on Assetss dihitung dari arus kas, Return OnAssets merupakan suatu teknik

tingkat hasil pengembalian rata-rata (Averate rate of return). Ratio ini disebut juga

acounting rate of return atau accounting return to invesment adalah metode penilaian

investasi yang berusaha menunjukkan ratio atau perbandingan antara keuntungan neto

tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan tersebut

baik diperhitungkan nilai awal investasi atau rata-rata investasi.

ROA  =


n

ot

arus kas / n : I o

Dimana
n :  Umur suatu proyek (5 tahun).
Io :  Pengeluaran awal atau investasi awal.

Metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Kita dapat memperoleh

ROA yang sama walaupun jumlah arus kas jumlahnya berbanding terbalik. Misalnya suatu

proyek selama lima tahun mempunyai gambaran arus kas berturut-turut: 150 juta, 450 juta,

600 juta dan 1875 juta. Proyek lain arus kas: 1875 juta, 600 juta, 450 juta, 300 juta dan 150

juta. Dari dua proyek tersebut akan menghasilkan ROA yang sama, jika lembaga

memperhatikan nilai waktu dari uang jelas akan memilih proyek yang kedua, lebih-lebih

bila kondisi perekonomian dalam keadaan inflasi dimana nilai uang cenderung menurun.

Proyek kedua menghasilkan aliran kas yang lebih besar pada tahun-tahun awal, jumlah

uang ini akan lebih berharga dibandingkan dengan uang tersebut diterima pada tahun-tahun

akhir.

Diterima tidaknya investasi yang direncanakan berdasarkan ARR ini adalah

dibandingkan dengan target ARR atau minimem ARR yang ditetapkan masing-masing

dengan dasar nilai investasi awal dan rata-rata investasi. Apabila ARR minimem tidak

ditetapkan dapat diperbandingkan juga dengan biaya penggunaan dana.

Return On Assets (ROA) kecuali dihitung dari aliran kas juga dihitung berdasarkan

laporan keuangan lembaga (Nanang Fatah,2000; Bambang Riyanto,2001). Untuk melihat

efesiensi hasil ROA bisa dibandingkan dengan tingkat bunga bank umum yang berlaku

pada saat itu. Jika ROA yang diperoleh dalam satu tahun sama atau lebih besar dengan

tingkat bunga umum investasi layak dipertimbangkan.
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3. MetodeNet Presen Value

Cara pendekatannya adalah dengan mencari nilai sekarang dari arus kas yang

diharapkan dari suatu investasi yang didiskonto pada biaya modal dan nilainya dikurangi

dengan pengeluaran biaya awal proyek. Jika nilai sekarang bersihnya positif maka

sebaiknya dijalankan. Jika nilai sekarang bersihnya negatif maka sebaiknya proyek ditolak.

Jika dua proyek bersifat saling meniadakan maka yang dipilih adalah proyek dengan nilai

sekarang bersih yang tertinggi. Metode ini mempertimbangkan bahwa uang yang diterima

sekarang, lebih diinginkan daripada uang yang diterima di masa yang akan datang.Langkah

perhitungan dalam metode NPV sebagai berikut:

a. Menghitung aliran kas (cash flow) yang diharapkan dari investasi yang akan

dilaksanakan.

b. Mencari nilai sekarang dari cash flow dengan mengalikan tingkat diskonto rate tertentu

yang telah ditetapkan.

c. Kemudian jumlah nilai sekarang/present value dari cash flow selama umur investasi

dikurangi dengan nilai investasi awal akan menghasilkan NPV.

Io
ni

CFn

i

CF

i

CF
NPV 










)1(
...

2)1(

2

1)1(

1

Dimana :
CF :  Aliran Kas 1 sampai n
i :  Diskonto
n :  Masa
Io :  Investasi awal

Proyek yang layak diterima jika menghasilkan NPV positif.

4. Metode Profitabilitas Index

Profitabilitas Indeks (PI) adalah perbandingan dari present value dari net cash flow

dengan presen value dari Investasi awal (initial Outlays)

Present value Net Cash Flow (Prodeeds)
Profitabilitas Indexs = --------------------------------------------

Present value Initial outlays (IO)

Untuk pengambilan keputusan dari kreteria penilaian Profitabilitas Indeks (PI)

adalah apabila PI lebih besar dari satu maka usulan proyek akan diterima dan dilaksanakan

tetapi bila PI kurang dari satu maka usulan investasi ditolak. Keterbatasan penggunaan

metode tersebut diatas semua kajian perlu adanya data keuangan, lembaga publik termasuk

lembaga pendidikan tidak semuanya membuat laporan keuangan.
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Untuk menyusun peringkat investasi dengan berbagai metode. Beberapa metode

yang dapat dipergunakan dalam pengukuran untuk menentukan layak tidaknya investasi,

dimana masing-masing metode mempunyai kebaikan dan kelemahan tersendiri. Hal ini

perlu dicermati adalah suatu kasus bila diukur dengan metode satu menguntungkan tetapi

bila diukur dengan metode lainnya belum tentu menguntungkan.

Contoh:Gambaran arus kas dari empat proyek yang saling meniadakan (muttually

exclusive) terlihat sebagai berikut :

Tabel 1: Arus Kas Dari Empat Proyek(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Aliran kas
Proyek A

Aliran kas
Proyek B

Aliran kas
Proyek C

Aliran
kasProyek
D

Keterangan

0 -1500 -1500 -1500 -1500 Investasi awal
1 150 150 300 300
2 1350 1350 300 450
3 150 450 450 750
4 -150 1050 600 750
5 -600 1950 1875 900

Total
aliran kas

900 4950 3525 3150

Pada awal tahun masing-masing proyek memerlukan investasi sebesar Rp. 1500

juta. Pada proyek A tahun pertama langsung menghasilkan 150 juta rupiah. Proyek B

belum menghasilkan, proyek C 150 juta rupiah dan proyek D Rp. 300.000.000,-. Pada

tahun kedua proyek A menghasilkan Rp. 300.000.000,- dan proyek D Rp. 450.000.000,-

dan seterusnya.

Jika data tersebut diukur dengan keempat metode tersebut di atas hasilnya akan

terlihat sebagai berikut:

Tabel 1: Prosentase Hasil Perhitungan Pembiayaan

Metode Proyek A Proyek B Proyek C Proyek D Keterangan
Payback 2 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun Proyek A terbaik

ROA - 8 % 26 % 25 % 22 % Proyek B terbaik

NPV -
610.000

766.050 796.280 796.280 Proyek C terbaik

PI O,4 0,5 0,53 0,53 Semua Proyek  tak
layak
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa suatu proyek jika dianalisis dengan salah satu

metode layak untuk diterima tetapi belum tentu layak jika dianalisa dengan metode lainnya.

Bagi pengguna analisis tersebut konsekuensinya harus memahami berbagai alternatif

metode evaluasi investasi, sehingga dalam mengadakan penilaian lebih cermat dan efisien.

Jika penilai menggunakan metode payback secara mutlak diantara keempat proyek

tersebut maka proyek A yang terbaik, karena investasi modalnya cepat kembali. Jka penilai

menggunakan metode ROA proyek B yang terbaik karena akan memberikan presentase

keuntungan yang terbesar, proyek A akan menghasilkan ROA negatif. Tetapi jika penilai

menggunakan metode NPV proyek C yang terbaik, karena disamping NPV > 0 atau NPV

positif juga menghasilkan NPV terbesar.

Efesiensi Pembiayaan.

Menurut Barnad dalam Danim (2002:136), efisiensi mengacu pada proses kerja

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Miarso (2008:2) efisiensi pendidikan dapat

diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan

hasil yang diperoleh atau disebut pula sebagai “doing the thingright” mengerjakan sesuatu

yang benar. Efisiensi menurut Dharma dalam Mulyasa mengacu pada ukuran penggunaan

daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi juga ditekankan pada perbandingan antara

input/sumber daya dengan out put. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan

dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang

minimal. Efisiensi dengan demikian merupakan perbandingan antara input dengan out put,

tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan masukan, serta biaya dengan kesenangan yang

dihasilkan.

Indikator efisiensi dapat dilihat dari input, proses, ouput maupun outcome.Indikator

input berupa: karakteristik kepala sekolah, guru, peralatan pendidikan, lingkungan sekolah

dan  fasilitas proses pendidikan (buku pelajaran, laboratorium,perpustakaan). Indikator

proses berupa: manajemen sekolah, perencanaan program, supervisi, interaksi internal dan

eksternal, alokasi waktu kefektifan  guru dalam mengajar dan tingkah laku dan keefektifan

siswa dalam belajar. Indikator output berupa tingkat pencapaian partisipasi, hasil belajar

dan sikap dan tingkah laku. Indikator outcome berupa : penerimaan di jenjang yang lebih

tinggi, penerimaan di dunia kerja, hasil belajar pada jenjang selanjutnya,  memperoleh

penghasilan kerja dan sikap dan tingkah laku.

Ukuran-ukuran populer efisiensi untuk mengukur kinerja  organisasi perusahaan

antara lain pengembalian investasi (ROI) dan jumlah penjualanMenurut Nanang Fattah

(2006:49)  anggaran memfunyai manfaat  yaitu1). sebagai alat penaksir,2). sebagai alat
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otorisasi pengeluaran dana, dan 3). sebagai alat efesiensi. Efisiensi berkaitan dengan

kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan

(input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi

tenaga, pikiran, waktu, biaya. Efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan

pengeluaran. Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-

sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi.

1. Efisiensi Internal

Suatu system pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan

output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan

input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi internal sangat

bergantung pada dua factor utama, yaitu factor institusional dan factor manajerial.Efesiensi

intern sekolah. Angka putus sekolah, angka nunggak kelas, lulus molor tidak tepat waktu.

32 Persen Angka Putus Sekolah Nasional Ada 32 Persen di Jawa Tengah

(http://www.republika.co.id)

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi internal, perlu dilakukan penekanan/prioritas

biaya pendidikan.: 1) Memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-pomponen

input yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar; 2) Meningkatkan kapasitas

pemakaian ruang kelas, dan fasilitas belajar lainnya 3) Meningkatkan kualitas PBM; 4)

Meningkatkan motivasi kerja guru; 5) Memperbaiki rasio guru-murid; 6)Pemerataan

kesempatan memasuki sekolah (equality of acces); 7) Pemerataan untuk bertahan disekolah

(equality of survival),8) Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam

belajar (equality of output); 9) Pemerataan kesempatan menikmati manfaatpendidikan

dalam kehidupan masyarakat (equality of outcome).

2. Efesiensi eksternal.

Merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau pekerjaan atau sebagai tenaga

kerja di suatu lembaga, misalnua diterima lulusan di dunia kerja atau  diterima melamjutkan

studi pada jenjang yang lebih tinggi. Efisiensi eksternal dapat dihitung dengan

menggunakan teknik korelasisederhana, Teknik pendekatan residual, Teknik analisis

regresi ganda dan Cost-Benefit Analysis. Cost Benefit Analysisyaitu rasio antar keuntungan

finansial sebagi hasil pendidikan. Analisa efisiensi eksternal berguna untuk menentukan

kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran kepada seluruh

sub-sub sektor pendidikan. Efisiensi eksternal juga merupakan pengakuan sosial terhadap

lulusan atau hasil pendidikan, misalnya seorang lulusan STM tidak memperoleh pekerjaan

atau sebagai tenaga kerja di suatu lembaga.
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atau masyarakat dan angka sekolah tecapai tujuan intitusional dalam GBPP. Dalam analisa

ini dibandingkan lulusan STM dengan SMU dalam perolehan gaji.Efisiensi eksternal dan

efisiensi internal mempunyai kaitan yang sangat erat. Efisiensi eksternal pendidikan

meliputi tingkat balik ekonomi dan investasi pendidikan pada umumnya, alokasi

pembiayaan bagi jenis dan jenjang pendidikan

PENUTUP

Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya

pencapaian standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan

yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Peningkatan Indikator

input berupa penngkatan kompetensi  kepala sekolah, kompetensi guru,  pemenuhan

peralatan pendidikan, pemenuhan buku pelajaran, laboratorium, perpustakaan dan

perbaikan lingkungan sekolah berdampak pada perbaikan efesiensi internal.Naiknya

anggaran pendidikan dari tahun ketahun, biaya investasi pun senakin melonjak, semua

pengeluran investasi perlu kajian apakah investasi itu layak dilakukan.

Jika output menunjuk pada tujuan tujuan internal sistem pendidikan seperti angka

putus sekolah, angka pengulangan dan pencapaian tujuan kurikulum maka fokus analisis

pada ifisiensi internal sistem pendidikan itu sendiri.Efisiensi eksternal pendidikan meliputi

tingkat pengembalian ekonomi (ROI) dan investasi pendidikan pada umumnya.

Pembiayaan pendidikan mengenal biaya oportunaity/ biaya kesempatan, penggunaan

metode diatas tetap bisa dilakukan dengan asumsi jika diberdayakan misalkan disewakan.
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ABSTRAK

Profesi guru sebagai pemegang amanah bidang pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan
sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan. Pentinya profesi guru sebagai salah satu yang
berperan dalam pembangunan sumberdaya manusia, mewajibkan profesionalisme guru sebagai komitmen
profesi. Beberapa kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru diantaranya adalah kompetensi professional,
kepribadian, kompetensi pedagogic dan kompetensi sosial. Reward secara komprehensif merupakan
aktualisasi dari dua indikator utama yaitu penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik  Oleh
karenanya dalam upaya meningkatkan kinerja guru melalui reward berprestasi perlu secara seimbang
mempertimbangkan dua aspek tersebut. Sitem pemberian reward berbasis prestasi kinerja dapat
meningkatkan kualitias kinerja guru sehingga dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan
profesi serta reward dapat meningkatkan mindset guru dalam mengembangkan profesionalismenya.

Kata Kunci : Profesionalisme Guru, Reward Berprestasi

PENDAHULUAN

Guru adalah kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Profesi guru sebagai

pemegang amanah bidang pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan

sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan. Buchari Alma (2009)

menyatakan sumber daya guru ini harus dikembangkan baik melalui pendidikan dan

pelatihan dan kegiatan lain agar kemampuan profesionalnya lebih meningkat. Guru yang

terkenal dengan slogannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa menjadikan profesi guru

begitu dihormati oleh semua kalangan masyarakat. ditengah berbagai tantangan dan

perubahan sosial yang kian cepat sosok guru tetap menjadi tokoh sentral dalam menyiapkan

generasi bangsa yang unggul dan cerdas dalam menghadapi persaingan global. Ditangan

gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill

(keahlian), kematangan emosional dan moral serta spiritual. Dengan demikian, akan

dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zamannya. Oleh karena

itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang

tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. (Kunandar, 2008)

Sejalan dengan hal itu, UU RI no. 14 tahun 2005 Bab ll Pasal 2 ayat (1) menyatakan,

guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional dalam bidang pendidikan.

Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai he does his job well. Artinya, guru

haruslah orang yang memiliki insting pendidik, paling tidak mengerti dan memahami
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peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru

harus memiliki sikap integritas profesional. Dengan integritas barulah, sang guru menjadi

teladan atau role model. Ada 10 ciri guru professional diantaranya: (1) Selalu punya energi

untuk siswanya Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan

atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuam mendengar dengan

seksama. (2) Punya tujuan jelas untuk Pelajaran Seorang guru yang baik menetapkan tujuan

yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap

kelas. (3) Punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Seorang guru yang baik

memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan

perilaku positif di dalam kelas. (4) Punya keterampilan manajemen kelas yang baik.

Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat

memastikan perilaku siswa yang baik, saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif,

membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen didalam kelas. (5) Bisa

berkomunikasi dengan baik orang tua seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka

dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang

terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Mereka membuat diri

mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email dan sekarang, twitter. (6)

Punya harapan yang tinggi pada siswanya. Seorang guru yang baik memiliki harapan yang

tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa dikelasnya untuk selalu bekerja dan

mengerahkan potensi terbaik mereka. (7) Pengetahuan tentang Kurikulum Seorang guru

yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar

lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-

standar itu. (8) Pengetahuan tentang subyek yang diajarkan. Hal ini mungkin sudah jelas,

tetapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar

biasa dan antusiasme untuk subyek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk menjawab

pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan bekerja sama dengan

bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif. (9) Selalu memberikan yang terbaik

untuk Anak-anak dan proses Pengajaran Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan

bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan

mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan

siswanya, sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak dewasa. (10) Punya

hubungan yang berkualitas dengan Siswa. Seorang guru yang baik mengembangkan

hubungan yang kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun

hubungan yang dapat dipercaya. Untuk mewujudkan dan menghargai semua kerja keras
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yang dilakukan oleh guru, maka perlu adanya reward yang merupakan bentuk apresiasi

terhadap kinerja guru. sehingga guru semakin termotivasi untuk selalu menjaga

profesionalisme sebagai sebuah profesi.

PEMBAHASAN

Kompetensi Guru

Undang-undang guru dan dosen dijelaskan bahwa guru harus memiliki beberapa

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikAn nasional. Beberapa

kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru diantaranya adalah:

1. Kompetensi Profesional

Menurut Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta

didik memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Menurut E. Mulyasa (2011) menyatakan

terdapat beberapa  kompetensi profesional guru meliputi: (1) Mengerti dan dapat

menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya; (2)

Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik; (3)

Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya;

(4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; (5) Mampu

mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan;

(6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; (7) Mampu

melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;  (8) Mampu menumbuhkan kepribadian

peserta didik.

Sependapat dengan pernyataan diatas, Bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh

guru yang profesional menurut Richard D. Kellough dalam Sudarwan Danim (2010)

adalah: (1) Guru harus menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkannya;

(2) Guru merupakan anggota aktif organisasi profesi guru, membaca jurnal profesional,

melakukan dialog dengan sesama guru, mengembangkan kemahiran metodologi, membina

siswa dan materi pelajaran; (3) Guru memahami proses belajar dalam arti siswa memahami

tujuan belajar, harapan-harapan dan prosedur yang terjadi di kelas; (4) Guru adalah

“perantara pendidikan” yang tidak perlu tahu segala-galanya, tetapi paling tidak tahu

bagaimana dan di mana dapat memperoleh pengetahuan; (5) Guru melaksanakan perilaku

sesuai model yang diinginkan di depan sisiwa;  (6) Guru terbuka untuk berubah, berani
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mengambil resiko dan siap bertanggung jawab; (7) Guru tidak berprangsangka gender,

membedakan jenis kelamin, etnis, agama, penderita cacat dan status sosial; (8) Guru

mengorganisasi kelas dan merencanakan pelajaran secara cermat; (9) Guru merupakan

komunikator yang efektif; (10) Guru harus berfungsi secara efektif sebagai pengambil

keputusan; (11) Guru harus secara konstan meningkatkan kemampuan, misalnya dalam

strategi mengajar; (12) Guru secara nyata menaruh perhatian pada kesehatan dan

keselamatan sisiwa; (13) Guru harus optimis terhadap kondisi belajar siswa dan

menyiapkan situasi belajar yang positif dan konstruktif; (14) Guru memperlihatkan percaya

diri pada setiap kemampuan sisiwa untuk belajar; (15) Guru harus terampil dan adil dalam

menilai proses dan hasil belajar siswa; (16) Guru harus memperlihatkan perhatian terus

menerus dalam tanggung jawab profesional dalam setiap kesempatan; (17) Guru harus

terampil bekerja dengan orang tua atau wali, sesama guru, administrator, dan memelihara

hubungan baik sesuai etika professional; (18) Guru memperlihatkan minat dan perhatian

luas tentang berbagai hal; (19) Guru sebaiknya mempunyai humor yang sehat; (20) Guru

harus mampu mengenali secara cepat siswa yang memerlukan perhatian khusus; (21) Guru

harus berusaha melakukan usaha khusus untuk memperlihatkan bagaimana materi pelajaran

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; (22) Guru hendaknya dapat dipercaya, baik dalam

membuat perjanjian maupun kesepakatan.

Kompetensi professional ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan legal tentang

professionalism seperti: pendidikan yang diperoleh, sertifikat profesi yang dimiliki sebagai

bentuk pengakuan legalitas terhadap profesi yang ditekuni serta yang lainnya.

2. Kompetensi Sosial

Standar nasional pendidikan Indonesia, dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d di

katakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial yaitu kemampuan guru sebagai

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali peserta didik dan masyarakat

sekitar.

Kompetensi sosial menurut Slamet PH dalam Saiful Sagala (2010) terdiri atas

beberapa kompetensi diantaranya: (1) Memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta

memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan;  (2) Melaksanakan kerjasama secara

harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan wakil sekolah, dan pihak-pihak terkait

lainnya; (3) Membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas, dinamis dan lincah;

(4) Melaksanakan komunitas (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan menyenangkan

dengan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya
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bahwa masing-masing memilki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan

pembelajaran; (5) Memilki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan

lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya; (6) Memiliki kemampuan mendudukkan

dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya; (7) Melaksanakan

pronsip-prinsip tata kelola yang baik (misalnya: partisipasi, transparasi, akuntabilitas,

penegakan hokum, dan profesionalisme)

Kompetensi sosial merupakan kemampuan interaksi guru dengan lingkungannya

dalam hal ini terkait kemampuan guru dalam interaksi sosial, terhadap sesama guru, siswa

maupun masyarakat sekitar. Kemampuan interaksi sosial ini untuk mendukung suksesnya

tujuan pendidikan. Setiap guru harus mampu untuk mengkomunikasikan tujuan pendidikan

kepada pihak lain yang terkait seperti : kepada pemangku kepentingan, guru, siswa dan

orang tua wali maupun masyarakat sekitar agar dapat  mewujudkan kerjasama dalam

bidang pendidikan.

3. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a

dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,  perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

RPP tentang guru dalam Ibid dikemukakan bahwa, kompetensi pedagogik merupakan

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya

meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Penanaman wawasan atau landasan kependidikan; (2)

Pemahaman terhadap peserta didik; (3) Pengemabangan kurikulum/silabus; (4)

Perancangan pembelajaran; (5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6)

Pemanfaatan teknologi pembelajran; (7) Evaluasi hasil belajar (EHB); (8) Pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Menurut Slamet PH dalam bukunya Saiful Sagala yang berjudul kemampuan

profesional guru dan tenaga kependidikan kompetensi pedagogik meliputi: (1)

Berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang

diajarkan; (2) Mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi

(SK) dan kompetensi (KD); (3) Merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4) Merancang manajemen pembelajaran

dan manjemen kelas; (5) Melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif,

inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan; (6) Menilai hasil belajar peserta didik
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secara otentik; (7) Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya pelajaran,

kepribadian, bakat, minat, dan karir; (8) Mengembangkan profesionalisme diri sebagai

guru.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses

pembelajaran. Guru professional harus mampu mengelola kelas agar tujuan pembelajaran

dapat tercapai, karena pengelolaan proses pembelajaran merupakan faktor utama suksesnya

pembelajaran. Kemampuan guru memilih metode, menggunakan media serta mengetahui

karakteristik siswa mejadi modal dasar dalam mengelola proses pembelajaran lebih

meyenangkan dan variatif  akan mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran.

4. Kompetensi Kepribadian

Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan

berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan

dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki

peranan dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, guna

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya akan

dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara.

Pejelasan diatas  menunjukkan setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi

kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi kepribadian akan menjadi landasan bagi

kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu

memaknai pembelajaran, tetapi harus mampu menjadikan pembelajaran sebagai tempat

pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas kepribadian peserta didik.  Guru

merupakan teladan bagi peserta didik harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang

dapat disajikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Karena guru harus

selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra

baik dan kewibawaannya, trutama didepan murid-murinya. ada pepatah yang mengatakan

bahwa “ guru kencing berdiri murid kencing berlari”  peribahasa itu menunjukkan bahwa

tokoh sentral guru sebagai panutan peserta didik oleh karena itu kompetensi kepribadian ini

berpengaruh terhadap perilaku peserta didiknya. Guru tidak hanya menjadi pengajar

sebagai sebuah profesi pengajaran tetapi harus menjadi pendidik yang mampu

mengarahkan dan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Kompetensi pribadi

menurut Usman dalam saiful (2010) sagala meliputi: (1) Kemampuan mengembangkan

kepribadian; (2) Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi; (3) Kemampuan
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melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Kompetensi kepribadian terkait dengan

penampilan sosok guru sebagai individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan

baik, bertanggung jawab, memiliki komitmen, dan menjadi teladan.

Guru Professional

Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia

pendidikan. Profesionalisme guru dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan

segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan

diberikan kepada masyarakat. dalam meningkatkan Kualitas pendidikan, maka

profesionalissme guru merupakan suatu keharusan. Pengembangan profesionalisme guru

dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam

memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada

peningkatan mutu hasil belajar siswa.

Profesionalitas berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang dilandasi

pendidikan keahlian. Profesionalitas itu sendiri dapat berarti mutu, kualitas, dan tindak

tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme

guru dapat dimaknai sebagai guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar,

melaksanakan dan memimpin Proses Belajar Mengajar, menilai kemajuan Proses Belajar

Mengajar dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi

lainnya dalam penyempurnaan Proses Belajar Mengajar (Sahabuddin,1993) Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian,

tanggung jawab, dan profesi yang didukung oleh etika profesi yang kuat serta kualifikasi

kompetensi yang memadai.  Seorang guru profesional  harus memiliki lima kemampuan

dalam beberapa hal, yaitu: (1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses

belajarnya;  (2) Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya

serta cara mengajarnya kepada siswa; (3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar

siswa melalui berbagai cara evaluasi;  (4) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang

dilakukannya dan belajar dari pengalamannya;  (5) Guru seyogyanya merupakan bagian

dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya (Supriadi :1998).

Pendekatan Reward Berprestasi

Guru berprestasi adalah guru profesional sebagaimana diamanatkan dalam

ketentuan Permennegpan dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru

dan Angka Kreditnya, wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian
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Berkelanjutan (PKB) untuk menjaga dan meningkatkan keprofesiannya dalam peningkatan

karir dan kepangkatannya. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa PKB merupakan

salah satu kegiatan unsur utama dalam pemenuhan angka kredit kenaikan jenjang

pangkat/jabatan guru yang harus dipenuhi untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan fungsional guru

ke jenjang berikutnya. Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang

dilakukan oleh guru terdiri dari kegiatan pengembangan diri, membuat publikasi ilmiah

dan/atau karya inovasi

Reward adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan semua

bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima pegawai sebagai imbalan dari

pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Ivancevich &

Matteson:1999). Dilihat dari wujudnya, imbalan dapat pula dimaknai sebagai pendapatan

yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada organisasi (Hasibuan, 1997).

Sistem Reward berprestasi merupakan didesain yang dikelola untuk memastikan

tercapainya tujuan organisasi (Ivancevich & Matteson:1999). Tujuan utama sistem reward

berprestasi adalah: (1) untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, (2) mempertahankan

pegawai yang memiliki kualitas baik, dan (3) untuk memotivasi karyawan dalam meraih

kinerja yang lebih tinggi. (a) Memperoleh guru yang berkualitas. (b) Mempertahankan guru

yang sudah ada. (c) Menjamin keadilan. (d) Menghargai perilaku yang diinginkan. (e)

Mengendalikan biaya-biaya. (f) Memenuhi peraturan-peraturan legal. Program reward yang

baik memperhatikan kendala-kendala tersebut dan memenuhi semua peraturan pemerintah

yang mengatur kompensasi pegawai. Berdasarkan pendapat Hasibuan (2003), secara rinci

tujuan pemberian reward bagi guru dapat diuraikan sebaga berikut: (a) Sebagai ikatan kerja

sama; (b) Memberikan kepuasan kerja; (c) Rekruitmen yang efektif; (d) Alat untuk

memotivasi; (e) Stabilitas kinerja guru; f) Disiplin; (g) Memenuhi peraturan pemerintah;

Pemberian reward juga merupakan pengembangan sumber daya manusia dimana itu

dilakukan dengan rotasi jabatan dan sistem penilaian atau evaluasi. Rotasi jabatan sendiri

sebenarnya adalah suatu bentuk dari mutasi karena pengertian mutasi adalah pergeseran

suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat. Seperti dikemukakan oleh N.A. Ametembun

(1980), bahwa mutasi adalah: Pemindahan seseorang karyawan dari satu jabatan ke jabatan

yang lain dalam tingkat kedudukan yang sama dengan tingkat penghasilan atau gaji yang

sama. Dalam mutasi atau transfer ini tak ada pembedaan atau peringatan tugas dan

tanggung jawab, meskipun ada perubahan dalam sifat pekerjaan yang spesifik dan kondisi-

kondisi kerja.
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Untuk seorang guru rotasi ini diterapkan misalnya adanya penggantian bidang studi

yang diajarkan, penggantian pada tingkat yang diajarkan, yang kesemuanya itu masih

dalam lingkup tugas pada satu sekolah. Bisa juga seorang guru dipindahkan ke sekolah lain

yang sejenis. Rotasi atau mutasi yang tujuannya untuk meningkatkan gairah kerja guru

terhadap bidang pekerjaan yang sebelumnya tidak sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya atau tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam rangka pengembangan

kemampuan seorang tenaga pendidik/guru juga sering dilakukan penilaian dan evaluasi.

Reward juga bias diberikan melalui pengembangan karier seorang bagi guru.

Pengembangan karier diperoleh melalui suatu perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi,

yang lebih banyak menuntut tanggung jawab dan kemampuan tertentu, dan lazim

dikemukakan oleh  Pigor dan Myers dalam N.A. Ametembun (1977) mendefinisikan istilah

promosi sebagai kenaikan seorang karyawan ke suatu jabatan yang lebih baik. yaitu:  (a)

Tanggung jawab-tanggung jawab yang lebih besar (b) status atau prestise yang lebih tinggi

(c) keterampilan yang lebih besar, dan terutama (d) gaji atau penghasilannya lebih besar (e)

harus dilakukan secara “fair” atau adil dan digunakan untuk menempatkan orang-orang

dalam setiap pekerjaan atau jabatan berdasarkan kompetensi atau produktivitas kerjanya. (f)

harus merupakan suatu “reward” atau penghargaan untuk mendorong apra personil yang

telah berhasil mengembangkan pengetahuan atau keterampilan dan yang telah

mengembangkan produktivitas yang tinggi.

Meningkatkan Profesionalisme Guru Dengan Reward Berprestasi

Reward terhadap hasil kinerja guru memilikit berbagai bentuk seperti : gaji,

tunjangan, pengakuan atau penghargaan yang diberikan oleh pimpinan kepada guru

misalnya: pujian di depan publik, publikasi dalam artikel atau buletin, ungkapan yang

menyatakan pekerjaan telah dilakukan dengan baik (tertulis atau lisan), dan perhatian

khusus atau pemberian bonus tertentu. Memberikan kesempatan dalam alokasi penghargaan

melalui promosi. Promosi dapat berupa pengangkatan pada jabatan tertentu atau berupa

peningkatan golongan/gaji. Semua hal tersebut merupakan penghargaan kepada guru.

Menurut Robbins (1991), Reward intrinsik merupakan kepuasan pekerja itu atas

pekerjaannya. Teknik-teknik peningkatan kinerja guru seperti pemerkayaan pekerjaan dan

upaya merancang ulang pekerjaan dapat meningkatkan harga diri guru sehingga dapat

membuat kerja itu lebih secara intrinsik memberikan penghargaan. Guru yang mampu

menyelesaikan pekerjaan mendapatkan apresiasi berupa reward berpertasi sehingga apa

yang dilakukan mendapatkan pengakuan serta akan memberikan kepuasan tersendiri bagi
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yang bersangkutan. Keberhasilan penyelesaian tugas merupakan bentuk penghargaan bagi

diri sendiri. Pemberian kesempatan menyelesaiakan tugas-tugas yang penting akan

berdampak pada peningkatan motivasi kerja guru. Tingkat kemampuan  serta usaha

pencapaian prestasi kerja setiap guru adalah berbeda. beberapa guru ingin mencari tujuan

yang menantang serta guru yang lain mencari tujuan atau sasaran yang mudah dicapai saja.

Dalam program penetapan sasaran, sasaran yang lebih sulit dan kompleks akan

menghasilkan prestasi seseorang sampai pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan

pencapaian sasaran yang biasa. Keberhasilan pencapaian prestasi dapat memberi

penghargaan terhadap kemampuan diri sendiri khusunya serta bila prestasi tersebut

mendapat pengakuan atau pujian dari pimpinan.

Kebebasan melakukan tugas atau pekerjaan dengan peberian kepercayaan yang penuh

akan memberikan perasaan otonomi bagi guru. Perasaan memiliki otonomi dapat

menghasilkan suatu keleluasaan dalam melaksanakan apa yang dianggap terbaik oleh guru

dalam situasi tertentu. Guru yang merasa dipercaya dan mendapatkan tugas tertentu akan

melakukannyadengan penuh tanggung jawab dalam pekerjaan akan memberikan kepuasan

dan penghargaan intrinsik dalam dirinya. Pengembangan pribadi tiap guru bersifat

individual. Ada guru yang ingin memperluas kemampuannya dengan memksimalkan

potensi ketrampilannya, ada pula guru yang hanya mampu melakukan tugas rutin tanpa

adanya dorongan mengembangkan diri. Kesempatan mengembangkan diri dapat

memberikan penghargaan bagi guru.

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian reward terhadap guru adalah

keadilan serta kelayakan dan kewajaran. Asas adil merujuk kepada besarnya kompensasi

yang diberikan kepada guru harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, dan

memenuhi persyaratan internal konstitusi, sehingga tidak berarti setiap guru menerima

kompensasi yang sama. Asas layak dan wajar berarti bahwa reward yang diberikan dapat

memenuhi kebutuhan guru pada tingkat normatif yang ideal (Hasibuan, 2003:). Seiring

dengan hal tersebut dewasa ini terjdi pergeseran dalam sistem reward terhadap guru. Sistem

penggajian tunggal (single salary) yang lebih menekankan penggajian menurut golongan

dan masa kerja dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi guru-guru muda yang bekerja

ekstra keras. Goorian (2000:) menawarkan empat alternatif sistem imbalan sebagai koreksi

atas sistem single salary yang meliputi: (1) pay for performance, (2) system based on

knowledge and skill, (3) system based on school performance, dan (4) compensation based

on certification. pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Snowden (2007) juga

menawarkan empat alternatif sistem imbalan yang terdiri dari kombinasi aspek-aspek
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berikut: (1) input: pay for skills and knowledge, (2) extra work: pay for responsibility, (3)

market pay: pay for teacher, dan (4) outputs: pay for performance. Sedangkan Stronge,

Gareis, & Little (2006:3-5) menawarkan dua alternatif yang terdiri dari: (1) school based

performance awards, dan (2) knowledge and skills based pay. Semua alternatif tersebut

pada dasarnya memiliki prinsip yang sama yaitu: imbalan yang diberikan guru akan sangat

terkait dengan kinerjanya dalam hal ini adalah kinerja siswa (student performance). Makin

tinggi kinerja guru yang berujud tingginya pencapaian prestasi siswa makin tinggi pula

imbalan yang diterima. Hal ini diharapkan akan semakin memberikan dampak bagi

pengembangan guru, peningkatan perhatian dan profesionalisme guru.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa setiap usaha yang dilakukan guru

akan mendapat reward sebagai penghargaan terhadap hasil kerja mereka. Penghargaan yang

diberikan bersifat individual karena tergantung pada kemampuan, ketrampilan dan

penentuan target sasaran mereka, tetapi dengan sistim reward ini perlu memperhatikan

perlakuan yang menyeluruh, keadilan dan kesesuaian. Penghargaan tersebut dapat berasal

dari luar yaitu sebagai umpan balik eksternal atas hasil kerja guru berupa imbalan finansial

(gaji atau upah), tunjangan, pengakuan personal, dan kesempatan promosi. Penghargan

dapat pula bersumber dari pekerjaan atau tugas itu sendiri yang dirasa secara internal dalam

diri guru itu sendiri. penghargaan intrinsik biasanya diperoleh karena keberhasilan

penyelesaian tugas atau pekerjaan tertentu yang penting, kepercayaan, dan rasa otonomi

dalam bekerja, serta adanya kesempatan untuk mengembangkan diri.  penghargaan

ekstrinsik (non finansial) diperoleh dari pimpinan yang mewakili suatu organisasi kerja.

Sedangkan reward intrinsik diperoleh dari interaksi guru itu sendiri dengan tugas/pekerjaan

yang dilakukan. Ada interaksi antara penghargaan eksterinsik (finansial) dan intrinsik (non

finansial), keduanya memiliki pengaruh independen dan dapat berperan sebagai pendorong

motivasi kerja, dan kinerja guru.

Dimensi reward secara komprehensif paling tidak merupakan aktualisasi dari dua

indikator utama yaitu reward ekstrinsik berupa uang, imbalan ekstrinsik bukan uang,

reward intrinsik kepuasan penyelesaian tugas, dan imbalan intrinsik penghargaan. Dengan

demikian gambaran kualitas imbalan dapat dicermati dari empat indikator tersebut.

Indikator imbalan ekstrinsik berupa uang mengungkap kecukupan penghasilan guru berupa

gaji atau upah berujud uang serta berbagai macam tunjangan yang diterima sebagai

kompensasi kinerja yang ditunjukkan. Indkator imbalan ekstrinsik bukan uang terkait

dengan kecukupan berbagai tunjangan yang diterima guru seperti tunjangan kesehatan,

tunjangan hari raya, tunjangan keluarga dan lainnya. Indikator imbalan intrinsik kepuasan
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penyelesaian tugas mengungkap kepuasan yang dirasakan guru dalam penyelesaian tugas

sesuai beban kerja dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Indikator penghargaan

mengungkap seberapa baik penghargaan yang diterima guru dari pimpinan maupun

organisasi dalam hal ini sekolah.

Reward yang baik akan menyangkut kecukupan penghasilan yang diperoleh guru,

kepuasan penyelesaian tugas maupun penghargaan yang diterima dari atasan maupun

sekolah. Dengan imbalan yang baik, guru memiliki kesempatan yang lebih luas untuk

meningkatkan profesionalisme. reward tersebut akan menumbuhkan dorongan yang kuat

bagi guru untuk melaksanakan tugas. Kondisi ini akan menumbuhkan keyakinan guru

terhadap nilai-nilai yang tumbuh di sekolah, menumbuhkan semangat untuk melakukan

yang terbaik demi kemajuan sekolah, serta meningkatkan loyalitas terhadap sekolah dan

pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja yang ditunjukkkan. Hal ini selaras dengan

temuan Aritonang (2005: 8-14); Davis (2004:1-8); Glewwe, Ilias, & Kremer (2003: 32-35);

Figlio & Kenny (2003: 18-19); McKinney (2000: 21-33); Greene & Forster (2008:3);

Hanushek (2006: 6-7); McEwan & Santibanez (2005: 21-22) yang menunjukkan pengaruh

signifikan imbalan terhadap kinerja guru dengan berbagi ragam determinasi.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa baik reward ekstrinsik maupun reward

intrinsik semuanya menunjukkan peran signifikan dalam upaya meningkatkan motivasi

kinerja bagi guru yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas pokok

dan fungsinya. Oleh karenanya perhatian yang berimbang.

PENUTUP

Reward secara komprehensif merupakan aktualisasi dari dua indikator utama yaitu

penghargaan ekstrinsik (berupa uang, dan bukan uang), dan penghargaan intrinsik

(kepuasan penyelesaian tugas dan penghargaan). Oleh karenanya dalam upaya

meningkatkan kinerja guru melalui reward berprestasi perlu secara seimbang

mempertimbangkan dua aspek tersebut. dengan pemberian reward berbasis prestasi dapat

meningkatkan kualitias kinerja guru sehingga dapat meningkatkan profesionalisme guru

dalam menjalankan profesinya, sehingga mampu meningkat mindset guru dalam

mengembangkan diri dan profesi.
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ABSTRAK

Masa perkembangan anak Usia Dini adalah masa yang paling tepat untuk perkembangan,salah satu potensi
yang perlu di kembangkan untuk mempersiapakan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah
dengan kegiatan mengenalkan huruf.  Kegiatan ini juga disesuaikan dengan tahap perkembangan anak.
Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf pada
tahap awal. Penilitian ini dilaksanakan pada siswa kelompok A di Taman Kanak-Kanak Kartika IV-46
Kabupaten Lamongan dengan mengambil kegiatan mengenalkan huruf bertemakan kebutuhanku pada
semester 1 tahun ajaran 2012/2013 yang dilaksanakan dalam siklus I dan siklus II dengan menggunakan
kartu huruf. Kegiatan pengenalan huruf ini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak kelompok
A. Peningkatan tersebuat terlihat karena semakin banyak anak yang dapat mengenal kosa kata baru atau
kreatif mencari kata-kata yang mempunyai huruf awal atau akhir yang sama. Pada tahap siklus I masih
ditemui anak yang masih membutuhkan bantuan guru, pada siklus II sudah terlihat bahwa anak sudah
mampu dan mandiri Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengenalan huruf dengan
menggunakan kartu huruf ini dapat meningkatkan pemahaman anak pada kegiatan pengenalan huruf pada
siswa kelompok A.

Kata Kunci : Pengenalan Huruf, Kartu Huruf

LATAR BELAKANG

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan

dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal,

nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada  peletakan dasar ke beberapa arah,

yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan dan sosioemosional. Menurut

Dr.Bloom dalam Beck (1994:23-24) Belajar semasa kecil menjadi dasar bagi pelajar pada

masa-masa berikutnya. Bila anak telah belajar dan menikmatinya, dan telah mempertajam

rasa ingin tahunya maka anak akan mudah untuk menerima hal-hal baru dalam

kehidupannya. Dr.Bloom juga berpendapat bahwa pada usia 4 tahun anak telah mencapai

separuh dari kemampuan kecerdasannya. Dengan kata lain pada usia ini anak dengan

mudah untuk menerima sesuatu yang baru dalam istilahnya anak pada usia ini adalah pada

usia emas /Golden Age yang merupakan masa dimana anak peka terhadap berbagai

rangsangan untuk kematangan baik fungsi fisik dan psikisnya. Masa ini juga merupakan

masa pemberian dasar-dasar perkembangan untuk kemampuan anak seperti: bahasa,
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kognitif, motorik, sosial emosional, agama dan moral.  Oleh karena itu rangsangan untuk

perkembangannya harus selalu diperhatikan.

Dalam kaitannya dengan pemberian rangsangan tersebut, maka diperlukan

kecerdasan yang cukup pada diri anak agar semua aspek kemampuan dapat  berkembang

dengan baik. Karena kecerdasan sangat mempengaruhi tahap perkembangan anak maka

untuk pengembangannya kami melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memupuk

kecerdasan pengenalan simbol-simbol kepada anak usia 4-5 tahun  yaitu simbol berupa

huruf. Dalam hal ini kelompok usia 4-5 tahun adalah termasuk dalam siswa kelompok A.

Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk  mempersiapakan anak untuk memasuki pendidikan

lebih lanjut.

Masalah penelitian ini adalah: 1.Bagaimanakah cara meningkatkan kemampuan

mengenal huruf pada siswa Taman Kanak-Kanak usia 4-5 tahun. 2. Apakah kartu huruf

dapat meningkatkan kemampuan anak usia 4-5 dalam kegiatan pengenalan huruf?

Penelitian ini bertujuan untuk perbaikan dalam pembelajaran agar siswa dalam kegiatan

mengenal huruf dapat meningkat dan dapat menambah pemahaman anak usia 4-5 tahun

untuk mengenal berbagai macam simbol. Manfaat yang dapat diambil pada tindakan

perbaikan  ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada siswa

Kelompok A usia 4-5 tahun, sehingga siap dan mandiri untuk menempuh kelas pendidikan

selanjutnya. Mereka diharapkan dapat memahami, mengetahui simbol-simbol huruf yang

nantinya akan merangkai sebuah kata dan kalimat atau bahkan merangkai namanya sendiri.

Tentu peran guru sangat penting untuk keberhasilan kegiatan perbaikan ini. Menurut IGAK

wardhani (2007:1.19) bahwa manfaat  dari penelitian tindakan kelas adalah untuk

memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya karena memang sasaran akhir PTK adalah

perbaikan pembelajarannya. Sehingga dengan perbaikan ini guru dapat mengetahui cara-

cara yang lebih efektif dalam memecahkan masalah pemahaman pengenalan huruf kepada

siswanya. Selain itu guru dapat mengembangkan kurikulum dan profesionalismenya agar

dalam kegiatan perbaikan ini lembaga Taman Kanak-kanak dapat memiliki aset siswa yang

berkemampuan dan memiliki output yang baik.

Pada usia Golden Age ini anak anak akan meyakini segala sesuatu sebagaimana

nampak oleh mereka (Somantri,2006: 14). Dalam kaitannya dengan pengenalan huruf maka

kemampuan mengingat anak adalah hal yang paling utama sehingga guru harus mengetahui

sejauh mana kemampuan masing-masing anak dalam mengingat sesuatu yang

baru.Menurut Groos (2012:334) mengemukakan bahwa makna”ingatan” adalah seperti

halnya “belajar” yang menunjuk ke dalam 3 aspek yaitu:
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1. Registrasi, disebut juga dengan encoding yaitu transformasi input dari sensori (bunyi,

atau citra visual)menjadi sebuah bentuk yang memungkinkannya masuk ke dalam

ingatan.

2. Storage, operasi penyimpanan informasi di dalam ingatan. Perubahan-perubahan yug

terjadi di otak memungkinkan informasi untuk disimpan meskipun tidak jelas apa saja

tepatnya perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Retrieval, proses dimana informasi yang tersimpan diekstraksi dari ingatan.

Registrasi dapat dipikirkan sebagai sebuah kondisi yang diperlukan agar penyimpanan

(storage) terjadi tetapi tidak semua hal yang terdaftar di panca indera akan

disimpan.Namun pada saat tertentu kita tidak dapat menemukan kembali informasi

yang belum disimpan tetapi fakta yang kita tahu itu tidak menjamin bahwa kita akan

mengingatnya pada waktu tertentu. Demikian halnya dengan anak usia dini, anak akan

merekam pesan simbol apa yang sudah dilihatnya, yang pada saat dibutuhkan akan

berusaha dimunculkan kembali.

Dalam kaitannya dengan proses mengingat khususnya mengingat berbagai simbol

dalam hal ini adalah simbol berupa huruf pada anak usia 4-5 tahun maka menurut Dr.

Montessori dalam Beck (1997:127) bahwa rata-rata anak usia 4 tahun membutuhkan waktu

1 atau 1,5 bulan mulai dari latihan pertamanya sampai bisa menuliskan kata-kata pertama.

Anak akan berlatih untuk mengingat simbol-simbol yang baru dikenalnya dengan kegiatan

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangannya. Ketrampilan untuk mengingat

merupakan kemampuan menggunakan simbol untuk berinteraksi, mengorganisir dan

membentuk arti. Berkaitan dengan hal tersebut maka menurut Hurlock (1978:27)

berpendapat bahwa pembelajaran dasar pemahaman kepada Anak Usia Dini akan

mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang hidupnya. Dengan kata lain Anak Usia

Dini harus dirangsang kemampuannya khusunya untuk pengenalan simbol ini agar dapat

diterapkan dikemudian hari.

METODE PENELITIAN

Untuk melaksanakan penelitian ini kami menggunakan penelitian tindakan kelas

yang bertujuan untuk memperbaiki permasalahan belajar siswa di kelas tersebut. Menurut

IGAK wardhani (2007:1.4) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh

guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri  dengan tujuan untuk memperbaiki

kinerjanya sebgai guru sehinga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Penelitian ini

didasarkan pada munculnya kesadaran pada diri guru bahwa pembelajaran yang dilakukan
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untuk memberikan sebuah materi baru di kelas mempunyai masalah yang perlu di

selesaikan. Dengan kata lain guru merasa ada yang perlu untuk diperbaiki dalam praktik

pembelajaran yang dikelolanya.  Penelitian ini menggunakan metode observasi dan analisa

data. Menurut Arikunto (2002:133) obsedrvasi adalah sebuah kegiatan yang merupakan

memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau dapat dikatakan sebagai

pengamatan langsung.

Seperti  yang sudah penulis kemukakan bahwa penelitian adalah untuk perbaikan

pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, maka guru bertindak sebagai peneliti

pada proses pelaksanaan tindakan. Maka data dikumpulkan dengan cara observasi pada

siswa secara langsung.

Penelitian ini  bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran di dalam kelas

yang dilaksanakan dalam dua siklus dalam tahap satu siklusnya terdiri dari empat tahapan

yaitu: perencanaan,pelaksanaan,pengamatan dan refleksi. Kegiatan pengembangan yang

kita laksanakan dalam penelitian ini di dukung oleh berbagai komponen yang saling terkait

dan terfokus pada suatu pencapaian tujuan kompetensi.Komponen-komponen

pengembangan tersebut diatas dan dirancang dalam beberapa tahapan yang secara umum

terdiri dari tahap perancangan, pelaksanaan dan tahapan penilaian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Siklus I

Dalam siklus ini  tahap perencanaan disiapakan dalam bentuk Rencana Kegiatan

Harian (RKH) dalam kurun waktu lima hari. Dalam persiapannya tindakan-tindakan yang

akan dilakukan adalah sebagai berikut:

RKH ke 1: Anak menyebutkan nama-nama huruf dengan bantuan guru dengan

menggunakan kartu huruf, menyanyikan lagu

RKH ke 2: Anak mengulang kembali nama –nama huruf dengan kartu huruf

RKH ke 3: Anak menebak huruf awal dari gambar benda yang dipegang guru

RKH ke 4: Anak menyebut kata-kata yang berwalan sama

RKH ke 5: Anak menghubungkan dengan garis gambar dengan  hurufnya

Tabel 1 Nilai Hasil Tindakan Siklus I

RKH ke Aspek yang dinilai
Nilai bintang/Jumlah Anak
1 2 3 4

I Anak menyebutkan nama-nama
huruf dengan bantuan guru

5 5 6 -
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dengan menggunakan kartu
huruf, menyanyikan lagu

II Anak mengulang kembali nama –
nama huruf dengan kartu huruf

4 6 6 -

III Anak menebak huruf awal dari
gambar benda yang dipegang
guru

7 5 4 -

IV Anak menyebut kata – kata yang
berwalan sama

7 6 3 -

V Anak menghubungkan dengan
garis gambar dengan hurufnya

5 7 4 -

Keterangan Penilaian
* (angka 1) : Sama sekali belum mampu (masih selalu di bawah guru)
** (angka 2) : Mampu dengan bantuan (mampu, kadang-kadang masih di bantu

guru)
*** (angka 3) : Mampu tanpa bantuan guru
**** (angka 4) : Mampu melebihi program guru

Tabel 2 Prosentase Nilai Hasil Tindakan  Siklus I

Pada Siklus I ini kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan pengenalan materi

pada siswa. Siawa diberikan kegiatan mengenal huruf yang sederhana menarik minat pada

kegiatan tersebut. Pelaksanaan perbaikan Siklus I ditemukan adanya hasil kegiatan

pengembangan siswa yang naik turun tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan

perbaikan yang telah dilakukan belum menunjukkan keberhasilan pencapaian

191amper191191r kemampuan yang telah ditetapkan dengan sempurna. Kegagalan

pencapaian ini dapat terlihat dari hasil kegiatan pengembangan anak pada RKH ke III dan

IV yaitu pada kegiatan siswa menebak huruf awal dari gambar benda yang dipegang guru

dan Anak menyebut kata-kata yang berwalan sama dimana hasil kegiatan perbaikan terlihat

masih banyak anak yang mendapatkan nilai bintang  1 dan bintang 2(atau angka 1 dan 2)

yang artinya anak masih belum mampu dan sebagian mampu dengan bantuan guru, anak

belum menunjukkan kemandirian yang merata dalam menyelesaikan tugasnya. Oleh karena

itu kegiatan perbaikan akan dilanjutkan pada kegiatan di Siklus II

RKH KE Prosentase Nilai
1 % 2 % 3 % 4

I 5 30% 5 30% 6 40% -
II 4 20% 6 40% 6 40% -
III 7 40% 5 30% 4 30% -
IV 7 40% 6 40% 3 20% -
V 5 30% 7 40% 4 30% -
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Siklus II

Sama halnya dalam siklus ke I tahap ini perencanaan juga disiapkan dalam bentuk

Rencana Kegiatan Harian (RKH) dalam kurun waktu lima hari. Dalam persiapannya

tindakan-tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

RKH ke 1: Anak mencari huruf yang sesuai dengan yang dicontohkan guru dengan

menempel kartu huruf di papan flannel

RKH ke 2: Anak menyebut huruf yang dibawa guru

RKH ke 3: Anak  menebalkan huruf

RKH ke 4: Anak meniru huruf yang dicontohkan guru

RKH ke 5: Anak Menyebut huruf yang membangun kata sebuah gambar

Tabel 3 Nilai Hasil Tindakan Siklus II

RKH ke Aspek yang dinilai
Nilai bintang/Jumlah Anak

1 2 3 4
I Anak mencari huruf yang sesuai dengan

yang dicontohkan guru dengan
menempel kartu huruf di papan flanel

2 4 10 -

II Anak menyebut huruf yang dibawa guru 2 - 14 -
III Anak  menebalkan huruf - - 16 -
IV Anak meniru huruf yang dicontohkan

guru
- - 16 -

V Anak Menyebut huruf yang membangun
kata sebuah gambar

2 - 14 -

Keterangan Penilaian
* (angka 1) : Sama sekali belum mampu (masih selalu di bawah guru)
** (angka 2) : Mampu dengan bantuan (mampu, kadang-kadang masih di bantu

guru)
*** (angka 3) : Mampu tanpa bantuan guru
**** (angka 4) : Mampu melebihi program guru

Tabel 4 Prosentase Nilai Hasil Tindakan  Siklus II

Pada siklus II kegiatan pengembangan yang diberikan pada siswa guna peningkatan

kemampuan mengenal huruf pada dengan kartu huruf yang lebih kompleks dibandingkan

dengan kegiatan pengembangan pada Siklus I. Kegiatan pada siklus ke II ini antara lain

meliputi mencari huruf yang sesuai dengan yang dicontohkan guru dengan menempel kartu

RKH KE NILAI DAN PROSENTASE
1 % 2 % 3 % 4

I 2 10% 4 30% 10 60% -
II 2 10% - 14 90% -
III - - 16 100% -
IV - - 16 100% -
V 2 10% - 14 90% -
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huruf di papan planel, menyebut huruf yang dibawa guru, menebalkan huruf, meniru huruf

yang dicontohkan guru, menyebut huruf yang membangun kata sebuah gambar.

Pelaksanaan perbaikan yang telah dilakukan pada tiap siklus menunjukkan adanya

peningkatan kemampuan anak dalam mengenal huruf..Hal ini dibuktikan dengan hasil

kegiatan pengembangan pada RKH ke III dan IV serta 193amper seluruh RKH

menunjukkan kemampuan anak yang hampir merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengenalkan

huruf dengan menggunakan kartu huruf ini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa

anak.

Saran

Berdasarkan pembahasan pada hasil perbaikan maka diberikan saran sebagai

berikut: Guru TK diharapkan terus mengikuti perkembangan tentang dunia Pendidikan

Anak Usia Dini sehingga dapat meningkatkan kualitas kegiatan pengembangannya.

Selanjutnya kegiatan melipat perlu dilakukan secara berulang-ulang untuk menstimulasi

dan memotifasi anak
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ABSTRAK

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Motivasi berwirausaha adalah
dorongan kuat dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasikan potensi diri dalam berfikir kreatif
dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama. Tingkat
pendidikan dapat mempengaruhi motivasi berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan
pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi berwirausaha dengan rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi berwirausaha . Penelitian ini merupakan
penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan
sebagai variabel bebas dan Motivasi Berwirausaha sebagai variabel terikat. Dengan jumlah populasi 329
orang, dalam penelitian ini menggunakan sample sejumlah 80 responden dengan respondennya Ibu–ibu di
Dusun Karang Tapen. Dengan menggunakan teknik sampling Proportionate Stratified Random Sampling.
Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Metode analisis data
menggunakan Statistik Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar tingkat
pendidikkan Ibu–ibu di Dusun Karang Tapen adalah tingkat pendidikan SMA, Kategori tertinggi dari
beberapa tingkat pendidikan adalah yang tertinggi dari tingkat Pendidikan Tinggi pada indikator kebebasan
dan harapan dan dari beberapa tingkat pendidikan yang tergolong kategori rendah adalah dari tingkat
pendidikan SD/Sederajat pada indikator percaya diri yaitu dalam ketegori rendah semua. Pengaruhnya
tingkat pendidikan terhadap motivasi berwirausaha adalah jika tingkat pendidikannya tinggi maka motivasi
berwirausahanya juga tinggi.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Motivasi,  Berwirausaha

LATAR BELAKANG

Kekayaan alam di Indonesia yang berlimpah tidaklah dengan sendirinya menentukan

berhasilnya pembangunan. Pembangunan hanya dapat berhasil apabila didukung semangat

orang-orang yang bisa berusaha sendiri, yang mampu menciptakan pekerjaan dan bukan

sekedar pandai mencari pekerjaan. Tanpa orang-orang yang memiliki potensi untuk

berprestasi, kita akan  dan makin dibebani dengan masalah pertambahan penduduk dan

pengangguran. “Wakil presiden almarhum Adam Malik mengatakan bahwa kewirausahaan

itu dapat diajarkan melalui pendidikan. Kewirausahaan tidak datang sendirinya” (Devi

Puspitasari, 2007:7).

Pengangguran menjadi masalah serius di Indonesia yang masih sulit diatasi. Salah

satu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran adalah pendirian Koperasi

Wanita (KOPWAN) disetiap desa khususnya Jawa Timur. Dengan adanya koperasi wanita

ini diharapkan Ibu-ibu di Dusun Karang Tapen Desa Karang Langit Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan memiliki usaha untuk memperbaiki perekonomiannya. Dan
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menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diharapkan ibu-ibu memiliki

motivasi berwirausaha sehingga dapat memunculkan banyaknya wirausahawan yang

mampu bersaing dengan produk luar. Yang mana itu semua tidak lepas kemungkinan

dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan bekal pendidikan yang tinggi diharapkan

ibu-ibu selalu memiliki ide-ide yang baru (inovatif) terhadap usahanya dan memiliki

kreativitas terhadap usahanya, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat

mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia umumnya dan di Dusun Karang Tapen

Desa Karang Langit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan khususnya.

Tetapi pada kenyataannya motivasi berwirausaha ibu-ibu di Dusun Karang Tapen

Desa Karang Langit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kurang begitu tinggi,

buktinya banyak dari ibu-ibu anggota  Koperasi Wanita yang menggunakan dana yang

dipinjamnya untuk keperluan yang bersifat konsumtif, bukan untuk menciptakan suatu

usaha. Ini mungkin karena kurangnya motivasi berwirausaha yang dipengaruhi tingkat

pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat menarik untuk diadakan penelitian dengan

tema  yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Berwirausah Ibu-ibu

di Dusun Karang Tapen Desa Karang Langit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Tahun 2015”.

Menurut Suhardja, “tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan

yang dikembangkan” (Dini Komalasari wordpress.com, 2014). Menurut UU SISDIKNAS

No.20 Tahun 2003, “Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan

kemampuan yang dikembangkan” (Depag, 2011:23).

Menurut Notoatmodjo, tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-

tingkatan tertentu seperti :

a) Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD/sederajat, SLTP/sederajat.
b) Pendidikan lanjutan

(1) Pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi SMA atau sederajat dan
(2) Pendidikan tinggi meliputi diploma,sarjana, magister, doktor dan spesialis

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Dini Komalasari wordpress.com,
2014)

Berdasarkan penjelasan diatas maka indikator tingkat pendidikan dalam penelitian ini

adalah tingkat pendidikan terakhir, asal sekolah, lamanya menempuh pendidikan dan

jurusan yang diambil.
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Menurut Wahjosumidjo dalam Rusdiana “motivasi merupakan proses psikologi yang

mencerminkan interaksi sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri

seseorang”(Rusdiana, 2014:70). “Motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi

kebutuhannya, selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi maka “dorongan” untuk

melakukan sesuatu terus dilakukan” (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan, 2013:137).

Wirausaha  sering disebut juga wiraswasta, “ wira” artinya perwira, tangguh, kuat,
teladan. “swasta” artinya mandiri, berdiri sendiri. Jadi Wirausaha/wiraswasta berarti
melakukan usaha dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Menurut Geoffrey
G.Meredith, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan
menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang
dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang
tepat guna memastikan sukses (Devi Puspitasari, 2007:2).

Berdasarkan penjelasan di atas, motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari

dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berfikir kreatif dan

inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama.

Faktor–faktor yang Menyebabkan Seseorang Termotifasi adalah:

1) Faktor Instrinsik berasal dari diri seseorang berupa sikap (percaya diri), harapan
cita-cita dan disposisi kebutuhan yang berkembang.

2) Faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan sesorang termotivasi
(Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiiswaan, 2013:137).

Seorang pengusaha wirausaha harus memiliki sifat-sifat seperti :

1) Berani Mengambil Resiko
Kegagalan dan kesulitan yang layak merupakan rangsangan atau motivasi untuk
meningkatkan usahanya. Berani mengambil resiko disini bukan berarti nekat,
tetapi resiko yang telah melalui perhitungan matang

2)  Mempunyai Tanggung Jawab Pribadi
Seseorang wirausaha menginginkan pengakuan atas keberhasilannya tanpa
mencari kambing hitam jika mengalami kegagalan, karena ia paling senang jika
diberi tanggung jawab secara pribadi untuk memecahkan persoalan.

3)  Inovatif
Wirausaha lebih berorientasi kepada tujuan daripada teknik, berarti dia bersedia
mencoba beberapa metode untuk mencapai tujuan dan selalu menyesuaikan
dengan keadaan dalam memecahkan masalah.

4) Aktif dan Kreatif
Wirausahawan tidak menyukai berpangku tangan. Bagi dia hidup adalah
merupakan tantangan, oleh karena itu lebih suka mengambil inisiatif untuk
berkarya dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri dan lingkungannya.

5)  Berorientasi ke Masa Depan
Wirausahawan mempunyai rencana–rencana yang terprogram dengan matang,
mengenai apa yang akan dikerjakan serta mengantisipasi faktor – faktor
penghambat yang mungkin timbul dalam pelaksanaanya (Devi Puspitasari, 2007:
9-10).
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Menurut Hoy dan Cecil dalam Rusdiana, motivasi utama manusia untuk melakukan

kegiatan adalah harapan. Tiga faktor yang menentukan motivasi, yaitu:

1) Harapan, yaitu keinginan bahwa suatu usaha yang dilakukan pasti akan berhasil.
2) Valensi, yaitu tingkat ikatan, keikutsertaan batiniah seseorang terhadap suatu

aktivitas.
3) Peralatan/kebutuhan, yaitu pendukung, alat, kemampuan yang dimiliki seseorang

guna mencapai tujuan (Rusdiana, 2014: 71).

Menurut Basrowi motivasi seseorang menjadi wirausaha, yaitu:

1) Laba
Seorang wirausaha dapat menetukan berapa laba yang dikehendaki dan
keuntungan yang akan diperoleh serta berapa yang akan dibayarkan kepada pihak
lain dan karyawannya.

2) Kebebasan
Bebas mengatur waktu, bebas dari aturan yang menekan dan bebas dari aturan
budaya organisasi.

3) Impian personal
Bebas mencapai standar hidup yang diinginkan, bebas dari rutinitas kerja yang
membosankan. Imbalan untuk menentukan misi, visi dan impian sendiri.

4) Kemandirian
Memiliki rasa bangga, karena dapat mandiri dalam segala hal dengan usaha sendiri
(Basrowi, 2011: 67-68).

Berdasarkan penjelasan diatas maka indikator motivasi berwirausaha dalam penelitian

ini adalah kebebasan, harapan, laba, kreatif dan inovatif, memiliki jiwa bisnis, berani

mengambil resiko, percaya diri, kebutuhan dan kemandirian.

METODE PENELITIAN

Jenis penilitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriftif adalah

penelitian yang dilakukan terhadap kejadian yang sedang atau sudah jadi. Si peneliti

mendeskripsikan atau memusatkan perhartian kepada masalah-masalah actual yang sedang

atau sudah terjadi dan data yang diinginkan apa adanya tanpa manipulasi (Suci Atma

Hardika,    Academia.edu, 2015 ). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriftif

dan populasi dalam penelitian ini berjumlah 329 orang, dalam penelitian ini menggunakan

sampel karena peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, karena

keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Dengan menggunakan rumus Slavin jumlah sampel

yang digunakan 80 responden yaitu Ibu-ibu di Dusun Karang tapen Desa Karang Langit

Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Dengan menggunakan teknik

sampling Stratified Random Sampling alasan peneliti menggunakan teknik ini karena

populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional.

Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner (angket) dan dokumentasi. Kisi-kisi
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instrumen pengumpulan data tentang tingkat pendidikan yaitu data langsung diisi melalui

identitas responden yang terdiri dari pendidikan terakhir, jurusan, asal sekolah dan lamanya

menempuh pendidikan. Kisi- kisi tentang motivasi berwirausaha terdiri dari beberapa

oernyataan tentang kebebasan, harapan, laba, kreatif dan inovatif, memiliki jiwa bisnis,

berani mengambil resiko, percaya diri, kebutuhan dan mandiri. Dalam penelitian ini

menggunakan metode analisis statistik deskriftif. Statistik deskriftif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimna adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono,2014:147). Hipotesis dalam penelitian ini

berbunyi “Jika Tingkat Pendidikannya Tinggi maka Motivasi Berwirausahanya juga

Tinggi”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat pendidikan Ibu-ibu di Dusun Karang Tapen Desa Karang Langit Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 adalah tingkat pendidikan SD/Sederajat

18,75% dengan asal sekolah sebagian besar berasal dari SD Negeri Sukoanyar dan lama

menempuh pendidikannya selama 6 tahun, SMP/Sederajat 20% dengan asal sekolah

sebagian besar dari SMP Swasta dan lama menempuh pendidikannya selama 3 tahun,

SMA/Sederajat 47,5% dengan asal sekolah sebagian besar dari SMA Swasta yaitu SMA

Panca Marga Lamongan dan SMA Kosgoro Turi dengan jurusan IPA dan lama menempuh

pendidikannya selama 3 tahun, dan Pendidikan Tinggi 13,75% berasal dari Perguruan

Tinggi Swasta yaitu S1 dengan lama menenpuh pendidikan selama 4 tahun. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan Ibu-Ibu di Dusun Karang Tapen Desa Karang

Langit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebagian besar tingkat

pendidikannya SMA/Sederajat dan jurusan IPA yang berasal dari SMA Panca Marga

Lamongan dan SMA Kosgoro Turi dengan menempuh pendidikannya selama 3 tahun.

Indikator kebebasan kategori tertinggi dari beberapa  tingkat pendidikan terletak pada

tingkat Pendidikan Tinggi yaitu 81,82% terletak pada soal No 1 yaitu kebebasan waktu

dalam bekerja yaitu pagi, siang dan malam. Dalam arti tidak terikat bekerja pagi selamanya.

Indikator kebebasan kategori terendah dari beberapa tingkat pendidikan terletak pada

tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu 60% terletak pada soal no 2 yaitu kebebasan

kemauan bekerja sendiri.

Indikator harapan kategori tertinggi dari beberapa tingkat pendidikan terletak pada

tingkat Pendidikan Tinggi yaitu 81,82% terletak pada soal No 3 yaitu dengan wirausaha
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dapat menjadi orang sukses. Indikator harapan kategori tererendah dari beberapa tingkat

pendidikan pada tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu 53,33% terletak pada soal No 4

yaitu harapan menjadi wirausaha lebih menguntungkan dari pada menjadi pegawai.

Indikator laba kategori tertinggi dari beberapa tingkat pendidikan terletak pada

tingkat Pendidikan SMA/Sederajat yaitu 57,89% terletak pada soal No 6 yaitu dengan

memperoleh laba bisa digunakan untuk memenuhi keinginan. Indikator laba kategori

terendah dari beberapa tingkat pendidikan terletak pada tingkat pendidikan SD/Sederajat

yaitu 13,33% terletak pada soal No 6 yaitu dengan memperoleh laba bisa digunakan untuk

memenuhi keinginan.

Indikator kreatif dan inovatif kategori tertinggi dari beberapa tingkat pendidikan

terletak pada tingkat Pendidikan Tinggi yaitu 63,64% terletak pada No 8 yaitu selalu

menambah macam usaha. Indikator terendah dari beberapa tingkat pendidikan terletak pada

tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu 66,67% terletak pada No 8 yaitu selalu menambah

macam usaha.

Indikator memiliki jiwa bisnis kategori tertinggi dari beberapa tingkat pendidikan

terletak pada tingkat pendidikan tinggi yaitu 54,55% pada soal No 10 yaitu selalu

menambah wawasan untuk berwirausaha. Indikator memiliki jiwa bisnis kategori terendah

dari beberapa tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu 66,67%

terletak pada No 9 yaitu siap bersaing meningkatkan penjualan secara sehat.

Indikator berani mengambil resiko kategori tertinggi dari beberapa tingkat pendidikan

yaitu tingkat Pendidikan Tinggi yaitu 54,55% terletak pada soal No 12 yaitu

memperhitungkan secara matang usahanya. Indikator berani mengambil resiko kategori

terendah dari beberapa tingkat pendidikan terletak pada tingkat pendidikan SD/Sederajat

yaitu 73,33% terletak pada soal No 11 yaitu dengan kesulitan pekerjaan lebih semangat

meningkatkan usaha.

Indikator  percaya diri kategori tertinggi dari beberapa tingkat pendidikan terletak

pada tingkat pendidikan tinggi yaitu 54,55% terletak pada No 13 dan 14 yaitu untung rugi

resiko berwirausaha dan percaya atas usaha yang dilakukan akan berhasil. Indikator

terendah dari beberapa tingkat pendidikan terletak pada tingkat pendidikan SD/Sederajat

yaitu 100% terletak pada No 14 yaitu   percaya atas usaha yang dilakukan akan berhasil.

Indikator kebutuhan kategori tertinggi dari beberapa indikator terletak pada tingkat

pendidikan tinggi yaitu 54,55% teletak pada No 15 yaitu untuk memenuhi kebutuhan

keluarga senang berwirausaha. Indikator terendah dari beberapa tingkat pendidikan terletak
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pada tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu 80% terletak pada No 16 yaitu selalu berusaha

melengkapi peralatan usaha.

Indikator mandiri kategori tertinggi terletak pada tingkat pendidikan tinggi yaitu

36,36% terletak pada No 17 yaitu senang dan berusaha sendiri dalam pekerjaan

wirausahanya. Indikator terendah dari beberapa tingkat pendidikan terletak pada tingkat

pendidikan SD/Sederajat yaitu 66,67% terletak pada No 18 yaitu dapat memenuhi

kebutuhan barang mewah dari hasil wirausaha.

Dari beberapa indikator yang tertinggi pada indikator kebebasan dan harapan dan

terendah pada indikator percaya diri. Dilihat dari jumlah skor setiap tingkatan yang

termasuk dalam kategori tinggi adalah tingkat pendidikan tinggi yaitu 82,32%, dalam

kategori cukup tinggi pada tingkat pendidikan SMP/Sederajat yaitu 73% dan

SMA/Sederajat yaitu 75,37% dan dalam kategori rendah pada tingkat pendidikan

SD/Sederajat yaitu 49,35%. Sehingga Hipotesis benar/diterima dengan tingkat pendidikan

tinggi maka motivasi berwirausahanya juga tinggi.

Tingkat pendidikan Ibu-ibu di Dusun Karang Tapen Desa Karang Langit Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebagian besar tingkat pendidikannya

SMA/Sederajat dengan asal sekolah sebagian besar dari sekolah swasta yaitu SMA Panca

Marga Lamongan dan SMA Kosgoro Turi dan berasal dari jurusan IPA dan lama

menempuh pendidikannya selama 3 tahun.

Motivasi berwirausaha Ibu-ibu di Dusun Karang Tapen Desa Karang Langit

Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 tergolong dalam kategori tinggi

yaitu terletak pada tingkat pendidikan tinggi terletak pada indikator kebebasan yaitu

81.82% dapat dilihat dalam kebebasan waktu dalam bekerja yaitu pagi, siang dan malam

dan pada indikator harapan yaitu dengan wirausaha dapat menjadi orang sukses. Dalam

kategori rendah terletak pada tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu pada indikator percaya

diri yaitu 100% dalam kategori rendah semua dapat dilihat dalam kurangnya percaya atas

usaha yang dilakukan akan berhasil.

Tingkat pendidikan SD/Sederajat tergolong dalam kategori rendah, SMP/Sederajat

dan SMA/Sederajat tergolong dalam kategori cukup tinggi dan Pendidikan Tinggi dalam

kategori tinggi. Sehingga hipotesis benar/diterima bahwa jika tingkat pendidikannnya tinggi

maka motivasi berwirausahanya juga tinggi. Dipertegas dalam teori

Bahwa dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri kita untuk lebih baik
dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih
memajukan pemerintahan ini, maka usahakan pendidikan mulai dari tingkat SD
sampai pendidikan di tingkat universitas (Haryanto, belajar psikologi.com, 2012).
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Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat
untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya
hidup sehari-hari. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam
menerima hal baru (Dini Komalasari, april 07, 2014).

Tingkat pendidikan juga penting bagi wirausaha terutama dalam menjaga kontinuitas
usahanya dalam mengatasi segala masalah yang dihadapi diperlukan tingkat
pendidikan yang memadai (Buchari Alma, 2013:8).

“Tingkat pendidikan juga penting bagi wirausaha terutama dalam menjaga

kontinuitas usahanya dalam mengatasi segala masalah yang dihadapi diperlukan tingkat

pendidikan yang memadai” (Buchari Alma,2013:8).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tingkat pendidikan Ibu-ibu di Dusun Karang Tapen Desa Karang Langit Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 sebagian besar tingkat pendidikannya

SMA/Sederajat dengan asal sekolah sebagian besar dari sekolah swasta yaitu SMA Panca

Marga Lamongan dan SMA Kosgoro Turi dan berasal dari jurusan IPA dan lama

menempuh pendidikannya selama 3 tahun. Motivasi berwirausaha Ibu-ibu di Dusun Karang

Tapen Desa Karang Langit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2015

tergolong dalam kategori tinggi yaitu terletak pada tingkat pendidikan tinggi terletak pada

indikator kebebasan yaitu kebebasan waktu dalam bekerja yaitu pagi, siang dan malam dan

pada indikator harapan yaitu dengan wirausaha dapat menjadi orang sukses. Dalam kategori

rendah terletak pada tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu pada indikator percaya diri yaitu

kurangnya percaya atas usaha yang dilakukan akan berhasil. Tingkat pendidikan

SD/Sederajat tergolong dalam kategori rendah, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat

tergolong dalam kategori cukup tinggi dan Pendidikan Tinggi dalam kategori tinggi.

Sehingga hipotesis benar/diterima bahwa jika tingkat pendidikannnya tinggi maka motivasi

berwirausahanya juga tinggi.

Saran

Diharapkan ibu-ibu di Dusun Karang Tapen Desa Karang Langit Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan memiliki percaya diri yang kuat,karena dengan percaya

diri dapat memotivasi untuk berwirausaha yang mana percaya diri merupakan faktor

intrinsik yang berasal dari diri sendiri. Sebaiknya meskipun perempuan harus memiliki

pendidikan yang tinggi terutama untuk berwirausaha, dengan pendidikan dapat memperoleh

pengetahuan yang lebih dan demi kelancaran usahanya diperlukan suatu inovasi baru untuk
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memasuki era pasar bebas. Emansipasi wanita, wanita tidak hanya menggantungkan pada

penghasilan suami saja tetapi bisa menambah penghasilan keluarga dengan cara

berwirausaha yang mana masih bisa tetap di rumah dan menjaga anak-anak tetapi tetap

berkarya yang dapat menambah penghasilan keluarga.
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ABSTRAK

Era globalisasi yang sangat pesat ini, membawa tantangan yang serius bagi dunia pendidikan, tak terkecuali
pendidikan anak di dalam keluarga. Globalisasi menyebabkan liberalism moral, pemikiran dan perilaku yang
merontokkan norma dan etika yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Keluarga memiliki
peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Perilaku orang tua dan pola asuh yang diterapkan
di dalam keluarga pasti berpengaruh dalam pembentukan kepribadian atau karakter seorang anak.
Pendidikan karakter harus menjadi gerakan nasional yang menjadikan sekolah dan keluarga menjadi pusat
pembelajaran dan permodelan. Dampak terburuk yang mungkin terjadi jika keluarga gagal membentuk
karakter anak, adalah tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter, dan ini sangat mengerikan akibatnya
bagi bangsa ini, seperti yang kita lihat ,baca dan saksikan akhir akhir ini, betapa korupsi merajalela,
pronografi sudah pada tahap waspada, obat obatan terlarang dan seks bebas menjadi trend remaja
sekarang, sopan santun sudah hampir menghilang dari kehidupan masyarakat kita sekarang. Pembentukan
dan pendidikan karakter tersebut, tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada
kesinambungan dan keharmonisan. Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan
pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama harus  lebih diberdayakan. Semoga dengan
terwujudnya pendidikan karakter di setiap keluarga, maka karakter masyarakat akan terwujud dan pada
akhirnya akan membangun Peradaban Bangsa.

Kata Kunci: pendidikan karakter, keluarga, peradaban bangsa

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam  keluarga bertujuan agar anak mampu berkembang secara

maksimal, yang meliputi seluruh aspek perkembangan anak. Dalam pendidikan keluarga

akan ditemukan karakter yang kuat pada diri seorang anak,oleh karena itu kunci agar anak

mempunyai karakter yang baik adalah pendidikan yang dia terima dari keluarganya.

Keluarga memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena

itu jika keluarga keluarga yang merupakan fondasi masyarakat itu lemah, maka

masyarakatpun akan lemah. Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat pertama dan

utama bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut resolosi Majlis Umum PBB

(Dalam Megawangi, 2003) fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik ,

mengasuh dan mensosialisasikan anak,mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya

agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan

dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera.

Menurut pakar pedidikan, William Bennet (dalam Megawangi, 2003) keluarga

merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen

Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan

kejujuran, semangat, keinginan untuk mencapai yang terbaik, dan kemampuan kemampuan
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dasar yang diperlukan seorang anak, maka akan sulit bagi institusi institusi lain di luar

keluarga (termasuk Sekolah) untuk memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam

membentuk karakter anak, akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak

berkarakter. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter

bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah atau dalam

keluarganya.Perilaku orang tua dan pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga pasti

berpengaruh dalam pembentukan kepribadian atau karakter seorang anak. Perilaku ini

menyangkut bagaimana kasih sayang, sentuhan, kedekatan emosi orang tua terutama ibu,

serta penanaman nilai nilai dapat mempengaruhi kepribadian anak . Kesuksesan orang tua

membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan

kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak.

Pendidikan dalam keluarga dapat memberikan pengaruh besar kepada karakter

orang. Karena itu kunci utama untuk manusia Indonesia  agar tidak manja dan hidup

energik terletak pada pendidiksn dalam keluarga. Kalau kita Membaca pernyataan berbagai

pemimpin besar dunia, maka banyak diantara mereka memberikan nilai penting pada

pendidikan dalam keluarganya ketia mereka tumbuh dan berkembang. sehingga apa yang

mereka raih saat ini adalah berkat pendidikan dalam keluarga mereka. Karakter yang

ditumbuhkan dalam keluarga adalah faktor yang amat penting dalam membenuk

kepribadian seseorang. Karena karakter banyak mempengaruhi prestasi seseorang dalam

berbagai bidang. Baik itu bagi pemimpin masyarakat,olahragawan, kaum bisnis maupun

pendidik sendiri. Memang ilmu pengetahuan dan kemampuan teknik adalah penting bagi

pencapaian keberhasilan, tetapi tidak akan mampu mencapai hasil maksimal klu tidak

disertai karakter yang baik.Dalam mewujudkan pendidikan karakter, tidak dapat dilakukan

tanpa penanaman nilai-nilai, (Azra ,2007:175).

Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan

moral dan pendidikan akhlaq. Tujuan nya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi

manusia yang baik,warga masyarakat yang baik, dan warga Negara yang baik bagi suatu

masyarakat atau bangsa.Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik

dan warga Negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai

nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya.

Hakekat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indinesia adalah pendidikan

nilai, yakni pendidikan nilai nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia

sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Oleh karena itu, Pendidikan

karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral Universal
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yang bersifat absolut yang bersumber dari agama. Pendidikan karakter dapat memiliki

tujuan yang pasti apabila berpijak dari nilai nilai karakter dasar tersebut.

PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan sekaligus sarana pendidikan non formal yang

paling dekat dengan anak. Kontribusinya terhadap keberhasilan pendidikan anak didik

cukup besar, karena sebagian besar waktu mereka (sekitar 70 %) berada dalam keluarga

dan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari aspek kwantitas waktu, pendidikan di sekolah

hanya berkontribusi sekitar 30% saja, terhadap keberhasilan pendidikan anak di sekolah.

Sementara sisanya sekitar 70 % , lingkungan keluarga ikut andil dalam keberhasilan

pendidikan anak. Selain itu priode yang paling efektif untuk membentuk karakter anak

adalah usia 10 tahun (Amriawan,2010). Maka sangatlah wajar jika kita mengharapkan

keluarga sebagai pelaku utama dalam mendidik dasar dasar karakter pada anak. Dalam

kamus bahasa Indonesia kata “karakter” diartikan dengan tabiat, sifat sifat kejiwaan,

akhlak, atau budi pekerti dan watak. Orang berkarakter adalah orang yang mempunyai

kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat,atau berwatak.

Menurut Lickona ,1991:51, Karakter mulia meliputi pengetahuan tentang kebaikan,

lalu menimbulkan komitmen atau niat terhadap kebaikan, dan akhirnya benar benar

melakukan kebaikan ( moral behavior). Karakter merupakan nilai nilai perilaku manusia

yang universal yang meliputi seluruh aktifitas manusia, baik dalam rangka berhubungan

dengan Tuhan nya, dengan dirinya maupun dengan lingkungan nya, yang terwujud dalam

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma norma agama,

hukum, tata karma,budaya dan adat istiadat. Dari konsep karakter muncul konsep

pendidikan karakter (character education). Pendidikan karakter harus menjadi gerakan

nasional yang menjadikan sekolah dan keluarga menjadi pusat pembelajaran dan

permodelan.Dengan pemahaman yg jelas dan benar tentang karakter , seseorang akan

memiliki pijakan dan pedoman untuk mengarahkan pada perilaku se hari hari, sehingga

dapat dipahami yang dilakukan benar atau tidak. Menurut Sunaryo (2010), Pendidikan

Karakter adalah pendidikan  sepanjang hayat, sebagai proses perkembangan kearah

manusia yang kaffah ( sempurna). Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan

keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa. Periode yang paling sensitif

menentukan adalah pendidikan dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua.
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Pola asuh atau Parenting Style adalah salah satu faktor yang secara signifikan turut

membentuk karakter anak.

Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan utama dan  pertama bagi anak, yang

tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Oleh Karena itu, pendidikan

dalam keluarga diperlukan untuk membangun sebuah comunity of learner tentang

pendidikan anak, serta sangat diperlukan menjadi sebuah kebijakan pendidikan dalam

upaya membangun karakter bangsa secara berkelanjutan. Menurut Leonardy Harmainy (

2011), Pendidikan karakter itu sebaiknya dimulai sejak anak dalam fase usia Dini,

khususnya di lingkungan keluarga. Bukan hanya karena keluarga merupakan lingkungan

yang efektif, tetapi juga karena usia kanak kanak merupakan usia emas atau sering disebut

Golden age. Dalam usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam

mengembangkan potensinya. Dengan demikian menjadikan keluarga sebagai lingkungan

pertama bagi pertumbuhan karakter anak , adalah langkah yang sangat tepat. Setelah

lingkungan keluarga berhasil, maka pendidikan karakter di sekolah maupun di masyarakat

tinggal menyempurnakan, atau memperbaiki kekurangan kekurangan nya saja.

Hal senada diungkapkan juga oleh Melly Latifah (2008). Keberhasilan pendidikan

karakter dalam keluarga akan memudahkan pendidikan karakter dalam lingkup lingkup

selanjutnya. Sebaliknya kegagalan pendidikan karakter dalam keluarga, akan menyulitkan

institusi institusi lain di luar keluarga, termasuk sekolah, untuk memperbaiki kegagalan itu.

Dampak terburuk yang mungkin terjadi jika keluarga gagal membentuk karakter anak,

adalah tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter, dan ini sangat mengerikan akibatnya

bagi bangsa ini, seperti yang kita lihat ,baca dan saksikan akhir akhir ini, betapa korupsi

merajalela, pronografi sudah pada tahap waspada, obat obatan terlarang dan seks bebas

menjadi trend remaja sekarang, sopan santun sudah hampir menghilang dari kehidupan

masyarakat kita sekarang. Oleh karena itu , sudah semestinya setiap keluarga memiliki

kesadaran bahwa karakter bangsa ini sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di

keluarga masing masing. Hasil penelitian menunjukkan sekitar 50 % variabilitas kecerdasan

orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun, atau masa masa golden age.

Peningkatan kecerdasan sekitar 30 persen berikutnya terjadi pada usia delapan tahun, dan

20 persen berikutnya adalah pada pertengahan atau akhir dasawarsa ke dua. Dengan

demikian menjadikan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter

anak, adalah langkah yang tepat. Setelah lingkungan keluarga berhasil , maka pendidikan

karakter di sekolah maupun di masyarakat tinggal menyempurnakan atau meperbaiki

kekurangan kekurangan yang ada.
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Model keluarga yang bagaimana yang mendukung internalisasi pendidikan

karakter? Menurut para ahli pendidikan, keberhasilan internalisasi pendidikan karakter pada

anak, lebih banyak dipengaruhi oleh model keluarganya. Keluarga yang harmonis dan

rukun serta damai, akan tercermin dari kondisi psikologis dan karakter anaknya. Begitu

juga sebaliknya, anak yang kurang berbakti bahkan melakukan tindakan di luar moral

kemanusiaan,  sebagian besar dilahirkan dari ketidak harmonisan dalam keluarganya.

Beberapa teori pendidikan yang kita kenal, menyebutkan bahwa anak itu lahir seperti kertas

putih (teori Tabularasa), yang bias ditulisi apa saja oleh orang dewasa (orang tua dan

lingkungan nya). Aliran ini berpendapat bahwa lingkungan mempengaruhi karakteristik

anak. Teori yang lain menyebutkan bahwa anak membawa karakter, bakat, minat dari sejak

lahirnya (Teori Nativisme). Artinya anak lebih banyak dibentuk oleh faktor bawaan dari

sejak lahir. Namun kenyataan nya, baik faktor bawaan maupun faktor lingkungan saling

mempengaruhi karakter anak, (Teori Konvergensi).

Pendidikan Karakter Berdasarkan Tahapan Perkembangan Moral Anak

Pendidikan karakter membutuhkan proses atau tahapan secara sistematis dan

gradual sesuai dengan fase pertumbuhan dan pekembangan anak. Karakter dikembangkan

melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. Tahap pertama adalah moral

knowing atau pengetahuan moral. Yang termasuk dalam moral knowing adalah kesadaran

moral,pengetahuan moral,logika moral,keberanian dan pengenalan diri.Tahap kedua adalah

moral feeling atau perasaan(penguatan emosi) tentang moral. Penguatan ini berkaitan

dengan bentuk bentuk sikap yang harus dirasakan oleh anak, yaitu kesadaran terhadap jati

diri,kepekaan terhadap penderitaan orang lain, pengendalan diri dan kerendahan hati.Tahap

ke tiga adalah moral action, yaitu perbuatan atau tindakan moral. untuk mendorong

seseorang melakukan perbuatan yang baik perlu melihat tiga aspek yaitu

kompetensi,keinginan, dan kebiasaan.Seperti halnya perkembangan motorik, mental dan

sosial anak yang berjalan secara bertahap dan memerlukan pendekatan yang patut sesuai

dengan tahapan umur anak, Pendidikan karakter yang diberikan kepada anak juga harus

memperhatikan tahap tahap perkembangan moral anak.

Menurut Kohlberg ( 1976), perkembangan moral anak dibagi menjadi beberapa

tahap tahap penting  yaitu:1. Pertama, pada tahap ini orientasi anak kepada hukuman dan

kepatuhan, dimana kesan-kesan fisik sangat menentukan mana yang baik dan buruk. Pada

tingkat ini anak patuh pada peraturan, karena mereka menghindari adanya hukuman dan

ingin mendapatkan hadiah atau reward dari pihak pihak terkait, (orang tua, sekolah dan
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sebagainya), 2. Pada tingkatan ini, orientasi anak kepada individu instrumen, dimana apa

yang dapa memuaskan diri sendiri dan saling memuaskan antara satu dengan yang lain,

dianggap baik. Pada tingkatan ini ana tidak lagi tergantung pada peraturan yang ada diluar

dirinya. Mereka sudah menyadari bahwa setiap peristiwaitu terjadi secara relatif, sementara

kesenangan itu bersifat relatif. Sehingga anak akan bergantung pada kesenangan. Anak

tidak menyadari bahwa orang lain juga memiliki kemauan dan kehendak sama seperti

media, 3. Orientasi anak sudah pada apa yang baik dan yang tidak baik. Mereka sudah

mulai menyadari bahwa jika ingin diterima dimasyarakat, maka harus melakukan dan

memperhatikan perbuatan yang baik, serta menghindari perbuatan yang dilarang, 4.

Orientasi anak adalah mempertahankan norma sosial dan otorasi. Pada tingkatan ini

perbuatan baik yang diperhatikan oleh seseorang bukan hanya bertujuan agar ia dapat

diterima oleh masyarakat, tetapi bertujuan untuk mempertahankan norma norma sosialnya.

Bagi anak kepatuhan terhadap norma norma itu timbul dari dirinya sendiri. Karena baik

buruknya norma sosial ada hubungannya dengan kepentingan pribadi anak dan kepentingan

masyarakat, 5. Pada tingkatan ini ada hubungan antara diri seseorang dengan masyarakat

yang ada dilingkungannya. Seseorang harus memperlihatkan kemahirannya sesuai dengan

kapasitas dan menjalankan kewajiban nya sesuai dengan norma-norma yanga da

dimasyarakat, sehingga mereka bisa hidup aman dan harmonis, 6. Pada tingkatan ini,

orientasi anak pada prinsip etika universal. Anak sudah menyadari bahwa apa yang benar

atau yang betul adalah berdasarkan pada suara hati nurani, dan sesuai dengan prinsip-

prinsip manusia secara universal. Inti moralitas berupa prinsip-prinsip universal tentang

keadilan, pertukaran hak, dan persamaan hak asasi manusia yang mengacu pada usaha

penghormatan pada martabat manusia sebagai individu.

Berdasarkan tingkatan perkembangan moral sebagaimana diuraikan kohlberg(dalam

Muhammad AR, 2003 : 133), merekomendasikan bahwa waktu yang tepat untuk

pendidikan moral ditanamkan, ketika anak-anak masih berada dalam tingkatan

perkembangan moralnya, yaitu dimulai dari fase usia 5 tahun hingga usia 17 tahun. Pada

fase ini anak memerlukan orang lain untuk menuntun mereka.Oleh karena itu, pendidkan

karakter sebaiknya ditanamkan pada fase ini, melalui proses belajar mengajar atau transfer

pengetahuan dan contoh atau teladan dari orang tua, guru dan pemimpin masyarakat.

Menurut Elisabeth Hurlock ( Dalam Arifin, 1998), anak mengalami perkembangan susila

dalam dua fase yaitu 1. Perkembangan tingkah laku susila yang dipilih oleh anak dalam

suasana khusus. Dalam hal ini anak dapat belajar melalui kebiasaan dan dibiasakan melalui

reaksi khusus yang benar dalam situasi yang khas pula. Anak senantiasa belajar
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menyesuaikan diri dengan tingkah laku di lingkungan keluarganya.Kemudian dengan

lingkungan sekolah dan kawan kawannya, 2.Perkembangan pengertian kesusilaan.Tingkat

perkembangan ini sejalan dengan perkembangan kecerdasan anak, perkembangan

sosial,emosi,serta sistem nilai nilai dari lingkungan peradaban dimana dia hidup.

Berdasarkan fase fase perkembangan anak tersebut, maka tugas orang tua adalah

memberikan fasilitas , dan membantu proses perkembangan  anaknya hingga tingkat

dewasa. Tingkat kedewasaan adalah bisa memahami norma-norma susila yang berlaku. Jika

anak hanya dididik larangan dan perintah, yang tingkah lakunya dikendalikan dengan sistim

hadiah dan hukuman, maka anak akan berpikir atau bertindak sesuai dengan norma tanpa

mengetahui maksudnya, tanpa disertai dengan pemikiran yang kritis, dan tidak mampu

diajak untuk melakukan sesuatu baru.Sebaliknya orang tua yang selalu mengajak anaknya

untuk berfikir kritis, selalu menerangkan mengapa sesuatu itu diperintahkan atau dilarang,

dan yang memerintah atau menegur perbuatan anakanya dengan terlebih dahulu

menanyakan alasan atau motivasinya, maka anak tersebut akan dapat mengembangkan ego

yang kuat dan super ego yang sehat pula. Maka sudah semestinya para orang tua

membimbing anak agar memiliki kesadaran moral dan sikap moral yang dewasa.

Pola Asuh Dan Karakter Anak

Keberhasilan keluarga dalam menanmkan nilai nilai kebajikan atau karakter pada

anak, sangat tergantung pada jenis pola asuh yang yang diterapkan orang tua pada anak

nya. Pola asuh adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua , yang meliputi

pemenuhan kebutuhan fisik (makan , minum, tempat tinggal pakaian dan lain lain) dan

kebutuhan non fisik seperti perhatian, empati, simpati, kasih sayang penghargaan dan lain

sebagainya. Serta sosialisasi norma norma yang berlaku di masyarakat, agar anak dapat

hidup selaras dengan lingkungan nya. Dengan kata lain pola asuh juga meliputi po;a

interaksi orang tua dengan anak anak  dalam rangka pendidikan karakter anak. Menurut

Agus Wibowo (2007), saat ini sebagian besar orang tua memiliki pola asuh yang unik,

dimana mereka berkecenderungan agar anaknya menjadi special daripada normal. Mereka

merasa malu jika anaknya hanya memiliki kecerdasan yang pas pas an. Sebetulnya

keinginan ini tidak salah, hanya kita harus ingat bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan

kelebihan, kekurangan,sifat dan keunikan berbeda beda antara satu dengan yang lain.

Sehingga tidak bijak bila orang tua menginginkan semua anaknya seragam , baik karakter,

sifat maupun kecerdasan nya.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pola asuh yang diterapkan orang

tua terhadap anaknya akan menentukan keberhasilan pendidikan karakter mereka dalam

keluarga.Pola asuh otoriter, cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan  dan

kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Menyebabkan hubungan keduanya seakan

ada pembatas yang memisahkan.Studi yang dilakukan oleh Fagan (dalam Badingah,1993)

menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara faktor keluarga dengan tingkat kenakalan

remaja. Keluarga yang kurang harmonis bahkan yang broken home,  kurang adanya

kebersamaan dan otoriter, akan cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah. Pada

akhirnya hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas karakter anak.

Dampak yang ditimbulkan dari salah asuh seperti diatas, akan menghasilkan anak-

anak yang mempunyai kepribadian bermasalah atau mempunyai kecerdasan emosi ang

rendah, anak menjadi acuh tak acuh, tidak butuh orang lain, tidak dapat menerima

persahabatan, karena sejak kecil mengalami kemarahan,rasa tidak percaya diri, dan

gangguan negative lainnya.Ketika dewasa aia akan menolak dukungan, simpati, cinta, dan

respon positif lainnya dari orang sekitar.Mungkin Ia akan kelihatan sangat mandiri, tetapi

tidak hangat dan tidak disenangi oleh orang lain.Secara emosional tidak responsive, dimana

anak yang ditolak akan tidak mampu memberikan cinta kepada orang lain.Berperilaku

agresif, yaitu selalu ingin menyakiti orang secara verbal maupun fisik.Menjadi minder

merasa diri tidak berharga dan berguna.Selalu berpandangan negative pada lingkungan

sekitarnya, seperti rasa tidak aman, khawatir, minder, curiga,dan merasa orang lain sedang

mengkritik nya.Ketidakstabilan emosional, yaitu tidak toleran atau tidak tahan terhadap

terhadap stress, mudah tersinggung, mudah marah,dan sifat yang tidak dapat di prediksi

oleh orang lain.Keseimbangan antara perkembangan emosional dan intelektual. Dampak

negative lain nya dapat berupa mogok belajar, dan bahkan dapat memicu kenakalan remaja,

tawuran,dan lain nya.Orang tua yang tidak memberikan rasa aman dan terlalu menekan

anak, akan membuat anak merasa tidak dekat, dan tidak menjadikan orang tuan nya sebagai

“Role model” , anak akan lebi percaya kepada peer groupnya sehingga mudah terpengaruh.

Strategidan ImplementasiPendidikanKarakterdalamKeluarga

Pendidikan karakter pada anak dalam keluarga berhasil dengan baik, selain melalui

pola asuh yang tepat dan keteladanan, maka orang tua juga harus memiliki strategi

pendidikan karakter yang tepat pula.  Ada beberapa cara yang bisa dilakukan para orang tua

yaitu : 1.Sering-seringlah mengungkapkan cinta dan kasih sayang. Misalnya dengan

pelukan lembut, motivasi, persetujuan, dan senyuman untuk anak anda, 2. Jadilah
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pendengar yang baik, ketika anak mengungkapkan apapun kepada anda. Ciptakan suasana

yang memungkinkan anak berbicara dengan anda ketika mereka mengalami masalah baik

kecil maupun besar, 3. Ciptakan suasana yang membuat anak merasa aman. Ini bisa

dilakukan dengan menghormati privasi anak senbagaimana anda menginginkan anak

menghormati privasi anda. Usahaka jangan bertengkar atau berdebat didepan anak anda,

karena anak-anak kan merasa tidak aman, dan takut ketika mereka mendengar orang tuanya

bertengkar. Tunjukkan pada mereka bahwa ketika orang tidak setuju , mereka bisa

mendiskusikan perbedaan mereka secara baik-baik, 4.Ajari anak aturan dan batasan.

Misalnya batas waktu tidur dan jam malam, sehingga mereka belajar bahwa mereka

memiliki keterbtasan. Meski kadang mereka memberontak dengan batasan tersebut, namun

percayalah dihati mereka merasa menikmatinya, karena secara naluri mereka mengetahui

bahwa orang tuanya memperhatikan dan mengasihi, 5. Beri tanggung jawab dengan

memberi anak pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan, dan imbalannya mereka berhak

atas penghargaan tertentu. Misalnya tambahan uang jajan, jam malam diperpanjang, wakt

bermain dan lain lain. Namun bila tidak melaksanakan tanggung jawab, maka penghargaan

itu dibatalkan, 6.Ajarkan mereka mengenai benar dan salah. Jika seorang muslim, pastikan

mereka tau konsep-konsep kebenaran sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Al-

Qur’an, 7.Jangan membandingkan anak anda dengan orang lain, terutama dengan

saudaranya sendiri. Setiap anak bahkan setiap manusia adalah individu yang unik.

Membandingkan bandingkan hanya akan menjadikan anak anda kecewa dan rendah diri,

dan mereka akan merasa TUDAK akan pernah bisa cukup baik dihadapan Anda, 8. Ajarkan

anak Anda bahwa setiap orang adalah berbeda, dan mereka tidak harus seperti orang lain.

Melainkan menjadi dirinya sendiri. Anak Anda bukan penjelmaan dari diri  Anda sendiri,

anak Anda adalah individu yang masih dalam tanggung jawab anda , bukan kesempatan

bagi anda untuk membangkitkan kembali kehidupan atau harapan atau cita cita anda

melauinpola mereka, 9. Ketika anak anda melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan

kebencian atau berbahaya, katakan padanya  bahwa hal seperti itu tidak akan dapat

diterima, dan sarankan alternatif lain. Hindari pernyataan yang bersifat mengumpat, atau

menyumpahi. Berbuatlah tegas untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan

adalahsalah.

Menurut Edy Waluyo ( 2007), pendidikan karakter terhadap anak hendaknya

menjadikankan mereka terbiasa untuk berperilaku baik, sehingga ketika seorang anak tidak

melakukan kebiasaan baik itu, yang bersangkutan merasa bersalah. Dengan demikian,

kebiasaan baik sudah menjadi semacam instink, yang secara otomatis akan membuat
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seorang anak merasa kurang nyaman bila tidak melakukan kebiasaan baik itu. Adapun

Strategi Implementasi Pendidikan Karakter Yang Bisa dilakukan Antara lain Adalah : 1.

Ciptakan suasana penuh dengan kasih sayang , mau menerima anak sebagaimana adanya,

dan menghargai potensi yang dimiliki mereka, 2. Berikan pengertian betapa pentingnya "

cinta " dalam melakukan sesuatu, dan tanamkan pula bahwa Melakukan sesuatu itu tidak

semata mata karena prinsip timbal balik. Tekankan nilai nilai agama yang menjunjung

tinggi cinta dan pengorbanan, 3. Ajak anak merasakan apa yang dirasakan  oleh orang lain .

Bantu anak kita berbuat sesuai dengan harapan harapan kita, tidak semata karena ingin

dapat pujian atau menghindari hukuman, 4.Ingatkan pentingnya rasa sayang antar anggota

keluarga dan perluas rasa sayang, yakni terhadap sesama. Berikan contoh perilaku dalam

hal menolong dan peduli pada orang lain, 5.Gunakan metode pembiasaan yaitu mengajak

anak melakukan kegiatan sehari hari sesuai dengan yang kita programkan, sehingga

kegiatan tersebut melekat pada diri anak menjadi kebiasaan hidup mereka se hari hari.

Misalnya kebiasaan menolong teman yang kesusahan, menjenguk orang sakit, dan lain

sebagainya, 6. Kurangi jumlah mata pelajaran berbasis kognitif, dalam kurikulum

kurikulum pendidikan intelektual ( kognitif), yang berlebihan justru akan memicu pada

ketidakseimbangan serta menghambat aspek aspek perkembangan anak.

Strategi Dalam Pendidikan Keluarga Untuk Membentuk Karakter Anak, Antara lain

Adalah : 1. Strategi Keteladanan orang dewasa di rumah tangga. Berbagai sifat terpuji

seperti jujur, amanah, terpercaya,tanggung jawab, penghormatan, integritas, empaty dan

sebagainya, harus terus dicontohkan dalam kehidupan sehari hari bersama anak anak.

Berbagai sifat terpuji tersebut pertumbuhannya harus dimulai sejak dini yakni mulai dari

keluarga. Untuk itulah pendidikan keluarga sangat berperan penting, karena sifat siat terpuji

tersebut akan tumbuh dan berkembang bilamana ditanamkan semenjak masa anak anak. 2.

Strategi Pembiasaan, pembiasaan berperilaku yang baik, dan adab sopan santun adalah

bagian terpenting dalam pendidikan keluarga, oleh sebab itusetiap anggota keluarga

terutama yang sudah dewasa harus harus sudah terbiasa dengan dengan perilakuyang

positif. Penghargaan kepada anak yang jujur harus diberikan. Anak yang jujur meskipun

memperoleh nilai sekolah rendah lebih berharga daripada anak yang bohonh meskipun

nilainya tinggi. Keberanian untuk bersikap jujur, perlu pembiasaan, 3.Strategi Pengajaran

memberikan petunjuk kepada anak mengenai sesuatu yang baik, yang harus dihayati dan

diamalkan dalam perilaku sehari hari , serta menunjukkan sesuatu yang tidak baik, atau

tidak benar yang harus di jauhi. Informasi dan nasehat perlu diberikan secara terus menerus

kepada
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Era globalisasi yang sangat pesat ini, membawa tantangan yang serius bagi dunia

pendidikan, tak terkecuali pendidikan anak di dalam keluarga. Globalisasi menyebabkan

liberalism moral, pemikiran dan perilaku yang merontokkan norma dan etika yang selama

ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Desakralisasi moral menjadi realitas yang tidak

bisa dihindari, Konservatisme dan liberalisme dijadikan musuh besar oleh globalisasi. Hal

ini yang harus menjadi tanggung jawab Semua komponen bangsa untuk mengembalikan

nilai nilai luhur yang relevan dengan dunia modern yang serba instan, liberal, dan sekuler.

Menurut Arvan Pradiansyah, di abad 21 ini ada empat hal yang tidak berubah dan perlu kita

cermati. Yaitu perubahan itu sendiri, Hukum Alam dan hukum win win solution ( sama

sama menang), Pilihan ( strategi, taktik,proses bisnis), dan Karakter.

PENUTUP

Dari uraian diatas, tidak perlu disangsikan lagi bahwa pendidikan karakter

merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak, baik keluarga , sekolah maupun

masyarakat. Pembentukan dan pendidikan karakter tersebut , tidak akan berhasil selama

antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Dengan

demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan

karakter pertama dan utama harus  lebih diberdayakan. Semoga dengan terwujudnya

pendidikan karakter di setiap keluarga, maka karakter masyarakat akan terwujud dan pada

akhirnya akan membangun Peradaban Bangsa.

Apabila dalam tahap awal implementasi pendidikan karakter dalam keluarga masih

belum begitu berjalan lancar dan belum optimal itu bisa dipahami, karena pendidikan

karakter bukanlah sebuah proses instan, seperti menghafal materi ujian, dan mejawabnya,

namun pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik,

pembiasaan untuk memperbaiki pola asuh, dan pembiasaan untuk menjadi teladan yang

baik bagi anak dalam sikap, tindakan dan moralitas dari orang tua. Yang penting adalah

adanya kemauan dan tekad yang kuat dari para orang tua dan anggota keluarga yang lain,

untuk melaksanakan secara konsisten pendidikan karakter di rumah tangga, sehingga

orangtua, anak, dan anggota keluarga yang lain mampu bertingkah laku, bersikap dan

bertutur kata dengan baik, sesuai dengan Sembilan pilar katrakter yang sdh di anjurkan.

Pendidikan karakter harus dilakukan secara komprehensif – integral, tidak hanya

melalui keluarga saja, tetapi yang juga tanggung jawab pemerintah, sekolah dan

masyarakat. Para pemimpin di pemerintahan harus memberikan teladan dalam pendidikan

karakter ini. Mereka harus menampilkan perilaku terbaik dalam memberikan pelayanan nya
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terhadap masyarakat. Jika pemimpin senantiasa menampilkan kejujuran, keadilan,

tannggung jawab, maka pada gilirannya nanti rakyat akan memuliakan dan mengikuti

karakter pemimpinnya. Masyarakat dan keluarga punya tanggung jawab terhadap

internalisasi pendidikan karakter.

Keluarga sebagai institusi terkecil dari masyarakat berperan sangat besar dalam

pembentukan karakter bangsa. Perilaku jujur , berbicara yang baik dan sopan, bertanggung

jawag dan lain sebagainya, bisa diajarkan sejak dini melalui keluarga. Dalam hal ini orang

tua sebagai teladan keluarga, harus melaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab

atas perilakunya karena orang tua adalah model bagi anaknya. Apapun yang dilakukan

orang tua baik benar maupun salah, akan ditiru oleh anak.
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MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK MELALUI PELAKSANAAN
METODE PEMBERIAN TUGAS SISWA KELOMPOK A TK KEMALA

BHAYANGKARI 75

Sri Bagiarti
TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan

ABSTRAK

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan formal sebelum anak memasuki sekolah dasar.
Lembaga ini dianggap penting karena usia ini merupakan usia emas (golden age) yang merupakan “masa
peka” dan hanya datang sekali. Masa peka adalah suatu masa yang menuntut pengembangan anak secara
optimal. Pemberian tugas dan latihan-latihan merupakan salah satu dari bidang pengembangan dalam
melatih kemandirian anak yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak
sesuai dengan tahap perkembangannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
kemandirian anak, untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan metode pemberian tugas, dan untuk
mengetahui sejauhmana pelaksanaan metode pemberian tugas dapat meningkatkan kemandirian anak pada
anak Kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75 Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan metode pemberian tugas pada anak Kelompok A TK Kemala
Bhayangkari 75 Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dapat ditingkatkan dan
menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Dengan metode pemberian tugas kita dapat mengembangkan
dan meningkatkan kemandirian anak yang bertujuan agar anak berani dalam melakukan kegiatan, berani
mengungkapkan pendapat dan keinginan, mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru,
mampu bekerja tanpa bantuan, mampu melaksanakan tugas yang diberikan tepat pada waktunya.

Kata Kunci: Metode Pemberian Tugas, Kemandirian Anak

LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan program kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak adalah

membantu meletakkan dasar kemandirian disamping pengembangan pengetahuan,

ketrampilan motorik halus dan kasarnya, kemampuan berbahasa dan yang tak kalah

pentingnya adalah nilai-nilai moral agama, yang sangat diperlukan anak didik dimasa

mendatang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan

perkembangan selanjutnya. Dimana dimasa mendatang diharapkan anak bisa mampu

menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif, suka akan tantangan dan percaya

diri. Namun dalam kenyataan sekarang ini kemandirian anak sangat ditentukan oleh

beberapa faktor yang mempengaruhi, dari beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor

psikologis, faktor biologis, faktor fisiologis, dan sosial individu sangat berpengaruh dalam

menghambat tumbuhnya kemandirian anak satu dengan anak yang lain akan mengalami

perbedaan.

Dalam menyikapi adanya perbedaan kemandirian pada anak perlu adanya penelitian

dan observasi yang harus kita lakukan. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sikap

kemandirian anak, sehingga dari hasil temuan ini akan diketahui mengapa anak tidak berani
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dalam melaksanakan kegiatan dan mampukah anak menyelesaikan tugas yang diberikan

oleh seorang guru.

Dengan adanya masalah perbedaan kemandirian anak satu dengan yang lainnya,

maka kami ingin melakukan sebuah penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan dan

mengoptimalkan sikap kemandirian yang ada pada anak, sehingga anak akan berani dalam

melaksanakan kegiatan dan maupun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh seorang

guru.

Masalah yang akan diteliti dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah

kemandirian anak kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan yang relatif masih

rendah dan kurang dalam hal keberanian melaksanakan kegiatan, mengungkapkan

pendapat/keinginan, serta diharapkan anak mampu dan dapat bertanggungjawab terhadap

tugas yang diberikan secara mandiri dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sebagai

upaya perbaikan, peneliti mengambil tindakan melalui pembelajaran metode pemberian

tugas. Dimana dalam metode pemberian tugas ini anak dilatih utnuk melakukan suatu

kegiatan yang dapat dikerjakan anak sampai selesai dengan penuh rasa tanggungjawab.

Karena masalah yang dihadapi anak kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan

adalah kemandirian, maka cara yang ditempuh untuk perbaikan adalah metode pemberian

tugas yang keduanya sangat berhubungan dan memiliki keterkaitan, maka penelitian ini

layak dilakukan.

Penelitian atas masalah tersebut bermanfaat untuk meningkatkan keberanian dan

kemandirian anak sehingga dapat meningkatkan segala aspek kecerdasan yang dimiliki oleh

siswa kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan pada khususnya dan pada anak

usia dini pada umumnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka

perumusan masalahnya sebagai berikut yaitu: 1). Bagaimana pelaksanan metode pemberian

tugas bagi siswa kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan?  2). Bagaimana

kemandirian siswa kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan?  3). Sejauh mana

pelaksanaan metode pemberian tugas dapat meningkatkan kemandirian siswa kelompok A

TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan?

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan metode

pemberian tugas bagi siswa kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan,  2).

Untuk menjelaskan kemandirian siswa kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75

Lamongan,  3). Untuk meningkatkan kemandirian siswa melalui metode pemberian tugas

bagi siswa kelompok A TK Kemala Bhayangkari 75 Lamongan. Manfaat penelitian disini

adalah: 1). Penjelasan kegunaan dari pelaksanaan metode pemberian tugas adalah untuk
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meningkatkan wawasan dalam pembelajaran di kelas, 2). Penjelasan kegunaan dan

kemandirian siswa untuk dapat memperbaiki kemampuan siswa dalam melaksanakan

pembelajaran agar lebih bisa maksimal, 3). Penjelasan kegunaan dan peningkatan

kemandirian siswa agar dapat mengembangkan kemampuan dalam diri secara optimal dan

mengembangkan kemampuan yang lebih luas lagi tentang pembelajaran.

Berdasarkan hasil kajian teori tentang pemberian tugas menurut Winda Gunarti,

Lilis Suryani, dan Azizah Muis (2008;7.3) menarik kesimpulan bahwa : metode pemberian

tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus

dilaksanakan dengan baik dengan tingkat perkembangan anak. Sedangkan menurut opini

(2009:6) adalah metode pemberian tugas merupakan tugas yang diberikan guru kepada

siswa untuk diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Tujuan metode pemberian tugas

menurut pendapat dari Roestiyah (2000:75), pemberian tugas memiliki tujuan agar siswa

menghasilkan hasil belajar yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan

selama melakukan tugas, sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu menjadi

lebih terintegrasi. Pemberian tugas mempunyai tujuan memperdalam pengertian siswa

terhadap pelajaran yang telah diterima, melatih siswa untuk menemukan sebdiri cara-cara

yang tepat untuk menyelesaikan tugas, memperkaya pengalaman siswa di sekolah melalui

banyak kegiatan. Dari kedua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode

pemberian tugas mempunyai tujuan menghasilkan siswa belajar lebih mandiri, karena siswa

melakaukan kegiatan melalui latihan – latihan , sehingga siswa dapat mengetahui cara-cara

yang tepat dalam  menyelesaikan tugas serta memperoleh banyak pengalaman secara

terintegratis. Menurut Winda Gunarti, Lilis Suryani, Azizah Muis (2008: 7.4)

menyimpulkan manfaat metode Pemberian Tugas adalah untuk mengembangkan secara

optimal seluruh aspek pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak. Sedangkan

menurut  opini (2009: 6) metode pemberian tugas dapat bermanfaat untuk memupuk rasa

percaya diri, mendorong siswa belajar sehingga tidak cepat bosan, membuina tanggung

jawab dan disiplin siswa, mengembangkan kreativitas siswa, mengembangkan pola berpikir

dan ketrampilan anak. Kesimpulan dari dua pendapat diatas adalah manfaat pemberian

tugas dapat mengembangkan kemampuan siswa secara optimal, serta dapat memupuk rasa

percaya diri dan mengembangkan pola pikir dan ketrampilan anak.  Untuk pengertian

kemandirian Antonino (2000: 145)  berpendapat : suatu suasana dimana seseorang mau dan

mampu mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan atau

perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang atau jasa) demi pemenuhan sesuatu

hidupnya dan sesamanya. Dan menurut Mutadin (2001,www.e-psikologie.com) bahwa :
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kemadirian adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara komulati  selama

perkembangan, individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi

berbagai situasi lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan

bertindak sendiri dengan kemandiriannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk

dapat berkembang dengan lebih mantap. Sedangkan menurut Hasan Bani (1994 : 53)

kemandirian adalah keadaan seseorang  dalam kehidupannya mampu memutuskan atau

mengerjakan sesuatu  tanpa bantuan orang lain. Dan menurut Drost (1993 : 22):

“Kemandirian adalah individu yang mampu menghadapi masalah-masalah yang

dihadapinya dan mampu bertindak secara dewasa “ . Dengan demikian yang dimaksud

dengan kemadirian dalam penelitian ini adalah perilaku siswa dalam mewujudkan

kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain; dalam

hal ini adalah siswa tersebut mampu melakukan belajar sendiri, dapat menentukan cara

belajar yang efektif, mampu melaksanakan tugas – tugas belajar dengan baik dan mampu

untuk melakukan aktifitas belajar secara mandiri.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian menurut

Sutisna (2001) adalah sebagai berikut :

1. Intelegensi: Anak dapat dikatakan mempunyai kecerdasan (intelegensi) yang baik jika ia

mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

2. Kebudayaan:  Kebudayaan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan norma dan nilai-

nilai yang berlaku di dalam lingkungan keluarga, sehingga tindak tanduk suku tertentu

akan berbeda dengan suku yang lainnya.

3. Pola asuh orang tua:  pola pengasuhan keluarga seperti sikap orang , kebiasaan keluarga

dan pandangan keluarga  akan mempengaruhi pembentukan kemandirian anak. Keluarga

yang membiasakan anak-anaknya diberi kesempatan untuk mandiri sejak dini,

menumbuhkan kemandirian pada anak-anaknya;

4. Tingkat pendidikan orang tua, Orang tua yang paling dekat atau yang paling sering

berhubungan dengananak dalam keluarga pada umumnya adalah ibu, sehingga sikap ibu

merupakan faktor yang penting dalam perkembangan anak. Tingkat pendidikan ibu akan

mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya dalam menghadapi anak-anaknya artinya ibu

yang berpendidikan akan bersikap lebih baik.

5. Usia,  Kemandirian dapat dilihat sejak individu masih kecil, dan akan terus berkembang

sehingga akhirnya akan menjadi sifat-sifat yang relatif menetap pada masa remaja.
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6. Jumlah anak dalam lingkungan, keluarga yang mempengaruhi kemungkinan paling besar

untuk memperlakukan anak secara demokrasi adalah keluarga kecil. Didorong untuk

memegang peran yang dipilihnya sendiri. Anak didorong untuk berprestasi.

Sedangkan menurut Hasan Bisri  (1994 : 54)  kemandirian siswa dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Endogen (Internal)  adalah semua pengaruh yang bersumber dari dalam dirinya

sendiri, seperti keadaan / turunan dan konstitusi tubuhnya sejak di lahirkan dengan

segala perlengkapan yang melekat padanya. Segala susuatu yang dibawa sejak lahir

adalah merupakan bekal dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan individu

selanjutnya. Bermacam-macam sifat dasar dari ayah dan ibu mungkin akan didapatkan

didalam diri seseorang;  seperti bakat,potensi intelektual dan potensi pertumbuhan

tubuhnya.

2. Faktor Eksogen (Eksternal) adalah semua keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar

dirinya, sering pula dinamakan dengan faktor lingkungan.Lingkungan kehidupan yang

dihadapi individu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik dari

segi positip maupun negatip. Lingkungan  keluarga dan masyarakat yang baik terutama

dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan membentuk kepribadian,

termasuk pula dalam kepribadiannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Menurut

Suhardjono (2010:58) PTK adalah mata penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan

tujuan memperbaiki atau meningkatkan praktek pembeelajaran sedamgkan menurut

suyanto(2005:6) PTK adalah sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau menigkatkan praktik-

praktik pembelajaran di kelas secara professional. Penelitian ini dilakukan dalam dua

siklus. Setiap siklusnya terdiri atas empat tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan dan nefleksi

Siklus I

1. Tahap Perencanaan Tindakan

Pada tahap ini penelitian melakukan penyusunan langkah-langkah pembelajaran yang

tertuang dalam rencana kegiatan harian dimana memuat rencana pembelajaran, absensi

pembelajaran.
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2. Tahap Pelaksanaan

a. Penelitian melaksanakan proses pembelajaran sesuai yang tertulis dalam RKH.

b. Penerapan metode pemberian tugas mewarnai gambar pada anak dengan gambar yang

sederhana.

c. Pelaksanaan mewarnai gambar, guru sebagai peneliti mengamati kemandirian anak

selama proses belajar berlangsung.

d. Pemberian motivasi bagi anak yang mengalami kesulitan dalam kemandirian.

3. Tahap Pengamatan

Pada tahap ini saat proses pembelajaran berlangsung di lakukan pengamatan,

pencatatan pengembangan dan kegiatan yang terjadi baik dalam siswa mengikuti

pembelajaran. Pengamatan ini di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana

keberhasilan yang telah dicapai dalam pembelajaran :

a. Penguasaan dalam menerapkan metode pemberian tugas mewarnai gambar dalam

pembelajaran pembelajaran yang dilakukan pada siklus I.

b. Untuk mengetahui singkat kemandirian anak selama proses pembelajaran

berlangsung.

4. Tahap Refleksi

Pada tahap ini peneliti menganalisa dan mengolah nilai yang terdapat pada lembar

reservasi yang ada untuk di jadikan acuan dalam melakukan rencana tindakan pada

siklus berikutnya.

Siklus II

Pada siklus II ini semua seperti pada siklus I yang terdiri dari empat tahapan. Pada

tahap perencanaan akan di lakukan identifikasi masalah yang timbul pada siklus I. kegiatan

ini di lakukan oleh pihak peneliti dengan pada mengacu pada hasil refleksi pada siklus I,

selanjutnya dilakukan penerapan alternatif pemecahan masalah yang akan di lakukan ada

tahap tindakan, penyusunan skenario pembelajaran yang mencakup alternatif dalam

pemecahan masalah pada siklus I yang disusun dengan langkah-langkah pembelajaran pada

metode pemberian tugas mewarnai gambar. Penelitian menyeleksi topik yang akan

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas pada siklus II :

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan analisa data menurut

Sarwidji Suwandi (2011:41) observasi adalah segala upaya merekam segala peristiwa dan

kegiatan yang terjadi dengan atau tanpa alat bantu, sedangkan menurut pendapat dari

Shoong menyebutkan metode observasi adalah alat pengmpulan data yang di lakukan
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dengan cara mengamati dan mencatat. Secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki.

Dengan demikian observasi dalam penelitian menurut peneliti adalah cara yang digunakan

untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati objek yang telah di teliti  dengan

cara mencatat secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat, mengamati individu

baik  dengan atau tanpa alat benda. Sedangkan menurut Imron Rosyidi (2005:28) yang

dimaksud dengan analisis data  usaha membandingkan dua hal variabel untuk mengetahui

selisih atau rasio kedua variabel tersebut, kemudian diambil kesimpulan. Analisis data

merupakan usaha untuk menentukan jawaban pertanyaan?. Perihal rumusan-rumusan atau

hal-hal yang kita peroleh dalam proyek (Marzuki, 1983:87) dari penelitian tersebut, penulis

berpendapat  bahwa analisa data adalah suatu kegiatan untuk mengolah data dan temuan di

lapangan yag menjawab masalah yang muncul dalam penelitian. Jadi  analisis data adalah

usaha membuat data secar konkrit  yang disusun secara sistematis, dan data yang di peroleh

meliputi hasil belajar siswa, aktifitas dan kemandirian dalam pelaksanaan pembelajaran.

Analisis data yang digunakan penelitian adalah penelitian tindakan kelas karena dalam

penelitian ini menggunakan uraian maka jenis data yang digunakan adalah jenis data

deskriptif kualitatif, metode penelitian ini tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada

masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan berdasarkan data

yang ada. Dengan  demikian metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data

itu.  Berdasarkan hasil observasi terhadap perkembangan anak dalam meningkatkan

kemandirian anak yang terdapat di lapangan kemudian direfleksikan dan dianalisa.

Kegiatan analisa data menggunakan pedoman bahwa untuk meningkatkan

kemandirian anak dapat diindikasikan dengan tercapainya beberapa indikasi yang terdapat

dalam kurikulum. Penelitihan menentukan prosedur penelitian dalam meningkatkan

kemandirian anak berdasarkan perangkat pedoman penilaian. kurikulum TK :

a. BB :  Belum berkembang

b. MB :  Masih berkembang

c. BSH : Berkembang sesuai harapan

d. BSB :  Berkembang sangat baik

Untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan siswa dalam kemandiriannya

digunakan prosentase yang menggunakan rumus sebagai berikut :

P  = ∑  Anak yang mampu ×  100%

∑  siswa
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Seorang siswa dikatakan berhasil bila mencapai skor prosentase nilai lebih atau sama

dengan  75% dalam meningkatkan kemandirian anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Tindakan Siklus I

Tabel 1 Nilai Hasil Tindakan Siklus I

No Nama Anak
Nomor Indikator
SE 1 FM 30 SE 3 SE 22

1 Achmad Raffi  F 2 2 2 2
2 Ahmad  Bayhaqqi 2 3 2 2
3 Ahmad  Waffi 2 2 2 2
4 Adrian Dwi Firmansyah 3 3 3 3
5 Chariena Syahrani 3 3 3 3
6 Nikita Widi Alexa 3 2 3 3
7 Icha Hermayani 2 2 2 3
8 Nailah Nur Safitri 3 3 2 3
9 Dzanubi Talitha  I 3 2 3 2
10 M. Raditya Sukarno 3 2 2 2
11 Aditya Dwi Firmansyah 3 3 3 3
12 Dizky Zidane 3 3 3 2
13 Pasha Dheva 2 2 2 2
14 Rizky Martha 3 3 3 3

Catatan :

Angka  1  menunjukkan (BB)

Angka  2  menunjukkan (MB)

Angka  3 menunjukkan (BSH)

Angka  4  menunjukkan (BSB)

Berdasarkan table diatas dan hasil pengamatan siklus I  menunjukkan hasil  yang

cukup  baik. Namun perlu adanya peningkatan, sebagai rekomendasi siklus  I:

a. Gambar lebih diperbanyak

b. Memotivasi anak  agar  lebih berani dan percaya diri dalam  mewarnai.

c. Memberikan penghargaan pada anak yang sudah bisa menyelesaikan kegiatannya.

d. Memotivasi anak agar berani mengungkapkan pendapatnya.

2. Hasil Tindakan Siklus  II

Dengan melihat hasil rekomendasi siklus I, maka dilakukan penyempurnaan pada

siklus  II. Bentuk  kegiatan pada siklus  II relative sama dengan siklus  I. Namun jumlah

gambar untuk kegiatan ditambah agar lebih bervariasi. Pada pelaksanaan siklus  I anak-

anak mewarnai gambar satu macam ikan. Namun pada siklus  II anak-anak  mewarnai

gambar dengan bermacam – macam  bentuk. Anak yang berhasil menyelesaikan tugas
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degan rapi, bersih dan tepat waktu tanpa bantuan orang tua dan guru. Setelah  murid-murid

kelompok A mengikuti semua kegiatan,  terbukti  memberikan  dampak positif pada anak

dalam perkembangan kemandirian. Kondisi ini diindikasikan dengan :

a. Anak lebih aktif dan berusaha menyelesaikan tugas secara  mandiri.

b. Anak dapat menunjukkan rasa percaya diri setelah berhasil menyelesaikan tugas.

c. Anak lebih berani mengungkapkan pendapat dan  keinginannya.

Table 2 Nilai Hasil Tindakan Siklus  II

No Nama  Anak
Nomor  Indikator

SE 1 FM 30 SE 3 SE  22
1 Achmad Raffi  F 3 2 3 3
2 Ahmad  Bayhaqqi 3 2 3 3
3 Ahmad  Waffi 3 3 3 3
4 Adrian Dwi Firmansyah 3 3 3 3
5 Chariena Syahrani 3 3 3 3
6 Nikita Widi Alexa 3 3 3 3
7 Icha Hermayani 3 3 3 3
8 Nailah Nur Safitri 3 3 3 3
9 Dzanubi Talitha  I 3 3 3 3
10 M. Raditya Sukarno 3 3 3 2
11 Aditya Dwi Firmansyah 3 3 3 3
12 Dizky Zidane 3 3 3 3
13 Pasha Dheva 3 3 3 2
14 Rizky Martha 3 3 3 3

Nilai hasil tindakan pada siklus I dan II seperti yang telah peneliti perlihatkan pada

tabel diatas selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar

mengajar yang peneliti lakukan. Analisis dilakukan pada tiap-tiap siklus yaitu dengan cara

menentukan prosentase keberhasilan tiap anak pada tiap indikator yang dimunculkan

seperti yang terlihat pada tabel berikut :

3. Hasil Analisis Tindakan Siklus I

Tabel 3 Rata-rata Kamampuan Kemandirian Siswa Hasil Tindakana Siklus I

No Nama Anak
Nomor Indikator

Jml
Rata-
rata

Keterangan
SE 1 FM 30 SE 3 SE 22

1 Achmad Raffi  F 2 2 2 2 8 2,0 Belum mampu
2 Ahmad  Bayhaqqi 2 3 2 2 9 2,2 Belum mampu
3 Ahmad  Waffi 2 2 2 3 9 2,2 Belum mampu
4 Adrian Dwi Firmansyah 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
5 Chariena Syahrani 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
6 Nikita Widi Alexa 3 2 3 3 11 2,8 Belum mampu
7 Icha Hermayani 2 2 2 3 9 2,2 Belum mampu
8 Nailah Nur Safitri 3 3 2 3 11 2,8 Belum mampu
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9 Dzanubi Talitha  I 3 2 3 2 10 2,5 Belum mampu
10 M. Raditya Sukarno 3 2 2 2 9 2,2 Belum mampu

11
Aditya Dwi
Firmansyah

3 3 3 3 12 3,0
Mampu

12 Dizky Zidane 3 3 3 2 11 2,8 Belum mampu
13 Pasha Dheva 2 2 2 2 8 2,0 Belum mampu
14 Rizky Martha 3 3 3 3 12 3,0 Mampu

4. Hasil Analisis Tindakan Siklus II

Tabel 4 Rata-rata Kamampuan Kemandirian Siswa Hasil Tindakana Siklus I

No Nama Anak
Nomor Indikator

Jml
Rata-
rata

Keterangan
SE 1 FM 30 SE 3 SE 22

1 Achmad Raffi  F 3 2 3 3 11 2,8 Belum mampu
2 Ahmad  Bayhaqqi 3 2 3 3 11 2,8 Belum mampu
3 Ahmad  Waffi 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
4 Adrian Dwi Firmansyah 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
5 Chariena Syahrani 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
6 Nikita Widi Alexa 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
7 Icha Hermayani 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
8 Nailah Nur Safitri 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
9 Dzanubi Talitha I 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
10 M. Raditya Sukarno 3 3 3 2 11 2,8 Belum mampu

11
Aditya Dwi
Firmansyah

3 3 3 3 12 3,0
Mampu

12 Dizky Zidane 3 3 3 3 12 3,0 Mampu
13 Pasha Dheva 3 3 3 2 11 2,8 Belum mampu
14 Rizky Martha 3 3 3 3 12 3,0 Mampu

Untuk memperjelas tingkat keberhasilan kemandirian anak dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 5 Perbandingan Hasil siklus  I  dan  II

No Nama Anak
Nilai

Siklus  I Siklus  II
1 Achmad Raffi  F 2,0 2,8
2 Ahmad  Bayhaqqi 2,2 2,8
3 Ahmad  Waffi 2,2 3,0
4 Adrian Dwi Firmansyah 3,0 3,0
5 Chariena Syahrani 3,0 3,0
6 Nikita Widi Alexa 2,8 3,0
7 Icha Hermayani 2,2 3,0
8 Nailah Nur Safitri 2,8 3,0
9 Dzanubi Talitha  I 2,5 3,0
10 M. Raditya Sukarno 2,2 2,8
11 Aditya Dwi Firmansyah 3,0 3,0
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12 Dizky Zidane 2,8 3,0
13 Pasha Dheva 2,0 2,8
14 Rizky Martha 3,0 3,0

Dari tabel  diatas dapat ditentukan prosentase anak yang mampu menyelesaikan

tugasnya yaitu anak yang memperoleh bintang  4 dan bintang  3, sehingga dapat diperoleh

nilai total rata-rata sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Prosentase Keberhasilan Siklus  I  dan  II

Rentang Skor
Siklus  I Siklus  II

Jumlah siswa
yang mampu

Prosentase
Jumlah siswa
yang mampu

Prosentase

3 - 4 4 28,57% 10 71,42%
1 - 2 10 71,42% 4 28,57%

Dari tabel diatas dapat diketahui peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan

kemandirian anak. Pada siklus I diperoleh data tingkat kemandirian anak mencapai

prosentase 28,57 % , sedangkan pada siklus  II  mencapai prosentase 71,42 %.

SIMPULAN  DAN  SARAN

Simpulan

Hasil yang diperoleh setelah menggunakan metode pemberian tugas adalah adanya

peningkatan yang signifikan terhadap kemandirian anak. Pada siklus I diperoleh data

kemandirian anak adalah mencapai presentase 28,5% dan pada dan pada siklus II mencapai

prosentase 71,42 %.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa dengan metode pember  ian tugas

dapat di tingkatkan dan menunjukkan perkembangan yang leih baik. Dengan metode

pemberian tugas kita dapat mengembangkan dan meningkatkan kemandirian anak yang

bertujuan agar anak berani dalam melakukan kegiatan, berani mengungkapkan pendapat

dan keinginan, mampu dalam melaksanakan tugas yang di berikan oleh guru, mampu

bekerja tanpa bantuan, mampu melaksanakan tugas yang di berikan tepat waktunya.

Saran

Mengingat metode pemberian tugas telah terbukti mampu mengasah dan

meningkatkan kemandirian anak, maka diharapkan guru lain bersedia mencoba model

pembelajaran ini dan mempersiapkannya dengan lebih baik sebelum melakukan

pembelajaran, seperti metode pendekatan dalam kelas, trik ketika siswa mulai jenuh,

metode pendekatan dalam memotivasi siswa, dan lain-lain.



226Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2015

DAFTAR PUSTAKA

Aritkunto Suharsimi, dkk, 2010, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta : Budi Aksara

Aritmaxx, 2010, Instrument Penelitian, (online), http://Aritmaxx.wordpress.com/
2010/06/03/Instrumen Penelitian, di akses 10 oktober 2010.

Djunaidi wawan, 2009, Metode Observasi, http/Diag.on//news/lifestyle/pengertian
observasi/com, diakses 9 oktober 2009.

Gunarti Winda, dkk, 2008, Metode Pengembangan Perilaku dan kemampuan Dasar Anak
Usia Dini, Jakarta : Universitas Terbuka.

Toha M.Anggoro,dkk,2008, Metode Penelitian, Jakarta : Universitas Terbuka.



227Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2015

MANAJEMEN PEMBELAJARAN  KARAKTER  UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS   PEMBELAJARAN  SISWA SEKOLAH DASAR

Sri Utaminingsih
FKIP Universitas Muria Kudus,

Email: utami_ningsih28@yahoo.com d

ABSTRAK

Banyaknya permasalah kenakalan anak, maka pembelajaran karakter disekolah dasar sangat penting. Artikel
ini bertujuan mendiskripsikan pentingnya pembelajaran karakter untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
di sekolah dasar dan mendiskripsikan penerapan fungsi manajemen dalam pelajaran karakter disekolah.
Artikel ini juga mengkajihasil temuan penelitian sebelumnya dengan melakukan uji efektifitas dengan
penelitian tindakan dikelas, selanjutnya melakuan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian
menunjukan bahwa pembelajaran  menerapkan model pembelajaranrole playing berbasis karakter disiplin
dan karakter kemandirian pada siswa sekolah dasar dengan mengimplementasikan fungsi manajemen
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat meningkatkan  kualitas hasil belajar aspek afektif serta
aktivitas guru dan siswa.

Kata Kunci : Manajemen, Karakter, Kualitas, Pembelajaran, Sekolah Dasar

LATAR BELAKANG

Dewasa ini banyak permasalahan terkait dengan etika dan  moral dalam kehidupan

sosial di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perkelahian, perusakan,

dan persoalan lainnya. Salah satu altenatif untuk mengatasi permasalahan melalui

pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena

pendidikan membangun generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat

memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa (

kemendikbud, 2014 : 1).

Dalam pembelajaran menurut Muslich (2011: 30) menjelaskan bahwa faktor utama

kesulitan belajar ternyata tidak terletak pada kecerdasan otak, melainkan pada pembentukan

karakter yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkonsentrasi, dan

kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran siswa hanya mendapatkan pengetahuan kognitif

saja maka dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran belum bisa tercapai sepenuhnya.

Karena dalam pembelajaran  mempunyai tujuan aspek afektif dan psikomotorik Sehingga

perlu diterapkan karakter untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi pada siswa sekolah dasar di tiga SD dalam pembelajaran

(20 November 2015) menunjukkan bahwa karakteristik siswa cenderung pasif dalam

pembelajaran. Siswa yang tidak aktif di kelas menimbulkan dampak kurang baik seperti

hasil belajar yang rendah. .Faktor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan belajar
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tersebut diantaranyayaitu karakter siswa yang kurang sesuai dengan konsep pembelajaran.

Hasil observasi juga menunjukan siswa masihramai ketika guru menjelaskan, menyontek

teman ketika mengerjakan soal. Siswa juga sering bermain sendiri dan mengganggu

temannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurangnya kemandirian siswa serta rasa

malas siswa untuk berfikir berdampak pada keberhasilan akademik siswa. Hal ini

menunjukkan sikap yang kurang baik untuk kelanjutan belajar siswa.

Faktor lain yaitu pola mengajar yang diterapkan oleh guru masih kovensional, hanya

tertumpu pada metode ceramah, kurang memvariasi dengan metode dan model-model

pembelajaran. Hasil penelitian Utaminingsih (2014), berjudul “model pembelajaran finacial

literacydapat memperkokoh karakter jiwa wirausaha dan nonkonsumerisme siswa sekolah

dasar di Kabupaten Kudus” diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembelajaran karakter

perlu dipersiapkan secara optimal oleh guru dengan menerapkan fungsi manajemen dan

dalam pembelajarannya ditekankan  menggunakan model pembelajaran dan media

interaktif sehingga pembelajaran menyenangkan.

Tujuan pembahasan ini adalah 1). untuk mendiskripsikan pentingnya pendidikan

karakter pada siswa sekolah dasar, utamanya karakter disiplin dan kemandirian untuk

memperkokoh karakter jiwa wirausaha. 2). mendiskripsikan peningkatan kualitas hasil

belajar aspek afektif dengan adanya penerapan pembelajaran karakter. Diharapkan dengan

pendidikan karakter siswa akan lebih disiplin dan bertanggungjawab  serta mandiri

sehingga akan terbangun karakter yang kokoh sejak dini erutama karakter jiwa wirausaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah untuk mengukur hasil temuan model, oleh karena itu penelitian

ini menggunakan jenis penelitian kuantatif, Pengukuran efektivitas model dengan

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan  1 siklus 2 peretmuan  dengan prosedure

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan repleksi. Metode pengumpulan data dengan

menggunakan pbservasi dan wawancara dengan insyrumen lembar pengamatan. Subjek

penelitian ini adalah siswa kelas IV SD I Purwasari. Analisis data dilakukan secara

kuantitatif dan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Kudus menunjukan

bahwa pembelajaran karakter pada siswa sekolah dasar sangat penting sebagai fondasi

awal. Karakter yang kokoh akan memberikan kemampuan pada anak untuk berbuat

kebaikan dan kebajikan.  Hasil observasi juga menunjukan bahwa sekolah yang
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menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter, prilaku siswa juga lebih baik. (Hasil

Observasi, Oktober 2014).

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada

peserta didik melalui komponen kesadaran, pemahaman, dan kepedulian untuk

melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama,

lingkungan secara keseluruhan sehingga menjadi manusia sempurna sesuai

kodratnya.Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek

teori pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan

menjadi cerdas emosinya. Kecerdasanz emosi adalah bekal terpenting dalam keberhasilan.

Hal ini karena karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berprilaku yang khas tiap

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkung keluarga, masyarakat, bangsa,

dan negara.Pendidikan karakter merupakan segala sesuatu yang dilakukan guru, yang

mampu mempengaruhi karakter peserta didik.(Mulyasa, 2012.;(Muslich, 2011; Samani,

2012;  Aqib,  2011)

Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan

Nasional (2011) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah usaha menanamkan

kebiasaan baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-

nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dari hasil kajian pusat kurikulum telah

diidentifikasi sejumlah nilai pembentuk karakter, nilai-nilai tersebut bersumber dari agama,

pancasila, budaya. Tujuan pendidikan nasional tersebut adalah : (1) Religius, (2) Jujur, (3)

Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa

ingin tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13)

Bersahabat/komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan,

(17) Peduli sosial, dan (18) Tanggung jawab.

Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan

Nasional (2011) menyatakan bahwa pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-

nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku

baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi

warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta

mencintai umat manusia.Mulyasa (2012) menjelaskan tujuan pendidikan karakter yaitu

untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan

karakter peserta didik secara utuh, terpadu, seimbang, serta sesuai standar kompetensi

lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik
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diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya,

mengkaji nilai-nilai karakter sehingga terwujud dalam prilaku sehari-hari.

Semua karakter itu perlu dikembangkan dalam pembelajaran siswa sekolah dasar.

Dalam pembelajaran ini difokuskan pada karakter disiplin dan kemandirian anak.

Kedisiplinan akan mengantarkan anak mempunyai tanggungjawab dan kreratif dalam

menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Karakter disiplin menurut Samani (2012: 121)

adalah sikap dan perilaku yang muncul sebagai akibat dari pelatihan dan kebiasaan menaati

aturan, hukum, atau perintah. Deskripsi karakter disiplin adalah tindakan yang

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan (Aqib, 2011)

Indikator karakter disiplin menurutPusat Kurikulum Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (2010) adalah sebagai berikut. (a)

menyelesaikan tugas pada waktunya; (b) saling menjaga dengan teman agar semua tugas-

tugas kelas terlaksana dengan baik; (c) selalu mengajak teman menjaga ketertiban kelas; (d)

mengingatkan teman yang melanggar peraturan dengan kata-kata sopan dan tidak

menyinggung; (e) berpakaian sopan dan rapi; dan (f) mematuhi aturan sekolah.

Sedangkan menurut Rahman (2011), bahwa karakter kemandirian antara lain

ditunjukan dengan sikap atau indikator; 1) tidak tergantung pada orang lain, 2)

melaksanakan kegiatan atas dasar kemampuan sendiri.

Pengembangan karakter dalam pembelajaran juga akan mengoftimalkan hasil belajar

ranah afektif yang meliputi:  antara lain. (a) receiving/attending, yaitu kepekaan dalam

menerima rangsangan dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi,

gejala, dll. (b) responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang

terhadap stimulus yang datang dari luar. (c) valuing atau penilaian, ayitu kesediaan

menerima nilai dan kepercayaan terhadap gejala dan stimulus.  (d) organisasi, yaitu

pengembangan dari nilai kedalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan nilai dengan

nilai lain. (e) internalisasi nilai, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki

seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. (Sujana, 2013)

Keberhasilan pendidikan karakter dalam pembelajaran sangat penting dan menuntut

usaha guru untuk melakukan inovasi pembelajaran. Beberapa penelitian yang dilakukan

Utaminingsih menunjukan bahwa pengembangan karakter dalam pembelajaran perlu

dikelola dengan menerapkan prinsip dan fungsi manajemen yaitu perencanaa, pelaksanaan

dan evaluasi sehingga diperoleh hasil yang efektif.  (Utaminingsih, 2011).

Desain pembelajaran karakter yang dikembangkan  dapat dilihat pada gambar

dibawah ini :
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Gambar 1. Desain Model  Pembelajaran Karakter untuk Meningkatkan Kualitas
Pembelajaran

Pembelajaran ini diawali dengan perencanaan pembelajaran yang perlu dilakukan

guru antara lain: melakukan identifikasi sub tema “ kekayaanku”  dan muatan mata

pelajaran yaitu IPS dan Matematika.  identifikasi  karakter yang akan dikembangkan yaitu

karakter disiplin dan kemandirian. Selanjutnya guru mengkaji tema” Kekayaanku” sebagai

dasar dalam penyususunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selanjutnya dalam

perencanaan guru juga menyusun instrumen penilaian  baik tes maupun lembar pengamatan

untuk menilai hasil belajar afektif dan karakter disiplin dan kemandirian. Media dan metode

serta model pembelajaran juga disipakan. Dalam persiapan guru juga penting memahami

dan mnegidentifikasi karakteristik siswa sebagai bekal dalam proses pembelajaran.
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Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus konsiten dengan metode, model serta

fokus pada karakter yang dikembangkan. Setiap langkah pembelajaran pengembangan

karakter disiplin dan kemandirian mendapat prioritas. Model pembelajaran yang dipakai

yaitu role playing disini yaitu bermain sebagai keluarga yang saling mengasihi. Siswa

bermain peran sesuai skenerio yang telah disiapkan guru. Menurut Dahlan (1990) bahwa

model bermain peran memberikan nilai positif yaitu berusaha  membantu individu untuk

memahami perannya sendiri dan peran yang dimainkan orang lain serta memahami

perasaan, sikap dan nilai-nilai yang mendasarinya. Tujuan pembelajaran dalam sub tema ini

adalah agar anak dapat lebih menghayati dan menghargai barang atau uang sehingga

kedisiplinan dan kemandirian terbentuk.

Langkah-langkah pembelajarannya role playing tahap persiapan dengan kegiatan

memilih atau materi, memilih dan menyiapkan pemain, mempersiapkan penonton, tahap

pelaksanaan dan tahap tindak lanjut. Penilaian otentik dilakukan pada saat proses

pembelajaran yaitu dengan lembar pengamatan. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel

dibawa ini:

Tabel 1. Hasil Observasi Aspek Afektif, Karakter Disiplin dan Kemandirian serta

ketrampilan Guru

NO Aspek Yang Diamati Siklus I
Pertemuan

Rata-Rata Keterangan

I II
1 Hasil belajar Afektif 76,2% 82.,8% 79,5% Baik
2 Karakter Disiplin

Indikator menyelesaikan tugas pada
waktunya

72% 79% 75,5% Baik

Indikator saling menjaga dengan
teman agar semua tugas-tugas kelas
terlaksana dengan baik

75% 83% 79% Baik

Indikator selalu mengajak teman
menjaga ketertiban kelas

76% 83% 79,5% Baik

Indikator mengingatkan teman yang
melanggar peraturan dengan kata-
kata sopan dan tidak menyinggung

73% 79% 76% Baik

Indikator berpakaian sopan dan rapi
memperoleh

75% 80% 77,5% Baik

dan indikator mematuhi aturan
sekolah

76% 83% 79,5% Baik

3 Karakter Mandiri
Tidak tergantung pada orang lain 74% 80% 76,5% Baik
Melaksanakan kegiatan atas kemauan
sendiri

78% 82% 80% Baik

4 Ketrampilan Guru 75% 86% 80,5%% Baik
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa diterapkan perencanaan dan pelaksanaan

pembelajaran dengan model pembelajaran role playing berbasis karakter,aktivitas belajar

siswa aspek afektif rata-rata persentase 76,2% meningkat 5,6% dari pertemuan I menjadi

81.8 % pada pertemuan II dengan kriteria baik. Peningkatan aktivitas belajar siswa  pada

aspek afektif dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesiapanguru

dan siswa dalam pembelajaran, dalam proses diskusi kelompok, siswa terlihat serius,

bertanya jawab,nilai-nilai disiplinterlihat walau siswa kadang juga kelihatan santai,

kepercayaan diri dan sikap saling menghargai tampak dalam kerja kelompok. Menurut

Sudjana (2011: 2) bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diinginkan

pada diri siswa setelah melalui proses pembelajaran, antara lain  tingkah laku pada siswa

aspek sikap (afektif). Aunurrahman (2009: 4) mengemukakan bahwa proses pembelajaran

di kelas, guru tidak cukup hanya berbekal pengetahuan berkenaan dalam bidang studi yang

diajarkan, akan tetapi perlu diperhatikan faktor atau aspek pembelajaran yang mendukung

terwujudnya pengembangan potensi peserta didik sehingga hasil belajar dapat tercapai

secara optimal.

Keberhasilan siswa tidak sepenuhnya ditentukan oleh guru. Ada faktor internal atau

dalam diri siswa dan faktor ekstern yang ada diluar diri siswa. Pendapat tersebut diperkuat

pendapat Aunurrahman (2009: 178) yang memaparkan beberapa faktor internal yang

mempengaruhi proses belajar siswa seperti: ciri khas/karakteristik siswa, sikap terhadap

belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menggali hasil

belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Faktor-faktor ekternal yang mempengaruhi

hasil belajar siswa antara lain faktor guru, lingkungan sosial (termasuk teman sebaya),

kurikulum sekolah, dan sarana prasarana.

Hasil observasi menunjukan  bahwa semua indikator karakter disiplin mengalami

peningkatan setiap siklusnya. Indikator menyelesaikan tugas pada waktunya diperoleh

persentase  72%  pada pertemuan I dan 79% pada pertemuan II.   Indikator saling menjaga

dengan teman agar semua tugas-tugas kelas terlaksana dengan baik memperoleh 75% pada

pertemuan I meningkat menjadi 83% pada pertemuan II.  Indikator selalu mengajak teman

menjaga ketertiban kelas diperoleh persantase 76% meningkat menjadi  83%.  Indikator

mengingatkan teman yang melanggar peraturan dengan kata-kata sopan dan tidak

menyinggung pada pertemuan I 72% meningkat pada pertemuan II menjadi 79%. Indikator

berpakaian sopan dan rapi memperoleh  75% menigkat menjadi 80%  dan indikator

mematuhi aturan sekolah diperoleh persentase 76% menjadi 83%.
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Indikator kemandirian yaitu tidak tergantung pada orang lain diperoleh persentase

74% meningkat menjadi 80% dan melaksanakan kegiatan atas kemauan sendiri 78 pada

pertemuan I dan meningkat  pada pertemuan II yaitu 82%. Hal ini menunjukan bahwa bila

pembelajaran berfokus pada karakter tertentu maka akan lebih efektif dibandikan bila

semua karakter menjadi fokus pengembangan dalam pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukan bahwa model-model pembelajaran yang dipakai guru

dalam pembelajaran efektif.  Model-model pembelajaran yang dipakai antara lain bisa

model- model pembelajaran kooperatif seperti model jigsaw, modelrole playing, model

thing pair share dll.Hasil kajian menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan

modelpembelajaran role playingberbasis karakter  meningkatkan keterampilan guru dengan

persentase 75% pertemian I menjadi 86% pada pertemuan II dibandingkan model

konvensional dengan persantese skor yang diperoleh Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Hastari,dkk (2013) dengan hasil penelitian bahwa terdapat

perbedaan signifikan nilai karakter siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran

daripada metode  konvensional. Dengan  model pembelajaran guru dapat mengembangkan

keterampilan mengajar, guru dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik yang

berimplikasi pada peningkatan kualitas lulusan sekolah (Uno, 2006: 168).

Hasil penelitian ini juga menguatkan hasil kajian teori Likona dengan menyusun

ulang implimintasi teori Likona dalam pembelajaran sebagai berikut : moral behavoir –

moral feeling – moral knowing. Pembelajaran karakter diawali dari melakukan selanjutnya

anak akan merasakan dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri tentang sesuatu yang

dianggap baik sehingga menunjang keberhasilan pendidikan karakter.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan karakter penting ditanamkan pada siswa sekolah dasar untuk

meningkatkan kualitas pembejaran khususnya aspek afektif. Dalam pembelajaran penting

memakai metode dan model pembelajaran yang bervariasi salah satunya model

pembelajaran role playing. Karakter yang dikembangkan adalah sikap disiplin dan

kemandirian. Pengembangan karakter perlu dikelola dengan menerapkan prinsip

manajemen yaitu perencanaan mulai dari identifikasi karakter yang akan dikembangkan,

identifikasi sub tema dan muatan serta menyususun RPP  dan instrumen berbasis karakter.

Pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran role playingberbasis karakter

disiplin dan kemandirian serta melakukan evaluasi otentik dapat meningkatkan kualitas
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pembelajaran siswa sekolah dasar baik aspek hasil belajar afektif maupun aktivitas guru

dan siswa dengan kriteria baik.

Keberhasilan pembelajaran karakter diperlukan konsistensi guru dan partisipasi

orang tua. Pembelajaran penting disiapkan secara optimal sehingga faktor-faktor yang

menghambat pembelajaran dapat ditekan seminim mungkin.
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ABSTRAK

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan ada atau
tidak pengaruh antara manajemen home industri terhadap tingkat pendapatan pekerja. Dalam penlitian ini
termasuk dalam penilitian populasi sejumlah 45 orang yang menjadi responden. Pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode angket dan metode dokumentasi. Berdasarkan hasil
wawancara diketahui bahwa manajemen home industri dalam pengelolaannya masih tergolong dalam
sederhana semua masih dilakukan dengan cara manual. Sedangkan dalam variabel terikat indikatornya
adalah pendapatan, faktor-faktor produksi, masyarakat atau pekerja, manajemen home industri.Berdasarkan
deskripsi analisis data dapat disimpulkan bahwa jika manajemen pengelolaan baik, maka tingkat pendapatan
baik.

Kata kunci : Manajemen, Pendapatan,  Home Industri

PENDAHULUAN

Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan

suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara. Pendapatan disposibel, yaitu;

pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan,

sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.

Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang

diproduksikan oleh suatu negara dalam satu tahun (Sukirno, 2006:47).

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan Gross

Domestic Product (GDP). Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan

ekonomi semua negara di dunia ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau

bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam

catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga

sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional

(Todaro, 2000).

Pengertian manajemen adalah suatu proses khas terdiri tindakan-tindakan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan yang dilakukan dalam

menentukan serta mencapai target yang sudah ditetapkan lewat pemanfaatan sumberdaya

manusia dan lainnya (R. Terry-2000).

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pelaksanaan manajemen

home industri kasur lantai di Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Kabupaten
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Bojonegoro tahun 2015?. Bagaimana tingkat pendapatan pekerja di Desa Gunung Sari,

Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro tahun 2015?. Seberapa besar pengaruh

pelaksanaanmanajemen home industri kasur lantai terhadap tingkat pendapatan pekerja di

Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro tahun 2015?.

Tujuan penelitian ini, yaitu Mengetahui pelaksanaan manajemen home industri kasur

lantai di Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro tahun 2015.

Mengetahui tingkat pendapatan pekerja di Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno,

Kabupaten Bojonegoro tahun 2015.Mengetahui pengaruh pelaksanaan manajemen home

industri kasur lantai terhadap tingkat pendapatan pekerja di Desa Gunung Sari, Keccamatan

Baureno, Kabupaten Bojonegoro tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penentuan dalam pemilihan variabel terikat/permasalahan berdasarkan keadaan yang

sebenarnya, sehingga penelitian menentukan jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian survey dan pengumpulan data-data juga wawancara

mengenai tingkat pendapatan pekerja di Desa Gunung Sari Kecamatan Baureno Kabupaten

Bojonegoro secara  alamiah (bukan buatan). Sedangkan berdasarkan metode Penelitian,

penelitian  ini termasuk jenis metode penelitian kualitatif karena metode penelitian yang

berlandaskan pada penjelasan, mendeskripsikan, menyelidiki, dan memahami dengan

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono dalam bukunya

metode penelitian kuantitatif dan kualitatif  berpendapat “Metode penelitian pada dasarnya

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”

(Sugiyono, 2014:02).Dalam penelitian ini jumlah populasi terdiri dari pemilik manajemen

perusahaan dan para pekerja kasur lantaidi Desa Gunung Sari Kecamatan Baureno

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. (Sugiyono,2014 : 80).Populasi merupakan persoalan

pokok yang harus diperhatikan dalam setiap penelitian karena keberadaan populasi sangat

erat hubungannya dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Ketetapan penentuan

populasi sangat diperlukan agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan.Metode

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, wawancara, dan

dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode pengumpulan data tentang manajemen home industri dengan

cara wawancara dan pengumpulan data angket tentang tingkat pendatan pekerja, dapat
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dikatakan bahwa jika pengelolaan manajeman itu baik maka tingkat pendapatan juga akan

baik. hal tersebut terbukti bahwa pengelolaan manajemen yang dilakukan pada home

industri kasur lantai masih terbilang sederhana artinya pengelolaan manajemen dilakukan

secara manual. sedangkan gaji yang diterima pekerja tidak sebanding dengan tenaga yang

mereka keluarkan sebab gaji yang mereka terima hanya 6.000 untuk setiap kasur yang

mereka jahit.

Tingkat pendapatan pekerja home industri termasuk dalam kategori rendah. Hal ini

sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak H. Jono selaku pemilik home industri kasur

lantai, beliau mengatakan bahwa “Gaji yang diperoleh para pegawai tidak tentu tergantung

pada pesanan, minimal gaji yang diperoleh para pegawai tiap harinya yaitu 30rb dan

maksimal 50rb”, telah terjawab.Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus

distribusi frekuensi relatif, maka didapat nilai P sebesar 37 hal itu menunjukkan adanya

pengaruh pelaksanaan managemen home industri terhadap tingkat pendapatan pekerja

setelah dilakukan pengujian hipotesis dihasilkan penolakan hipotesis nihil (Ho) atau

penerimaan hipotesis alternatif (Ha). Dengan ditolaknya hipotesis nihil dan diterimanya

hipotesis alternatif, maka hipotesis berbunyi “ Ada pengaruh pelaksanaan managemen

home industri terhadap tingkat pendapatan pekerja di Desa Gunung Sari Kecamatan

Baureno Kabupaten Bojonegoro”.

Hasil Wawancara dengan Manajemen Industri Kasur Lantai. Berdasarkan hasil

wawancara peneliti dengan pemilik dan pengelola kasur lantai dan angket dengan para

pengelola dan pemilik home industri kasur lantai didapatkan databahwa awalnya termasuk

industri rumahan yang sederhana, tapi sekarang sudah menjadi persero yaitu milik dari H.

Jono. pertama kali gaji yang diterima oleh para pegawai yaitu Rp. 4.000,- per kasur, tapi

sekarang gaji yang diterima para pegawai menjadi Rp 5.000,- per kasur. manajemen kasur

lantai dikelola oleh Muhlisin, Aziz, Mitro, Junaidi. Berdasarkan jumlah gaji perhari, maka

gaji yang peroleh tiap bulan kurang lebih Rp. 1.400.000,- perorang tergantung pada banyak

tidaknya pesananan kasur yang diperoleh.Tingkat Pendapatan  Pekerja. Penyebaran angket

langsung diberikan kepada masing-masing responden, yang tersebar di desa Gunung Sari

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro untuk para pekerja. Berdasarkan banyaknya

kategori yang ada di atas, maka angket pada tingkat pendapatan pekerja dapat dikategorikan

rendah dan untuk manajemen dikategorikan tinggi.Dalam buku karangan Sukirno

menjelaskan tentang pendapatan yaitu: “Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang

diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian,

mingguan, bulanan ataupun tahunan” (Sukirno 2006:47).
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah dilakukan analisis deskripsi yang peneliti lakukan terdapat kesimpulan bahwa

jika dapat dikatakan bahwa jika pengelolaan manajeman itu baik maka tingkat pendapatan

juga akan baik. hal tersebut terbukti bahwa pengelolaan manajemen yang dilakukan pada

home industri kasur lantai masih terbilang sederhana artinya pengelolaan manajemen

dilakukan secara manual. sedangkan gaji yang diterima pekerja tidak sebanding dengan

tenaga yang mereka keluarkan sebab gaji yang mereka terima hanya 6.000 untuk setiap

kasur yang mereka jahit. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus distribusi

frekuensi relatif, maka didapat nilai P sebesar 37 hal itu menunjukkan adanya pengaruh

pelaksanaan managemen home industri terhadap tingkat pendapatan pekerja setelah

dilakukan pengujian hipotesis dihasilkan penolakan hipotesis nihil (Ho) atau penerimaan

hipotesis alternatif (Ha). Dengan ditolaknya hipotesis nihil dan diterimanya hipotesis

alternatif, maka hipotesis berbunyi “ Ada pengaruh pelaksanaan managemen home industri

terhadap tingkat pendapatan pekerja di Desa Gunung Sari Kecamatan Baureno Kabupaten

Bojonegoro”.

Awalnya termasuk industri rumahan yang sederhana, tapi sekarang sudah menjadi

persero yaitu milik dari H. Jono. pertama kali gaji yang diterima oleh para pegawai yaitu

Rp. 4.000,- per kasur, tapi sekarang gaji yang diterima para pegawai menjadi Rp 5.000,- per

kasur. manajemen kasur lantai dikelola oleh Muhlisin, Aziz, Mitro, Junaidi. Berdasarkan

jumlah gaji perhari, maka gaji yang peroleh tiap bulan kurang lebih Rp. 1.400.000,-

perorang tergantung pada banyak tidaknya pesananan kasur yang diperoleh.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya peneliti memberikan saran sebagai

berikut: Hasil angket yang menunjukkan bahwa indikator pendapatan mendapatkan

persentase 88,8% dengan kategori rendah, dalam hal tersebut peneliti memberikan saran

sebaiknya para pemilik dan pengelola mampu mengoptimalkan kemampuan IPTEK dan

juga memperluas pemasaran sehingga dapat meningkatkan gaji para pegawainya.
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DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS  PENDIDIKAN

Sukisno
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ABSTRAK

Pemberlakuan sistem pemerintahan otonomi daerah memiliki dampak yang sangat besar terhadap
pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas
kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai
output pendidikan yang berkualitas dan mandiri sesuain dengan kebutuhan dan tantangan global. Peran
pemerintah daerah yang sangat besar dalam menentukan kebijakan  dalam bidang pendidikan berpengaruh
terhadap kualitas pendidikan di daerah tersebut. Kebijakan yang sangat mendasar yang harus didorong dan
dilaksanakan secara berkala adalah peningkatan Kualitas SDM pendidik secara berkelanjutan dan
pengembangan karier. Kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam kerangka
otonomi daerah. Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan harusnya lepas dari kepentingan politik tetapi
lebih sebagai upaya menjadikan pendidikan sebagai sebuah system pembangunan sumberdaya manusia
dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Pemerintah  Daerah, Kualitas pendidikan

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan sejak adanya reformasi tahun 1998 berpengaruh

terhadap semua kebijakan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dengan berlakunya

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi

dampak terhadap kebijakan dan manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi

ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi

berkompetisi dalam persaingan yang kompetitif mencapai output pendidikan yang

berkualitas dan mandiri. Kebijakan otonomi daerah sangat berpengaruh bagi pembangunan

pendidikan. Terdapat  4 dampak positif untuk mendukung kebijakan pendidikan, dalam

otonomi daerah yaitu : (1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki

sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya

yang dimiliki; (2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-

sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; (3) Efisiensi Administrasi, dengan

memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang

bertingkat-tingkat; (4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan

pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah  dalam mengambil kebijakan,

perencanaan serta implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Wewenang yang
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dimiliki daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dalam rangka desentralisasi. Selanjutnya

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa prinsip

otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam arti daerah diberikan

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi

urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar

pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat

daerah. Muctar Buchori (2001) menyatakan pendidikan merupakan faktor penentu

keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan. Pemberlakuan sistem pemerintahan

otonomi daerah memiliki dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan pada manajemen

pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada

pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi. dalam  persaingan yang

kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri sesuain dengan

kebutuhan dan tantangan global. Kebijakan otonomi daerah akan berpengaruh secara

signifikan dengan pembangunan pendidikan.

Otonomi  daerah  harus mampu menjadikan kebijakan pendidikan yang diambil

harus selalu dipertanggung jawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan

institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai

dengan akuntabilitas publik bisa menghambat pembangunan pendidikan.

PEMBAHASAN

Otonomi Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Republik

Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah

adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau - pulau dan memiliki daerah yang

sangat luas, Pemerintah Pusat mengadakan alat - alat perlengkapan setempat yang

disebarkan ke seluruh wilayah negara yang terdapat di daerah, ini disebabkan pemerintah
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pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan - urusan yang ada di daerah. Namun

bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya. Meskipun pemerintah

daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya termasuk Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak

dapat mencampuri bidang eksekutif. Eksekutif merupakan wewenang dan tanggungjawab

dari kepala daerah. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada

pembagian tugas yang jelas. Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya memimpin

dalam bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak dalam

Bidang Legislatif.

Desentralisasi menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang

pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam system Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah

penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah

adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah

kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan

daerah yang diatur dengan undang-undang.

Otonomi Pendidikan

Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar (2008)

mencakup enam aspek, Yakni: (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah;

(2) Manajemen partisipasi masyarakt dalam pendidikan; (3) Penguatan kapasitas

manajemen pemerintah daerah; (4) Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan.

(5) Hubungan kemitraan stakeholders pendidikan. (6) Pengembangan infrastruktur sosial.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20

Tahun 2003 adalah terungkap pada Hak dan Kewajiban Wawrga Negara, Orang tua,

Masyaratkat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 8 disebutkan

bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

dan evaluasi program pendidikan; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan

sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat Hak
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dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah, pasal 11 ayat (2) “ Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib menjamin terjamin terselengggarakannya pendidikan bagi setia

warga Negara yang berusia tujuh sampailima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi

perguruan Tinggi pasal 24 ayat (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola

sendiri lembaganaya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah,

dan pengabdian kepada masyarakat”.

Setidaknya ada empat dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi

pendidikan, yaitu: (1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah

maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki;

(2) Efisiensi keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak

local dan mengurangi biaya operasional; (3) Efisiensi administrasidengan memotong mata

rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat;  (4)

Perluasaan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaaraan pendidikan pada daerah

pelosok sehingga terjadi perluasandan pemerataan pendidikan. Perlakuan desentralisasi

pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis,

transparan, efesien, dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Muctar Buchori (2001)

Pendidikan merupakan factor penentu keberhasilan pembangunan manusia, pengembang

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan. Menurut  Agus Wibowo (2013)

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, fungsi-fungsi

sekolah yang awalnya dikerjakan oleh pemerintah sebagian di desentralisasikan kepada

sekolah untuk dijalankan secara professional. Hal tersebut berarti terdapat fungsi-fungsi

tertentu yang  tidak dapat dilimpahkan kepada sekolah sepenuhnya, sebagian masih

merupakan porsi kewenangan pemerintah pusat, dinas pendidikan provinsi, dinas

pendidikan kota/kabupaten, dan sebagian porsi lainnya dilimpahkan ke sekolah. Fungsi-

fungsi manajemen berbasis sekolah yang  dikerjakan oleh sekolah yaitu: 1) proses belajar

mengajar, 2) perencanaan dan evaluasi program sekolah, 3) pengelolaan kurikulum, 4)

pengelolaan ketenagaan, 5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan, 6) pengelolaan

keuangan, 7) pelayanan peserta didik, 8) hubungan sekolah masyarakat, dan 9) pengelolaan

iklim sekolah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Dunia Pendidikan

Tim teknis BAPPENAS yang bekerja sama dengan Bank Dunia mengemukakan

bahwa konsep desentralisasi dan implikasinya sebagai berikut: (1) Implikasi administrasi,

yakni pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk ikut melaksanakan
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kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat, (2) Implikasi

kelembagaan, yakni kebutuhan anak untuk meningkatkan kapasitas perencaan dan

pelaksanaan unit-unit kerja daerah, (3) Implikasi keuangan, yakni kebutuhan dana yang

lebih besar bagi daerah untuk dapat melaksanakan fungsinya di bidang pembangunan, dan

(4) implikasi pendekatan perencanaan pendidikan.

Otonomi daerah memegang peranan penting dalam pelayanan pendidikan, artinya

kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawakan kepada publik,

karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan

masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi

tindak yang sewenang-wenang. Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul beberapa

konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan,

yaitu: (1) Meningkatkan manajemen pendidikan sekolah; (2) Reformasi lembaga

keuangan hubungan pusat daerah; (3) Kemauan pemerintah daerah melakukan perubahan;

(4) Membangun pendidikan berbasis masyarakat; (5) Pengaturan kebijakan pendidikan

antara pusat dan daerah.

Pendidikan Dan Kebijakan Publik Dalam Otonomi Daerah

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

ketrampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa. Pendidikan pada umumnya dikategorikan

ke dalam tiga jenis, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non

formal, Pendidikan informal dinyatakan sebagai sebagai proses pendidikan yang melekat

dalam kehidupan sehari-hari dimana setiap terjadi interaksi sosial yang bisa membawa ke

arah kedewasaan seseorang pada dasarnya adalah pendidikan. Interaksi di dalam keluarga

antara orang tua dan anak, interaksi antara teman sebaya di dalam peer grups, pesan-pesan (

message ) yang termuat di dalam media adalah termasuk jenis pendidikan. Dengan

pendidikan akan memperoleh ilmu dan dengan ilmu manusia akan mengerti sehingga dapat

menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya.

Selanjutnya pengertian kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam,

menurut James E Anderson  (2003) menyatakan : “ Public police are those policies

developed by governmental bodies and official “. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan

bahwa : (1) Kebijakan pemerintah daerah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan
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tindakan yang berorientasi pada tujuan; (2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau

pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) Kebijakan itu merupakan apa yang

benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud

atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu; (4) Kebijakan pemerintah itu bersifat

positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan; (5) Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu di

landaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Sedangkan kebijakan mengandung  pengertian  sebagai suatu rumusan keputusan

Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang

mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. secara

sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam buku The Policy

Process sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan

yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan

pertimbangan situasi tertentu. Selanjutnya Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik

sebagai: A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors

concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified

situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to

achieve.

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dengan

Peningkatan SDM

Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan

pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena

sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan

masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi

tindakan yang sewenang-wenang.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan

peningkatan sumber daya manusianya melalui para pendidiknya. akan tetapi hal itu harus

tertuang dan dijadikan sebuah kebijakan pemerintah daerah untuk dilaksanaan secara

bersama dan terencana, seperti :

1. Peningkatan Kualitas SDM Pendidik Secara Berkelanjutan

Pendidikan diera otnomi daerah harus mampu untuk mengembangkan karier dan

sumberdaya manusia, para pendidikanya melalui berbagai program pelatihan atau training

yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan.  Pengembangan sumberdaya manusia bisa
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dalam bentuk kebijakan publik pemerintah daerah sehingga secara terstruktur dan terencana

mampu memenuhi target kedepan dalam peningkatan sumber daya manusia. Model

pengembangan sumberdaya manusia yang berjenjang dan terarah diharapkan mampu

menjadi solusi peningkatan kualitas pembelajaran. Seperti pengembangan berkelanjutan

bagi guru profesi yang meliputi: (1) Pengembangan diri yang meliputi: Diklat fungsional:

kursus, pelatihan, penataran, bentuk diklat yang lain. serta Kegiatan kolektif guru. Dalam

kegiatan kolektif guru bisa dilakukan dengan berbagai mengikuti cara diantaranya : (a)

lokakarya, atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau in house training untuk

penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi, penilaian, pengembangan media pembelajaran dan/atau

kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru. (b) mengikuti, baik

sebagai pembahas, maupun sebagai peserta pada seminar, coloqium, diskusi panel, atau

bentuk pertemuan ilmiah lainnya. (c) mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai tugas dan

kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. (2) Publikasi ilmiah:

Presentasi pada forum ilmiah dengan jenis menjadi pemakalan/nara sumber pada seminar

atau lokakarya ilmiah atau menjadi pemrasaran /nara sumber pada coloqium atau diskusi

ilmiah. Pemerintah daerah perlu mendorong dengan kebijakan sehingga pengembangan

sumberdaya ini berjalan dengan baik. Seperti Negara tetangga kita Malaysia yang

mewajibkan setiap guru membuat karya ilmiah setiap tahun berupa buku minimal 2 buku,

membuat pendidik mampu mengembangkan potensi dan selalu mengasah pengetahuannya

dengan menghasilkan sebuah karya inovatif.

2. Pengembangan Karier

Pengembangan karier bagi para pendidik disamping untuk meningkatkan mutu

pendidikan juga harus mempertimbangkan kualitas dan kelayakan para pendidik dalam

pengembangan kariernya.  Perlu adanya keterbukaan dalam mengembangkan karier bagi

pendidik Serta berjenjang yang sehingga kompetensi dan profesionalisme menjadi

penilaiannya yang utama dalam pengembangan karier. Pengembangan karier bagi para

pendidik harusnya dijauhkan dari faktor kepentingan, politik  dan yang lainnya. karena

pengembangan karier adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi para pendidik

untuk lebih profesional dalam menjalankan profesinya.

PENUTUP

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersifat otonomi daerah,  peran pemerintah

daerah sangat besar dalam pengelolaan dan pembinaan pendidikan. Kebijakan antar satu
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daerah dengan daerah sangat beragam, dan itu mempengaruhi kualitas pendidikan di satu

daerah otonomi. Dibutuhkan komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas

pendidikan dan harus tertuang dalam kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan

sumberdaya manusia. Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan

dapat dilakukan dengan berbagai program diantaranya : Peningkatan kualitas SDM

pendidik secara berkelanjutan, dan pengembangan karir para pendidiknya. Otonomi daerah

jangan sampai menjadikan pendidikan sebagai alat politik  saja akan tetapi menjadi sebuah

prestasi bagi pemerintah daerah melalui kemajuan pendidikan.
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PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP TATA KRAMA ANAK

Tarmisih1, Sutarum2, Abd. Ghofur3

Mahasiswa 1), Dosen Pembimbing Utama 2), Dosen Pembimbing Kedua 3)
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ABSTRAK

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian statistic inferensial yang bertujuan untuk menguji hipotesis ada
atau tidak pengaruh antara lingkungan keluarga dengan tata krama anak. Penentuan sampel dalam
penelitian ini diambil dari 25% dari jumlah populasi. Jumlah responden variabel bebas dari penelitian ini
adalah keluarga yang memiliki anak usia 7-12 tahun sebanyak 38 KK beserta anaknya yang berusia 7-12
tahun sebanyak 38 anak. Teknik memilih sampel dengan cara random sampling sederhana yaitu dengan cara
undian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara dan
dokumentasi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian statistic inferensial, hipotesis asosiatif untuk
mengetahui ada atau tidak pengaruh lingkungan keluarga terhadap tata krama anak sehingga dalam metode
analisisnya peneliti menggunakan teknik analisis korelasional dengan menggunakan rumus product  moment.
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus product moment sehingga
di dapatkan hasil rxy 0,40 dan 0,325. Dilihat dari hasil yang diperoleh dari nilai r hitung lebih kecil dari pada
r table pada taraf tidak signifikansi 5% atau 0,40>0,325, maka koefesien korelasi tersebut signifikan artinya
tidak ada pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Berdasakan kerangka berfikir yang sudah dijelaskan
pada bab sebelumnya. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap tata krama anak dan kalimat hipotesis
menyatakan “tidak ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap tata krama anak”terbukti kebenaranya dan
diterima, dengan demikian penulis dapat memberikan interpretasi bahwa lingkungan keluarga dengan
kerjasama dalam menjaga suasana rumah tidak memberikan dampak dalam ketaatan pada orang tua  dan
cara berbicara.

Kata Kunci :Pengaruh Lingkungan Keluarga, Tata Krama Anak

LATAR BELAKANG

Tata krama merupakan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan

pergaulan antar manusia setempat. Tata karma terdiri atas tata dan krama. Tata berarti adat,

aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan tindakan, perbuatan.

Dengan demikian, tata krama adalah adab sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau sopan

santun (Haryanto, S.Pd , 2010).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh, Arjuna Wiwaha yang mengatakan bahwa,Tata

krama adalah tata cara atau aturan turun-temurun yang berkembang dalamsuatu budaya

masyarakat yang mengatur pergaulan antar individu maupun kelompok untuk saling

pengertian, hormat-menghormati menurut adat yang berlaku. Tata krama mengandung

nilai-nilai yang berlaku pada daerah setempat. Oleh karena itu tata krama suku bangsa yang

satu tentu berbeda dengan suku bangsa yang lain. Tata krama, etika, atau sopan santun yang

dimiliki oleh suku bangsa Jawa tidak terlepas dari sifat-sifat halus dan kasar. Tatakrama

suku bangsa Jawa terlihat dalam etiketnya meliputi banyak segi seperti unggah-ungguh,

subasita dan lain-lain, kesemuanya mencakup hubungan selengkapnya antara manusia
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dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam sekitarnya (Arjuna

Wiwaha 2013)

Di Jakarta (Detik News Senin 13 Oct 2014, 07:05 WIB) terjadi aksi brutal siswa-

siswi salah satu SD di Bukit tinggi sempat membua Tramaijejaring sosial. Masalahini pun

telah diselesaikan secara kekeluargaan, dengan semua pihak saling minta maaf.Menurut

pakar psikologi Reza Indragiri Amriel, peristiwa pemukulan seorang siswi itu bisa terja

dikarena sifat  pemarah dan cenderung agresifdari 6 temannya. Ditambah dengan situasi

dan kondisi sekolah yang terkesan mengabaikan siswa-siswinya itu.Sedangkan menurut

Menurut Suardi bagi yang merokok untuk tidak memperlihatkan kepada anaknya. Melarang

anak merokok atau melakukan hal negative perlu dimulai dari diri sendiri untuk diteladani

anak. "Bagaimana mau larang anaknya merokok  sementara dia nyuruh tidak merokok

sambil isap rokok, anak-anak inikan adalah peniru yang handal," ujarnya lagi.Mengingat

besarnya pengaruh lingkungan kepada anak, maka sangat dibutuhkan perhatian orangtua.

Terutama membatasi pergaualan anak diluarrumah. Baik mulai tujuan, hingga teman

bergaul perlu diawasi. Senin, 10 Maret 2014. Bahwa kenyataan yang terjadi terdapat

kenyataan bahwa kondisi normative dan kondisi obyektif / kenyataan tentang tata krama

seperti yang di kemukakan oleh Haryanto, S.Pd on November 24, 2010 berbeda atau

berbanding terbalik  bahwa terdapat seperti yang di katakana oleh (Reza Indragiri Amriel

2014).

Berdasarkan kejadian atau kenyataan yang ada maka peneliti ingin meneliti tentang

pengaruh lingkungan keluarga terhadap tata krama anak di Dusun Sedah Desa Pule

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tahun 2015.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana lingkungan keluarga di

Dusun Sedah Desa Pule,Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan tahun 2015.2).

Bagaimana tata krama anak di Dusun Sedah, Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten

lamongan tahun 2015.3). Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap tata krama anak

di Dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tahun 2015.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu 1). Untuk mendiskripsikan lingkungan keluarga di

Dusun sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tahun 2015. 2). Untuk

mendiskripsikan tata krama anak di dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten

Lamongan tahun 2015. 3). Untuk mengukur pengaruh lingkungan keluarga terhadap tata

krama anak di Dusun Sedah Desa pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Tahun

2015
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian dengan pendekatan

kuantitatif. Dengan menggunakan analisis statistik inferensial dengan Uji Statistik Non

parametrik. Penarikan kesimpulan pada statistika inferensial merupakan generalisasi dari

suatu populasi berdasarkan data (sampel) yang ada. Dalam statistika inferensial biasanya

digunakan untuk membuat generalisasi dari kaitan antara 2 (dua) atau lebih fenomena atau

variabel. Secara garis besar, kaitan antara 2 (dua) atau lebih fenomena atau variabel dapat

dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu asosiasi/hubungan dan komparasi/perbandingan

(Supardi, 2013:5).Lebih lanjut Supardi mengatakan bahwa ruang lingkup bahasan statistika

inferensial secara sederhana dapat dikelompokkan atas: a. Uji persyaratan analisis (uji

pelanggaran klasik), seperti: uji normalitas, uji homogenitas, uji kelinearan, uji

multikolinearitas, dan lainnya; b. Uji hipotesis asosiasi, seperti: uji korelasi, uji regresi, uji

analisis jalur (path analysis), dan uji kanonikal; c. Uji hipotesis komparasi, seperti: uji-t

untuk uji beda 2 kelompok data, uji-Tukey, ANAVA, ANAKOVA, MANOVA (Supardi,

2013:6). Dalam penelitian ini, statistik inferensial yang digunakan adalah uji hipotesis

assosiatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan ini adalah

untuk mendapatkan gambaran mengenai tata krama Anak dalam lingkungan keluarga serta

lebih jauh untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tata krama anak di dalam

lingkungan keluarga di Dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

Tahun 2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penentuan jumlah responden yang akan digunakan sampel yaitu 25% dari jumlah

populasi, sedangkan teknik memilih reponden dengan cara undian layaknya seperti arisan ,

sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Responden dalam

penelitian ini yaitu warga masyarakat yang memiliki anak usia 7-12 tahun beserta anak

mereka yang berusia 7-12 tahun. Jumlah populasi variabel bebas (warga masyarakat yang

memiliki anak usia 7-12 tahun) sebanyak 150 KK dan jumlah populasi variabel terikat

(warga masyarakat yang memiliki anak usia 7-12 tahun) sebanyak 150 anak. Sedangkan

jumlah sampel diambil 25% dari jumlah populasi. Untuk sampel variabel terikat jumlahnya

sesuai dengan variabel bebas. Berdasarkan jumlah tersebut maka sampel variabel bebas dan

variabel terikat sama yaitu variabel bebassebanyak 38 KK dan variabel terikat (anak usia 7-

12 tahun) sebanyak 38 anak.
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus korelasi product moment, maka

diperoleh r hitung atau rxy = 0,40. Peneliti dengan menggunakan sampel untuk uji kuesioner

sebanyak 38 orang responden dengan signifikansi 5%, dari sini di dapat nilai df = n-2, df =

38 - 2 = 36. Cara membaca tabel r nya, kita lihat tabel r product moment pada signifikansi

5%, didapatkan angka r tabel= 0,325. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ternyata r

hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0,40> 0,325, maka koefisien

korelasi tersebut dinyatakan signifikan artinya ada hubungan antara variabel X dan variabel

Y.

Pembahasan

1. Deskripsi Lingkungan keluarga

Berdasarkan angket yang sudah peneliti sebarkan dan peneliti analisis, menyatakan

bahwa lingkungan masyarakat di Dusun Sedah desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten

Lamongan termasuk kategori cukup berperan, tidak semua indikator dilaksanakan dengan

baik. Hasil angket yang peneliti kumpulkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya di

lingkungan keluarga dusun sedah desa pule. Data tersebut dapat dilihat dalam perhitungan

nilai tiap indikator,diketahui bahwa indikator cara orang tua mendidik memperoleh

persentase paling besar yaitu 76,3% termasuk kategori tinggi, Lingkungan Keluarga

mayoritas sangat antusias pada orang tua yang selalu bicara halus dengan anaknya.

Indikator relasi antar Anggota Keluarga mendapatkan persentase 65,7% termasuk kategori

tinggi, lingkungan keluarga sangat antusias menjaga relasi antar anggota di dalam rumah

tapi kurang antusias dalam menerima pendapat antar anggota keluarga. Indikator suasana

Rumah mendapatkan persentase 42,1% termasuk kategori sangat tinggi, indicator keadaan

ekonomi mendapatkan persentase 44,7% termasuk kategori tinggi. Pertanyaan yang

diajukan oleh peneliti dalam indikatorsuasana rumah mayoritas keluarga kurang mampu

dalam kegiatan menata rumah mereka.

Dari 4 indikator yaitu Cara Orang Tua mendidik, relasi antar Anggota Keluarga,

Suasana rumah dan keadaan Ekonomi keluarga, indikator yang paling berperan adalah cara

orang tua mendidik sedangkan indikator yang kurang berperan adalah keadaan ekonomi

keluarga. Berdasarkan hasil angket dapat dikatakan bahwa cara orang tua mendidik dalam

lingkungan keluarga di Dusun Sedah Desa Pule tergolong tinggi, hal tersebut dapat terlihat

dalamtata krama anak. Sedangkan untuk indikator keadaan ekonomi keluarga mendapatkan

kategori rendah.Dikarenakan rendahnya tingkat penghasilan keluarga.
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2. Deskripsi Tata Krama Anak

Berdasarkan angket yang sudah peneliti sebarkan dan peneliti analisis, menyatakan

bahwa Tata Krama anak di Dusun Sedah desa pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

termasuk kategori cukup, tidak semua indikator dilaksanakan dengan baik. Hasil angket

yang peneliti kumpulkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari tata krama anak di

Dusun sedah desa Pule. Data tersebut dapat dilihat dalam perhitungan nilai tiap indikator,

diketahui bahwa indikatorcara berperilaku memperoleh 52,6% termasuk kategori sangat

tinggi. Indikator cara berbicaramemperoleh persentase yaitu 84,2% termasuk kategori

cukup dan indikator ketaatan pada orang tua memperoleh persentase 36,8% termasuk

kategori cukup. Mayoritas anak usia 7-12 tahun menjawab kadang-kadang terhadap

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Ketiga indikator mendapatkan kategori sama yaitu

cukup, itu berarti anak kadang-kadang menaati perintah orang tua, kadang-kadang

mempunyai tata krama dan kadang-kadang berperilaku yang baik, tergantung pada siapa

mereka bertemu. Hal tersebut dikarenakan bahwa lingkungan keluarga memberikan

kesempatan anak untuk bersikap demikian. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa

anak berkata kasar karena meniru ucapan orang yang ada disekitarnya. Apalagi orang tua

mereka yang sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang mengawasi tata dan pergaulan anak

mereka.

Dari 3 indikator yaitu cara berperilaku, cara berbicara dan ketatatan pada orang tua,

yang mendapatkan skor terendah adalah ketaatan kepada orang tua. Berdasarkan observasi

peneliti  dan didukung dengan hasil wawancara dengan orang tua, mendapatkan hasil

bahwa anak usia 7-9 tahun masih termasuk anak yang penurut. Adapapun yang dikatakan

oleh kedua orang tua langsung mereka dengarkan dan patuhi. Tapi menginjak usia 10-12

tahun mayoritas anak mulai berkata tidak menggunakan tata krama yang baik. Hal tersebut

terbukti dari hasil observasi peneliti yang melihat secara langsung anak usia 10-12 tahun

habis pulang sekolah pergi bermain playstation sampai larut hingga sore hari, minta uang

kepada orang tua dengan nada yang kasar dan ketika disuruh orang tua membeli sesuatu

mereka cenderung bilang capek dan sebagainya

3. Pengaruh lingkungan keluarga Terhadap Tata Krama Anak

Ada pengaruh antara lingkungan Keluarga dengan tata krama anak di Dusun sedah

desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tahun 2015.Dengan diketahuinya nilai r

hitung > r tabel dengan taraf  signifikansi 5%. Maka dapat diinterpretasikan bahwa hipotesa

nihil (Ho) ditolak, sebagai konsekuensinya maka hipotesa alternatif (Ha) diterima. Dengan

demikian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga di Dusun Sedah desa Pule Kecamatan
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modo mempunyai pengaruh dengan sikap tata krama anak. Karena analisis data

menunjukkan r hitung lebih besar dengan r tabel pada taraf signifikansi 5%, berarti

lingkungan keluarga mampu mempengaruhi tata krama anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:1). Berdasarkan angket yang telah disebarkan dan hasil analisis peneliti

menyatakan bahwa lingkungan keluarga di dusun sedah desa Pule Kecamatan modo

Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori cukup. Hal tersebut dapat dilihat dalam

perhitungan tiap indikator yang menyatakan bahwa indikator cara orang tua mendidik

memperoleh jumlah terbesar 29 orang menyatakan sering atau sekitar 76,3% termasuk

dalam kategori sangat tinggi. Indikator relasi antar anggota keluarga memperoleh jumlah 25

orang atau sekitar 65,7% termasuk dalam kategori tinggi. Indicator suasana rumah

memperoleh jumlah 16 orang atau 42,1% termasuk kategori tinggi Sedangkan untuk

indikator keadaan ekonomi keluarga17 orang  sekitar 44,7% termasuk kategori tinggi. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga Dusun Sedah desa Pule semangat orang

tua mendidik anak dengan menggunakan bahasa yang baik itu akan mempengaruhi tingkah

laku anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Gunarsa 2009 bahwa: lingkungan

keluarga yang mempengaruhi tingkah laku anak diantaranya adalah “contoh dari orang tua,

kasih sayang orang tua, dan keutuhan keluarga” (Gunarsa, 2009 : 6-7) peranan lingkungan

keluarga terhadap perkembangan anak meliputi : “status sosio ekonomi, keutuhan keluarga,

sikap dan kebiasaan orang tua, dan status anak.”( Gerungan, 2002 : 185) 2).Berdasarkan

angket yang telah disebarkan dan hasil analisis peneliti menyatakan bahwa tatakrama anak

di Dusun sedah desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan termasuk dalam

kategori cukup. Hal tersebut dapat dilihat dalam perhitungan tiap indikator yang

menyatakan bahwa semua indikator menunjukkan kategori cukup. Indikator cara

berperilaku berjumlah 20 orang atau persentase 52,6% dengan kategori cukup. Indikator

cara berbicara berjumlah 32 orang atau 84,2% dengan kategori cukup. mendapatkan 14

0rang persentase 36,8% dengan kategori cukup. Sedangkan indikator ketaatan pada orang

tua mendapatkan persentase 36,8% dengan kategori cukup dan 31,5% dengan kategori

sangat tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa indikator cara

berbicara termasuk indikator yang mendapatkan persentase terbesar sedangkan indikator
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ketaatan pada orang tuamendapatkan persentase terendah. Pernyataan tersebut sesuai

dengan pendapat haryanto Spd bahwa:

Tata Krama anak adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan

pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas tata dan krama. Tata berarti adat,

aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan tindakan, perbuatan.

Dengan demikian, tata krama berarti adab sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau sopan

santun (Haryanto, 2010). Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan

rumus korelasi product moment, maka didapatkan nilai r hitung 0,40 dan r tabel dengan

taraf signifikan 5% sebesar 0,325%. Dengan demikian maka r hitung > r tabel 5%, dan

setelah dilakukan pengujian hipotesis dihasilkan penolakan hipotesis nihil (Ho) atau

penerimaan hipotesis alternatif (Ha). Dengan ditolaknya hipotesis nihil dan diterimanya

hipotesis alternatif, maka hipotesisnya berbunyi “Ada pengaruh lingkungan keluarga

terhadap tata krama anak di Dusun sedah desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten

Lamongan tahun 2015”, dapat diterima kebenarannya dengan taraf signifikansi 5%. Dari

hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang menyebutkan bahwa penulis menolak

hipotesis nihil dan menerima hipotesis alternatif, maka hipotesisnya berbunyi Ada

pengaruh lingkungan keluarga terhadap tata krama anak di Dusun sedah desa Pule

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tahun 2015” dapat diterima, dengan demikian

penulis dapat memberikan interpretasi bahwa lingkungan keluarga dengan suasana rumah

dalam menjaga kenyamanan keluarga memberikan dampak yang baik, hal tersebut dapat

terlihat dalam ketaatan anak kepada orang tua, cara dalam hal berbicara dan berperilaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1).

Berdasarkan hasil angket dan analisis peneliti bahwa lingkungan keluarga didapatkan

persentase 7,8% dengan kategori rendah pada indikator suasana rumah. Berdasarkan

observasi dari peneliti, maka peneliti memberikan saran, sebaiknya ada sanksi berupa

teguran yang diberikan kepada keluarga yang tidak mengikuti suasana rumah yang aman

dan nyaman. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki lingkungan keluarga di sekitar. 2).

Berdasarkan hasil angket dan analisis peneliti bahwa tatakrama anak didapatkan persentase

2,6% dengan kategori rendah pada indikator ketaatan kepada orang tuadan persentase 2,6%

dengan kategori rendah pada indikator cara berbicara dan, saran bagi lingkungan keluarga,

seharusnya memberikan contoh yang baik dengan berusaha berbicara dan berperilaku yang

memiliki tata krama sehingga anak dapat menirunya. Sedangkan bagi orang tua, seharusnya
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anak dibiasakan bersikap disiplin dalam hal berperilaku. Sehingga sikap tersebut dapat

tertanam sampai mereka dewasa.
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ABSTRAK

Sikap sopan santun merupakan sikap menghormati, menghargai dan menggunakan bahasa yang tidak
meremehkan atau merendahkan orang lain. Tapi kenyataan anak kurang memiliki sikap sopan santun, hal
tersebut dapat terlihat melalui kurangnya ketaatan kepada orang tua, kesopanan berbahasa dan kesopanan
berperilaku yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat tempat dimana anak berinteraksi dan
bersosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk Menghitung signifikansihubungan antara lingkungan
masyarakat dengan sikap sopan santun anak, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah hubungan
antara lingkungan masyarakat dengan sikap sopan santun anak. Jenis penelitian bersifat kuantitatif
.Responden dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang memiliki anak usia 7-12 tahun sekaligus
anaknya di Desa Sidorejo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Teknik  analisis data yang digunakan
adalah teknik korelasi dengan memakai rumus Product Moment. Metode pengumpulan data menggunakan
angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa hubungan lingkungan
masyarakat dan sikap sopan santun anak tergolong kategori cukup. Berdasarkan analisis data menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah bahkan diabaikan antara lingkungan masyarakat dengan sikap
sopan santun.

Kata kunci : Lingkungan, Sikap, Sopan, Santun

LATAR BELAKANG

Sopan santun merupakan istilah bahasa jawa yang dapat diartikan sebagai perilaku

seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan

berakhlak mulia” (Ujiningsih dan Sunu Dwi Antoro, 2010).Tapi kenyataannya budaya

keramahan dan sopan santun di Indonesia akhir-akhir ini mengalami penurunan. Sopan

santun anak menurun dikarenakan anak mencontoh perilaku yang kurang baik, seperti yang

diposting oleh Laurencius Simanjuntak yaitu: “Merdeka.com, lewat facebooksiswa SD

yang secara terang-teranganmengungkapkan rasa kangen-kangenan, cemburu dan saling

memuji sebagai sepasang kekasih” (Laurencius Simanjuntak, 2015). Berita merdeka.co-

Banda Aceh: siswa Sekolah Dasar (SD)bolos sekolah yang lagi asik main game di sebuah

warnet yang diamankan, menawarkan suap (sogokan) kepada anggota polisi. Ia

mengeluarkan selembar uang pecahan Rp 5000 dari sakunya, sambil memohon agar tak

dibawa ke kantor polisi. Namun upayanya tak mempan (Windy Phagta, 2014).

Berdasarkan keadaan normatif dan kenyataan tentang sikap sopan santun anak

terdapat kesenjangan. Berdasarkan penelitian terdahulu sikap sopan santun anak

dipengaruhi oleh peran orang tua, peran guru dan metode bermain peran. Menurut Sunarto

dan Ny. B. Agung Hartono dalam bukunya Perkembangan Peserta Didik membahas

bahwa:Anak usia 7-12 tahun sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret.
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Anak mulai mengembangkan tiga macam operasi berpikir, yaitu identifikasi: mengenali

sesuatu, negasi: mengingkari sesuatu dan reprokasi: mencari hubungan timbal balik antara

beberapa hal (H. Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono, 2008: 24-25).

Anak harus belajar bergaul atau mengadakan hubungan sosial dengan orang lain.

Anak seyogyanya diberi kesempatan untuk lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang

baik. Anak lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal

tersebut peneliti tertarik ingin mengadakan penelitian tentang “Adakah Hubungan Antara

Lingkungan Masyarakat dengan Sikap Sopan Santun Anak di Desa Sidorejo Kecamatan

Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2015”.

Lingkungan sangat menentukan proses pembentukan karakter diri seseorang.

Lingkungan yang positif bisa membentuk kita menjadi pribadi berkarakter positif,

sebaliknya lingkungan yang negatif dan tidak sehat bisa membentuk pribadi yang negatif

pula. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter-karakter

individu yang ada di dalamnya. Selain itu, lingkungan juga merupakan tempat dimana

individu dapat mengembangkan dirinya. Lingkungan masyarakat disebut juga lingkungan

sosial tempat individu berinteraksi dan bersosialisasi.

Lingkungan masyarakat mempunyai peran penting dalam pembentukan sikap dan

karakter anak. Hal tersebut dikarenakan anak usia 7-12 tahun mereka lebih suka meniru apa

yang mereka lihat, maka seharusnya lingkungan masyarakat mampu memberikan pengaruh

yang positif kepada anak bukan sebaliknya. Dalam lingkungan masyarakat terdapat faktor-

faktor yang akan mempengaruhi sikap sopan santun anak. Menurut Sora N indikator dalam

lingkungan masyarakat adalah“Adanya interaksi sosial, gotong royong, kebersihan

lingkungan” (Sora N, 2014). Sedangkan Robert Maciver dalam pengertian lingkungan

masyarakat terdapat indikator yaitu “Gotong royong, adanya perkumpulan atau organisasi

masyarakat, keamanan lingkungan, adanya aturan atau hukum yang mengatur masyarakat”

(Ensiklopedia.com, 2014).

Berdasarkan indikator lingkungan masyarakat yang ada di atas, maka indikator dalam

penelitian ini adalah gotong-royong, keamanan lingkungan dan kerukunan warga dengan

alasan bahwa indikator tersebut sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat

dan diharapkan mampu membentuk lingkungan masyarakat yang baik.

Sikap sopan santun mempunyai pengaruh yang penting. Seseorang akan dihormati

dan dihargai apabila memiliki sikap sopan santun dalam bertutur kata atau bahasa dan

berperilaku.Norma sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan

sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma
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kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Contoh-contoh

norma kesopanan ialah: “Menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu

dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong, tidak meludah di

sembarang tempat” (Alim Sumarno, 2014).Berdasarkan penelitian terdahulu dari Rusmini

menyebutkan indikator sopan santun adalah: “Kesopan berbahasa dan kesopanan

berperilaku” (Rusmini, 2012).

Berdasarkan indikator sikap sopan santun di atas, maka indikator dalam penelitian ini

adalah kesopanan berbahasa, kesopanan berperilaku dan ketaatan kepada orang tua dengan

alasan bahwa indikator-indikator tersebut sangat sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang

sikap sopan santun anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan teknik analisisnya penelitian ini tergolong

statistik inferensial menggunakan teknik analisis korelasional serta memakai teknik korelasi

Product Moment. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk

menghitung signifikansihubungan lingkungan masyarakat dengan sikap sopan santun anak

di Desa Sidorejo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tahun 2015. Waktu yang

digunakan dalam penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal yaitu bulan Mei sampai

bulan Desember 2015. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sidorejo Kecamatan Deket

Kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan lokasi di Desa Sidorejo, berdasarkan pengamatan

peneliti anak usia 7-12 tahun memiliki kelakuan yang kurang baik termasuk dalam sikap

sopan santun.Responden atau sampel dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang

memiliki anak usia 7-12 tahun beserta anaknya di Desa Sidorejo Kecamatan Deket

Kabupaten Lamongan. Teknik pemilihan sampel dengan cara random sederhana

menggunakan undian atau arisan.

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mencari dan

mengumpulkan data dilapangan sebagai bahan untuk dianalisis sesuai dengan jenis dan

bentuk data yang diperoleh. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan

angket. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, dimana peneliti sudah

menyediakan jawabannya. Angket disebarkan oleh warga masyarakat yang memiliki anak

usia 7-12 tahun beserta anaknya. Sedangkan untuk wawancara dan dokumentasi digunakan

untuk mempertegas hasil angket. Metode analisis data diperlukan untuk menganalisa data
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yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. metode

pengumpulan data dalam penelitian ini memakai rumusan teknik korelasi product moment.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika diterima berbunyi “Ada hubungan antara

lingkungan masyarakat dengan sikap sopan santun anak” dan jika ditolak hipotesisnya

berbunyi “Tidak ada hubungan antara lingkungan masyarakat dengan sikap sopan santun

anak”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lingkungan adalah tempat dimana individu melakukan segala aktivitasnya. Di dalam

lingkungan terdapat nilai, gagasan, keyakinan dan norma yang diakui dan ditaati oleh

segenap anggota  masyarakat. Sedangkan pengertian masyarakat menurut Krech adalah

“Kumpulan orang sudah terbentuk dengan lama, sudah memiliki sistem sosial atau struktur

sosial tersendiri dan memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama”

(Elly M. Setiadi, 2011: 79). Sehingga dapat dikatakan pengertian lingkungan masyarakat

adalah tempat dimana individu bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut

Elly M. Setiadi lingkungan masyarakat disebut juga Lingkungan sosial, merujuk pada

lingkungan di mana seseorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan

interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok lain yang lebih

besar. Contoh: gotong royong (Elly M. Setiadi, 2011: 65-66). Sedangkan menurut Robert

Maciver adalah: Dalam lingkungan masyarakat ada sistem hubungan yang sudah

ditertibkan. Yang dimaksud adalah manusia yang tinggal dalam satu lingkungan memiliki

tujuan yang sama adalah tujuan untuk tinggal dan hidup di wilayah tersebut dengan

nyaman. Jika sudah sama-sama memiliki rasa nyaman, manusia akan membentuk

perkumpulan atau organisasi dengan anggota yang lebih kecil. Organisasi dalam

masyarakat dibentuk oleh dua orang atau lebih yang memiliki visi dan misi yang serupa.

Untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman diperlukan campur tangan

masyarakat itu sendiri untuk bergotong royong mewujudkan kenyamanan di tempat

tinggalnya. Tentu diperlukan hukum atau aturan yang mengatur lingkungan masyarakat

agar tidak terjadi perselisihan (Ensiklopedia.com, 2014). Sesuai dengan pernyataan di atas,

maka indikator lingkungan masyarakat adalah gotong royong, kerukunan warga dan

keamanan lingkungan.

Setelah angket tentang lingkungan masyarakat disebarkan dan dianalisis

menunjukkan bahwa  tidak semua indikator dapat diterapkan dengan baik. hal tersebut

dapat diketahui bahwa indikator gotong royong mendapatkan kategori tinggi, indikator
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kerukunan warga mendapatkan kategori tinggi dan keamanan lingkungan mendapatkan

kategori cukup.

Sikap menurut Secord dan Backman mendefinisikan sebagai “Keteraturan tertentu

dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi)

seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya” (Saifuddin Azwar, 2013:5).Sopan

santun merupakan istilah bahasa jawa yang dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang

menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak

mulia” (Ujiningsih dan Sunu Dwi Antoro, 2010).Sikap sopan santun adalah perilaku yang

menghormati orang lain melalui komunikasi menggunakan bahasa yang tidak meremehkan

atau merendahkan orang lain.

Norma sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan

sekelompok itu. Contoh-contoh  norma kesopanan ialah: Menghormati orang yang lebih

tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan

sombong, tidak meludah di sembarang tempat (Alim Sumarno, 2014).Indikator sikap sopan

santun adalah ketaatan kepada orang tua, kesopanan berbahasa dan kesopanan berperilaku.

Setelah angket tentang sikap sopan santun disebarkan dan dianalisis, menunjukkan

bahwa sikap sopan santun anak di Desa Sidorejo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

termasuk kategori cukup, tidak semua indikator dilaksanakan dengan baik. Hasil angket

yang peneliti kumpulkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sikap sopan

santun anak di Desa Sidorejo. Indikator ketaatan kepada orang tua mendapatkan kategori

cukup, indikator kesopanan berbahasa mendapatkan kategori cukup dan indikator

kesopanan berperilaku mendapatkan kategori cukup.

Dalam penentuan ada atau tidak hubungan antara lingkungan masyarakat dengan

sikap sopan santun, peneliti menghitung dengan menggunakan rumus product moment.

Setelah data angket dianalisis dan diolah oleh peneliti mendapatkan hasil rxy lebih kecil

dari r tabel. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara

lingkungan masyarakat dengan sikap sopan santun anak di Desa Sidorejo Kecamatan Deket

Kabupaten Lamongan tahun 2015. Hasil angket dengan teori menunjukkan bahwa terdapat

kejanggalan. Setelah peneliti mengamati, ternyata dalam pengisian metode angket terdapat

ketidak jujuran responden terutama pada indikator kerukunan warga pada item pertanyaan

menjaga hubungan baik dengan tetangga.
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SIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan rumus korelasi

product moment, maka didapatkan nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, dan setelah

dilakukan pengujian hipotesis dihasilkan penerimaan hipotesis nihil (Ho) atau penolakan

hipotesis alternatif (Ha). Dengan ditolaknya hipotesis alternatif dan diterimanya hipotesis

nihil, maka hipotesisnya berbunyi “tidak ada hubungan antara lingkungan masyarakat

dengan sikap sopan santun anak di Desa Sidorejo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

tahun 2015”, dapat diterima kebenarannya. Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis

yang menyebutkan bahwa penulis menolak hipotesis alternatif dan menerima hipotesis

nihil, maka hipotesisnya berbunyi tidak Ada hubungan antara lingkungan masyarakat

dengan sikap sopan santun anak di desa Sidorejo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

tahun 2015”.Setelah peneliti analisis lebih lanjut ternyata terdapat kejanggalan dalam hasil

angket, kelemahan dari metode pengumpulan data angket adalah ketidak jujuran responden

dalam hal pengisian data oleh karena itu untuk memperkuat teori peneliti tentang hubungan

antara lingkungan masyarakat dengan sikap sopan santun anak, maka peneliti menegaskan

lagi dalam metode wawancara. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kepala

Desa Saptaya Nugraha Duta, SE, MM tentang hubungan lingkungan masyarakat dengan

sikap sopan santun anak di Desa Sidorejo yaitu:Lingkungan masyarakat sangat berperan

dalam membentuk perilaku anak, apalagi usia 7-12 tahun yang mana usia itu adalah usia

anak untuk meniru perilaku seseorang yang ada di sekitar mereka. Masyarakat di desa

Sidorejo mayoritas berpendidikan sederajat/SD, maka cara berbicara dan berperilaku

mereka kadang-kadang kurang baik. Perilaku masyarakat yang kurang baik itulah yang

dicontoh oleh anak, sehingga anak memiliki sikap sopan santun yang kurang dalam hal

ketaatan kepada orang tua, kesopanan berbahasa dan kesopanan berperilaku (Nugraha

Duta, SE, MM, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa memberikan penegasan

bahwa hasil angket yang sudah peneliti analisis memiliki kelemahan yaitu ketidak jujuran

responden dalam mengisi data. Membuat peneliti meragukan hasil angket tersebut,

sehingga peneliti memberikan penegasan lagi dengan metode wawancara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat hubungan antara lingkungan masyarakat dengan

sikap sopan santun anak.

Berdasarkan hasil angket dan analisis peneliti tentang lingkungan  masyarakat

didapatkan kategori rendah pada indikator keamanan lingkungan. Berdasarkan observasi

dari peneliti, maka peneliti memberikan saran, sebaiknya ada sanksi berupa denda yang
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telah ditetapkan kepada warga yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan. Uang

dari denda tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan hasil angket dan analisis peneliti bahwa sikap sopan santun anak didapatkan

kategori rendah pada indikator ketaatan kepada orang tua, saran bagi lingkungan

masyarakat seharusnya memberikan contoh yang baik dengan berusaha berkata dan

berperilaku yang sopan sehingga anak dapat menirunya. Sedangkan bagi orang tua,

seharusnya anak dibiasakan bersikap disiplin dalam hal berperilaku. Sehingga sikap

tersebut dapat tertanam sampai mereka dewasa.
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PENGGUNAAN MEDIA BONEKA JARI UNTUK MENINGKATKAN HASIL
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah :(1) Mendiskripsikan bagaimana aktivitas guru dalam penggunaan media
boneka jari untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia kelas III SDN Pandanpancur II Lamongan;
(2) Mendiskripsikan bagaimana aktivitas siswa dalam penggunaan media boneka jari untuk meningkatkan
hasil belajar Bahasa Indonesia ; (3)Mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan menggunakan media
boneka jari; (4) Mendeskrpsikan kendala–kendala yang muncul dalam meningkatkan hasil belajar Bahasa
dengan media boneka jari; (5)Mendeskripsikan cara mengatasi kendala–kendala yang muncul dalam
meningkatkan hasil dengan media boneka jari. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil
penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan: (1) Aktivitas guru dengan
menggunakan media boneka jari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III dalam proses
pembelajaran adalah efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa; (2) Aktivitas siswa Kelas III dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia mengalami peningkatan dengan digunakannya media boneka jari;(3)
Penggunaan media boneka jari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas III; (4) Kendala-kendala yang muncul selama proses pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas III
SDN Pandanpancur II Lamongan dengan menggunakan media boneka jari antara lain (5)Upaya-upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan media boneka jari.

Kata Kunci: Boneka Jari, Hasil Belajar dan Bahasa Indonesia

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia

Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga agar memiliki

daya saing dalam menghadapi tantangan global.Peningkatan relevansi pendidikan

dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis

potensi sumber daya alam Indonesia.Sesuai dengan fungsi pendidikan Nasional yang

tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas RI Nomor 20 Tahun 2003 bahwa, “Pendidikan

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional diatas, maka peran guru menjadi

kunci keberhasilan dalam misi pendidikan dan pembelajaran disekolah.Oleh karena itu guru

harus mampu menjadi fasilitator dan motivator yang baik bagi peserta didik. Guru juga

harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan di dalam

kelas.Diantaranya dengan selalu menggunakan media yang sesuai dalam setiap

pembelajaran. Dengan kata lain guru dituntut untuk professional, inovatif, perspektif dan

proaktif dalam melaksanakan tugas pembelajaran.
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Dilapangan banyak dijumpai guru belum memanfaatkan media yang yang sesuai,

terutama dalam mengajar Bahasa Indonesia. Para guru juga enggan berinovasi untuk

menemukan media pembelajaran Bahasa Indonesia yang berbeda. Bahkan selama ini para

guru cenderung tidak menggunakan media dalam mengajar Bahasa Indonesia karena

beranggapan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sehari-hari digunakan, Jadi

semua siswa dianggap dapat menguasai dengan mudah. Padahal siswa di kelas rendah

sangat memerlukan media yang menarik, setidaknya agar mereka senang belajar. Sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan BAB IV

Pasal 19 Ayat (1) :“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakansecara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik.”

Di kelas rendah, materi Bahasa Indonesia juga disajikan dalam bentuk teks yang

cukup panjang dan sedikit sekali gambar yang dapat menarik perhatian siswa. Padahal

siswa usia sekolah dasar masih dalam tahap operasional konkret dan belum dapat menerima

semua konsep secara abstrak. Belum lagi, kemampuan membaca siswa di kelas rendah

sebagian masih belum baik. Bagaimana mungkin mereka disuruh mencerna materi

berbentuk teks atau bacaan yang cukup panjang ?

Berdasarkan kenyataan yang ditemui penulis di lapangan yakni di SDN

Pandanpancur II Lamongan diketahui bahwa siswa mempunyai nilai rata-rata yang rendah.

Dimana nilai KKM 7,10 sedangkan nilai rata-rata siswa adalah 6.00.Setelah berdiskusi

dengan guru diperoleh informasi bahwa siswa dikelas tersebut memang selalu kurang

semangat setiap mempelajari Bahasa Indonesia.Umumnya siswa enggan jika disuruh

membaca materi tersebut sehingga hasil belajar yang diperoleh juga kurang bagus.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, selanjutnya penulis melakukan observasi

terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia. dari observasi tersebut diketahui

penyebab kesulitan siswa dalam memahami materi Bahasa Indonesia dengan kedudukan

dan peran anggota keluarga, yaitu : pembelajaran yang dilakukan guru masih bersifat

teacher center (berpusat pada guru), guru kurang membimbing siswa pada saat

pembelajaran, komunikasi yang dilakukan masih one way communication (komunikasi

searah) belum terjalin interaksi yang baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan

siswa dan tidak adanya media dalam pembelajaran sehingga siswa merasa bosan dan tidak

tertarik terhadap materi.
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Untuk mengatasi permasalahan diatas maka perlu dicari solusi atau jalan keluar

agar pembelajaran dan hasil belajar sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan ilustrasi

yang sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penulis beserta guru Kelas III mencoba

memperbaiki pembelajaran dengan cara : 1) mengurangi verbalisme dan lebih

mengaktifkan siswa, 2) lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga terjalin multi

way communication (komunikasi banyak arah), 3) guru lebih sabar membimbing siswa dan

melayani setiap pertanyaan yang diajukan siswa , 4) menggunakan media pembelajaran

yang dapat menstimulasi ketertarikan siswa sehingga siswa tidak merasa bosan dalam

belajar.

Media pembelajaran yang digunakan penulis untuk pembelajaran Bahasa

Indonesia Kelas III adalah boneka jari. Sesuai dengan karakteristik boneka jari yang unik

dan lucu diharapkan siswa akan tertarik dan senang terhadap materi yang diberikan.

Sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan

menyenangkan.Dengan adanya media tersebut guru tidak perlu menyuruh siswa membaca

baris demi baris kalimat dalam teks yang mana siswa belum tentu dapat memahami

maknanya.Melainkan guru tinggal memerankan tokoh-tokoh cerita dengan boneka-boneka

dijarinya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka masalah yang penulis

kemukakan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah aktivitas guru dalam

penggunaan media boneka jari untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa ?;

(2) Bagaimanakah aktivitas siswa dalam penggunaan media boneka jari untuk

meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa?; (3) Bagaimanakah hasil belajar

Bahasa Indonesia siswa kelas III dengan menggunakan media boneka jari ?; (4) Kendala-

kendala apa yang muncul dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan

media boneka jari siswa?; (5) Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang muncul

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media boneka jari siswa?

Sesuai dengan latar belakang dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini

adalah:  (1) Mendiskripsikan bagaimana aktivitas guru dalam penggunaan media boneka

jari untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia; (2) Mendiskripsikan bagaimana

aktivitas siswa dalam penggunaan media boneka jari untuk meningkatkan hasil belajar

Bahasa Indonesia; (3) Mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan menggunakan media

boneka jari; (4) Mendeskrpsikan kendala–kendala yang muncul dalam meningkatkan hasil

belajar Bahasa Indonesia dengan media boneka jari; (5) Mendeskripsikan cara mengatasi
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kendala–kendala yang muncul dalam meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia dengan

media boneka jari.

METODE PENELEITIAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru didalam kelasnya

sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru,

sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. (Wardhani dkk,2007). Penelitian Tindakan

Kelas ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana penggunaan media boneka jari untuk meningkatkan hasil

belajar Bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas III. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan

secara kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas III. Penelitian Tindakan Kelas (

ClassroomActionResearch) digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis meliputi aspek

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang merupakan langkah berurutan dalam

suatu siklus atau daur yang berhubungan dengan siklus berikutnya. Akar pelaksanaan

Penelitian tindakan kelas digambarkan dalam bentuk spiral.

Waktu dalam penelitian ini adalah semester 1 Tahun Ajaran 2014/2015 tanggal

20-31 Oktober 2014. Lokasi penelitian ini adalah SDN Pandanpancur II Kecamatan Deket

Kabupaten Lamongan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa yang berjumlah 61

Siswa, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah kelas III  yang berjumlah 13 siswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pra siklus

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dilakukan setelah peneliti melakukan penelitian

awal untuk mencari permasalahan – permasalahan yang muncul dalam pembelajaran.

Hasilnya adalah sebagai berikut : Aktivitas Guru

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan metode yang cukup

bervariasi, namun media pembelajaran masih kurang. Selain itu posisi tempat duduk

monoton dan klasikal, jadi tidak dibentuk kelompok – kelompok yang memungkinkan

siswa berinteraksi dengan sesama siswa. Komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran

juga bersifat searah, yaitu dari guru ke siswa.Sedangkan dari siswa ke guru dirasa masih

belum maksimal. Dengan demikian siswa menjadi pasif dan cenderung kurang berminat

terhadap materi pelajaran.
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Aktivitas Siswa

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia Kelas III SDN Pandanpancur II Lamongan, siswa kurang memperhatikan

pelajaran.Sebagai kompensasi, para siswa melakukan kegiatan yang bersifat individu yang

tidak berhubungan dengan pelajaran, misalnya membuat gaduh, mengganggu teman atau

bermain sendiri.Bahkan guru harus berbicara keras untuk mengalihkan perhatian siswa

pada materi.

Temuan Awal Hasil Belajar

Berdasarkan observasi terhadap hasil belajar siswa dalam ulangan sehari – hari,

ditemukan keadaan sebagai berikut:

Tabel 1  Data Hasil Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media Boneka Jari

No Kode Siswa Nilai
Ketuntasan Belajar

Tuntas
Tidak
Tuntas

1 Ahmad Alfian Ardiansa 60 
2 Ahmad Ridho Nizar Andana 70 
3 Cicilia Martha 50 
4 Deni Setyawan 70 
5 Diana Arsinta Puspita Sari 60 
6 Ikhwanul Maulana Zaki 60 
7 Ilhafah Nadjwa Salsabillah 75 
8 Maria Ulfa 80 
9 Maufiqi Luqman Arif 60 
10 Miftahul Khoiriyah 50 
11 Mochamad Ravy Wahyu Y 60 
12 Sabrina Kirana Nugroho 50 
13 Siti Aisyah 60 

Jumlah 4 9
Persentase 30,8 % 69,2%

Ketuntasan : Jika siswa mendapat nilai =>70 mencapai 85 %

Dari tabel 1 di atas, ditemukan bahwa data hasil belajar siswa sebelum

menggunakan media boneka jari pada materi menceritakan kembali percakapan lisan,

ternyata siswa yang mencapai ketuntasan hanya 30,8 % sedangkan siswa yang tidak tuntas

69.2 %.
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Siklus I

Berikut ini hasil observasi ( pengamatan ) terhadap aktivitas guru dan siswa

selama proses pembelajaran serta hasil belajar siswa dengan menggunakan media boneka

jari.

Tabel 2  Data Aktivitas Guru dengan Menggunakan Media Boneka Jari  Pada

Siklus I

No Aspek yang diteliti Dilaksanakan Skor
Presentase

( % )
Ya Tidak

1.

2.

3.

Mengecek kesiapan
siswa
Melakukan Apresiasi
dan motivasi
Penyampaian tujuan
pembelajaran







3

3

1

75 %

75 %

25 %

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Penjelasan Materi
Penggunaan model
pembelajaran
Teknik pembagian
kelompok
Penggunaan media
boneka jari
Bimbingan pada
kelompok
Pemberian pertanyaan
Memberikan
penghargaan
Kemampuan
melakukan evaluasi
Menyimpulkan materi
pelajaran

















2
2

3

2

2

3
2

4

2

50 %
50 %

75 %

50 %

50 %

75 %
50 %

100 %

50 %

Jumlah 24
Persentase 60,4 %

Keterangan : Skor Kategori Persentase

( 4 ) Baik sekali 81 % - 100 %
( 3 ) Baik 61 % - 80 %
( 2 ) Cukup baik 41 % - 60 %
( 1 ) Kurang 21 % - 40 %

Berdasarkan table 3.2 aktivitas guru dalam proses pembelajaran mendapar skor

total 29 dan prosentase 60,4 % dikategorikan cukup baik ( 2 ). Skor tertinggi ( 4 ) pada

aspek kemampuan melakukan evaluasi. Skor ( 3 ) diperoleh pada aspek : Mengecek

kesiapan siswa, melakukan apresiasi dan motivasi, teknik pembagian kelompok,
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penggunaan model pembelajaran dan pemberian pertanyaan. Sedangkan yang memperoleh

skor ( 2 ) antara lain : Penjelasan materi, Penggunaan media boneka jari, Memberikan

penghargaan dan menyimpulkan materi pelajaran.

Berdasarkan tebel diatas, maka aktivitas guru dikategorikan belum tuntas karena

persentasenya 60,4 % belum mencapai target peneliti. Hal ini disebabkan karena

penguasaan dalam menggunakan media boneka jari belum maksimal, maka peneliti

melakukan penelitian berikutnya yaitu pada siklus II.

Tabel 3 Data Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran dengan Menggunakan Media
Boneka Jari pada Siklus I

No
Aspek yang
diteliti

Baik
Sekali

Baik Cukup Baik Kurang baik

F
P
(%)

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

1.
2.
3.
4.
5.

Kerja sama
Keaktifan
Partisipasi
Keberanian
Interaksi
dengan siswa
lain

4
2
3
1
4

30,7
15,3
23,1
7,7
30,7

5
4
5
3
5

38,5
30,7
38,5
23,1
38,5

4
7
5
9
4

30,7
53,8
38,7
69,2
30,7

Jumlah Skor 14 22 29
Presentase 21,5% 33,8% 44,6%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada saat proses
pembelajaran mencapai 21,5 % di katagorikan baik ( 3 ), 33,8 % dikategorikan cukup baik (
2 ) dan 44,6 % dikategorikan kurang ( 1 ). Aktivitas siswa pada siklus I mencapai hasil 27,1
% dikategorikan cukup baik ( 3 ). Hasil tersebut dikategorikan belum tuntas karena hasilnya
masih dibawah target peneliti yaitu 85 %.

Tabel 4 Data hasil belajar siswa dengan menggunakan media boneka jari pada
siklus I

No Kode Siswa Nilai
Ketuntasan Belajar

Tuntas
Tidak
Tuntas

1 Ahmad Alfian Ardiansa 70 
2 Ahmad Ridho Nizar Andana 80 
3 Cicilia Martha 65 
4 Deni Setyawan 80 
5 Diana Arsinta Puspita Sari 60 
6 Ikhwanul Maulana Zaki 65 
7 Ilhafah Nadjwa Salsabillah 85 
8 Maria Ulfa 90 
9 Maufiqi Luqman Arif 75 
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10 Miftahul Khoiriyah 70 
11 Mochamad Ravy Wahyu Y 65 
12 Sabrina Kirana Nugroho 75 
13 Siti Aisyah 60 
Jumlah 8 5
Persentase % 61,5 % 38,5 %

Ketuntasan : Jika siswa mendapat nilai > 70 mencapai 85 %

Hasil belajar siswa pada siklus I belum mencapai hasil yaitu hanya 61,5% dimana

ketuntasan siswa dikatakan berhasil jika mencapai 85%. Namun dibandingkan dengan awal

temuan telah menunjukkan peningkatan signifikan. Dengan demikian maka siklus I

dilanjutka ke Siklus II.

Refleksi

Aktivitas Guru, pada siklus I, guru sudah menggunakan media boneka jari, hal ini

berarti guru sudah meningkatkan aktivitasnya dalam mengajar, Tetapi ada beberapa hal

yang membuat siswa belum mencapai hasil yang diharapkan, yakni belum maksimalnya

guru dalam bercerita dimana intonasi dan ekspresi masih kurang baik.

Aktivitas Siswa, aktivitas siswa juga sudah menunjukan peningkatan dibandingkan

pada saat temuan awal. Dengan model pembelajaran kooperarif kegiatan siswa dalam

proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media gambar menjadi lebih

aktif. Disini tampak siswa mulai berpartisipasi, kerjasama, interaksi, dan bertanya

jawab.Namun, masih dikatakan hasilnya belum maksimal Karena masih banyak siswa yang

merasa canggung dan kurang keberanian.

Hasil Belaja. Hasil belajar Bahasa Indonesia siswa dengan menggunakan media

boneka jari pada siklus I telah menunjukan adanya peningkatan, yakni dari temuan awal

30,8 % menjadi 61,5 % namun hasil tersebut belum maksimal karena belum mencapai 85

%.

Rencana Perbaikan. Dengan menemui berbagai kendala di atas maka guru dan

peneliti akan menindaklanjutinya dengan melakukan siklus II. Pada siklus II, guru dan

peneliti tetap menggunakan media yang sama yaitu boneka jari tetapi yang digunakan

berbeda dengan siklus I. Guru harus lebih menarik dalam bercerita, dengan intonasi dan

ekspresi yang lebih baik.



272Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2015

Siklus II

Pada siklus II ini, guru berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada

siklus I. Karena hasil belajar Bahasa Indonesia siswa Kelas III dengan menggunakan media

boneka jari belum mencapai target yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu 85 %. Pada siklus

ini materi yang di bahas adalah silsilah keluarga guru akan lebih berusaha lebih ekspresif

dalam bercerita dan lebih memotifasi siswa yang masih pasif dan kurang bergairah dalam

belajar. Pada tahap ini, guru memulai pelajaran dengan menunjukkan media boneka jari dan

menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian siswa di bagi menjadi

beberapa kelompok yang terdiri dari 5 – 6 siswa tiap kelompok . Kemudian siswa diberi

LKS untuk dikerjakan bersama – sama. Selanjutnya setiap kelompok dipersilakan maju

untuk membacakan jawaban yang telah dibuat dengan cara membacakan secara nyaring.

Setelah itu, guru member hadiah pada semua kelompok sebagai bentuk motifasi atau

dorongan.

Tabel 5 Data Aktivitas Guru Dengan Menggunakan Media Boneka Jari Pada Siklus II

No Aspek yang diteliti
Dilaksanakan

Skor
Presentase

( % )Ya Tidak
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Mengecek kesiapan
siswa
Melakukan Apresiasi
dan motifasi
Penyampaian tujuan
pembelajaran
Penjelasan Materi
Penggunaan model
pembelajaran
Teknik pembagian
kelompok
Penggunaan media
boneka jari
Bimbingan pada
kelompok
Pemberian pertanyaan
Memberikan
penghargaan
Kemampuan
melakukan evaluasi
Menyimpulkan materi
pelajaran
























4

4

3

4
4

4

4

4

4
3

4

4

75 %

75 %

75 %

100 %
75 %

100 %

75 %

100 %

100 %
75 %

75 %

75 %

Skor Total 46
Persentase Keseluruhan ( % ) 95,8 %
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Keterangan : Skor Kategori Persentase
( 4 ) Baik sekali 81 % - 100 %
( 3 ) Baik 61 % - 80 %
( 2 ) Cukup baik 41 % - 60 %
( 1 ) Kurang 21 % - 40 %

Berdasarkan tabel diatas diketahui skor aktivitas guru dalam proses pembelajaran

Bahasa Indonesia yaitu 95,8 % dengan kategori Baik sekali ( A ). Dan target peneliti telah

terlampaui sehingga penelitian ini cukup sampai pada siklus II. Berdasarkan uraian di atas,

dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia dapat

dikategorikan tuntas dengan skor 85,4 %. Hasil Observasi berikut ini hasil pengamatan

terhadap aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran serta hasil belajar siswa pada

siklus II

Tabel 6 Data Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran dengan Menggunakan Media

Boneka Jari Pada Siklus II

No
Aspek yang
diteliti

Baik Sekali Baik Cukup Baik
Kurang
baik

F P (%) F P (%) F P (%) F P (%)
1.
2.
3.
4.
5.

Kerja sama
Keaktifan
Partisipasi
Keberanian
Interaksi
dengan siswa
lain

13
13
13
11
13

100%
100%
100%
76,9%
100%

0
0
0
2
0

0%
0%
0%
15,4%
0%

0
0
0
1
0

0%
0 %
0%
7,69%
0 %

Jumlah Skor 55 7 3
Rata-rata
Persentase

95,38% 3,08% 1,54%

Keberhasilan : Jika aktivitas siswa mencapai 85%
Keterangan : Skor Kategori Persentase

( 4 ) Baik sekali 81 % - 100 %
( 3 ) Baik 61 % - 80 %
( 2 ) Cukup baik 41 % - 60 %
( 1 ) Kurang 21 % - 40 %

Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran
mencapai 95,38%. Hal ini berarti telah mencapai target peneliti yaitu 85 % .

Tabel 7  Data Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran dengan Menggunakan Media
Boneka Jari Pada Siklus II

No Kode Siswa Nilai
Ketuntasan Belajar

Tuntas
Tidak
Tuntas
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1 Ahmad Alfian Ardiansa 80 
2 Ahmad Ridho Nizar Andana 80 
3 Cicilia Martha 90 
4 Deni Setyawan 100 
5 Diana Arsinta Puspita Sari 90 
6 Ikhwanul Maulana Zaki 80 
7 Ilhafah Nadjwa Salsabillah 100 
8 Maria Ulfa 100 
9 Maufiqi Luqman Arif 80 
10 Miftahul Khoiriyah 80 
11 Mochamad Ravy Wahyu Y 80 
12 Sabrina Kirana Nugroho 90 
13 Siti Aisyah 70 
Jumlah 13 0
Persentase % 100% 0%

Ketuntasan : Jika siswa mendapat nilai > 70 mencapai 85 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa pada proses

pembelajaran menunjukan adanya peningkatan yang signifikan, yaitu 100 % tuntas dan 0 %

tidak tuntas. Hal ini menunjukan bahwa target peneliti telah terlampaui sehingga penelitian

cukup sampai pada siklus II.

Refleksi
Dalam siklus II ini, ketuntasan belajar siswa tergolong sangat baik. Demikian juga

dengan aktivitas guru dan siswa. Hal ini dapat di ketahui dari aktivitas guru yang mencapai

100 %, Aktivitas siswa mencapai 91,4 % dan hasil belajar siswa mencapai 100 %.

Berdasarkan data di atas peneliti sudah tidak menemukan kelemahan-kelemahan

pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media boneka jari. Maka

peneliti menyimpulkan bahwa media boneka jari sesuai untuk pembelajaran Bahasa

Indonesia kelas III SDN Pandanpancur II Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Pada pelaksanalan penelitian tindakan ditemukan bahwa data hasil belajar siswa

sebelum menggunakan media boneka jari pada materi menceritakan kembali percakapan

lisan, ternyata siswa yang mencapai ketuntasan hanya 30,8 % , sedangkan pada siklus I

61,5%  terdapat peningkatan ketuntasan belajar siswa sebesar 30,7%. Ketuntasan siswa,

sedang pada siklus II ketuntasan  siswa mencapai 100%. artinya terdapat peningkatan dari

siklus I ke siklus II sebesar 38,5%.

SIMPULAN DAN SARAN
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Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan: (1) Aktivitas guru dengan

menggunakan media boneka jari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III dalam

proses pembelajaran adalah efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa; (2) Aktivitas

siswa Kelas III dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mengalami peningkatan dengan

digunakannya media boneka jari; (3) Penggunaan media boneka jari pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Pandanpancur II

Lamongan; (4) Kendala-kendala yang muncul selama proses pembelajaran Bahasa

Indonesia Kelas III SDN Pandanpancur II Lamongan dengan menggunakan media boneka

jari antara lain (a) Guru belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dalam

menggunakan media boneka jari. (b) Belum terbiasanya siswa dalam belajar berkelompok

sehingga munculnya rasa individualism pada anggota kelompok; (5) Upaya-upaya yang

dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan media

boneka jari yaitu : (a) Guru sebaiknya lebih banyak berlatih dan meningkatkan pemahaman

dalam penggunaan media boneka jari untuk meningkatkan daya tarik siswa pada pelajaran

Bahasa Indonesia Kelas III SDN Pandanpancur II Lamongan. (b) Guru sebaiknya lebih

memfasilitasi siswa pada saat bekerja kelompok dan menanamkan rasa kebersamaan.
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PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA STKIP PGRI LAMONGAN

Yayuk Chayatun Machsunah
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ABSTRAK

Harapan bangsa ada ditangan generasi muda saat ini. Guna membentuk generasi muda yang unggul dan
berkarakter, upaya pendidikan harus dilakukan sejak dini. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya
pendidikan yang menekankan pada ilmu dan pengetahuan saja, namun juga menekankan pada pendidikan
karakter. Pendidikan karakter di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan
hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia mahasiswa
secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter
diharapkan mahasiswa mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji
dan menginternalisasi nilai-nilai karakter sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.  Nilai-nilai karakter
yang diterapkan di perguruan tinggi adalah memilih nilia-nilai inti yang dikembangkan dalam implementasi
pendidikan karakter, khususnya pada masing-masing jurusan/program studi. Nilai-nilai inti yang dipilih itu
adalah jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Implementasi nilai-nilai karakter inti tersebut dilakukan secara
terpadu melalui tiga jalur, yaitu terintegrasi dalam pembelajaran, manajemen pengelolaan jurusan dan
program studi, serta pada kegiatan kemahasiswaan. Hal itu yang diupayakan dilakukan di lingkungan
mahasiswa STKIP PGRI Lamongan.

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Untuk membentuk generasi muda yang unggul dan berkarakter, upaya pendidikan

harus dilakukan sejak dini. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan yang

menekankan pada ilmu dan pengetahuan saja, namun juga menekankan pada pendidikan

karakter. Seperti yang telah digembor-gemborkan akhir-akhir ini, pendidikan karakter

merupakan suatu hal yang penting, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya.

Melalui pendidikan karakter diharapkan terjadi transformasi yang dapat menumbuhkan dan

mengembangkan karakter positif, serta mengubah watak yang tidak baik menjadi baik.

Pengembangan karakter, seharusnya tidak hanya dilakukan di area pendidikan formal di

sekolah saja, namun juga melalui pendidikan informal di dalam keluarga dan pendidikan

nonformal di dalam masyarakat.

Di lingkungan formal, pendidikan karakter harus mulai diterapkan sejak anak  masih

dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar

(SD). Masa-masa tersebut merupakan masa yang tepat untuk anak dididik dan

dikembangkan agar bisa menjadi anak yang baik, disiplin, bertanggung jawab dan dapat

dipercaya. Akan tetapi tidak hanya berhenti di SD saja, pendidikan karakter juga masih

harus tetap diterapkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas

(SMA) hingga Perguruan Tinggi (PT). Tidak cukup hanya dengan pendidikan formal saja,
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pendidikan karakter juga harus dilakukan secara informal dan nonformal. Pendidikan

formal di sekolah dan informal di lingkungan keluarga harus dipadupadankan dan

dioptimalkan agar pembentukan karakter anak dapat terlaksana secara sempurna.

Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisai  nilai-nilai moral

dari luar agar menjadi bagian dari kepribadian. Karakter merupakan nilai-nilai yang terpatri

dalam diri melalui pendidikan, pola asuh, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh

lingkungan sehingga menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku seseorang.

Karakter tidak datang sendirinya melainkan harus dibentuk, ditumbuhkembangkan dan

dibangun dengan sadar dan sengaja.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Karakter

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein, yang berarti to engrave atau

mengukir. Menurut Sigmund Freud (dalam Zaenal Abidin 2011: 30) “character is a

striving system which underly behaviour. Karakter diartikan sebagai kumpulan tata nilai

yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong (daya juang)yang melandasi pemikiran,

sikap dan perilaku yang akan ditampilkan secara mantap.” Menurut Gordon W. Allport

(dalam Sri Marwanti 2011: 2) karakter merupakan suatu organisasi yang dinamis dari

sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara

khas. Interaksi psikofisik mengarahkan tingkah laku manusia. Karakter bukan sekedar

sebuah kepribadian (personality) karena karakter sesungguhnya adalah kepribadian yang

ternilai (personality evaluated).

Menurut Hardiman (2001: 70) pendidik dan psikolog yang terlibat dalam pendidikan

karakter mendefinisikan karakter sebagai sifat-sifat suatu keperibadian yang tunduk pada

sanksi-sanksi moral dari masyarakat.

Dalam Buku Peta Studi Keislaman di STAI Tasikmalaya (2012 : 84) dinyatakan

bahwa karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukan oleh individu; sejumlah

atribut yang dapat diamati pada individu. Karakter adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh

suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah “Asli” dan mengakar pada kepribadian

benda atau individu tersebut, dan merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana

seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Ciri khas inipun yang diingat

oleh orang lain tentang orang tersebut, dan menentukan suka atau tidak sukanya mereka

terhadap seorang individu.
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Bekti B. Zaenudin mengutip pendapat Hidayatullah (2010 : 13) menyatakan bahwa

karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu

yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang

membedakan dengan individu lain. Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah

berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan

sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.

Ratna (2004) mengilustrasikan bahwa karakter adalah ibarat otot, dimana otot-otot

karakter akan menjadi lembek apabila tidak pernah dilatih dan akan kuat dan kokoh kalau

sering dipakai. Seperti seorang binaragawan (body builder) yang terus menerus berlatih

untuk membentuk otot-otonya, “otot-otot” karakter juga akan terbentuk dengan praktik-

praktik latihan yang akhirnya akan menjadi kebiasaan (habit).

Istilah karakter dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan muncul pada akhir

abad-18, dan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh pedagang Jerman F.W. Foerster.

Terminologi ini mengacu pada pendekatan idealis-spiritualis dalam pendidikan yang

kemudian dikenal dengan teori pendidikan normatif. Prioritas pendidikan normative adalah

nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motor penggerak sejarah, baik bagi individu

maupun bagi sebuah perubahan social. Pedoman nilai menjadi criteria yang menentukan

kualitas tindakan manusia di dunia (Zaenudin, 2012:86).

Kata lain banyak digunakan dalam bahasa Prancis caractere pada abad ke-14 dan

kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi character, dan dalam bahasa Indonesia

karakter. Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa membangun karakter (character

building) adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk

unik, menarik dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain.

Istilah character (karakter) memiliki makna substantive dan proses psikologis yang sangat

mendasar.

Sementara itu para ahli psikologi mengartikan karakter sebagai sebuah system

keyakinan dan kebiasaan yang mengarah tindakan seorang individu. Karakter adalah

kualitas atau sifat yang tetap dan terus menerus, kekal, yang dijadikan ciri untuk

mengidentifikasi seorang pribadi, sautu objek, atau suatu kejadian.

Bekti B. Zaenudin mengutip pendapat Sigmund Freud, yang menyatakan bahwa

karakter adalah a striving system which underly behavior, yaitu kumpulan tata nilai yang

mewujud dalam suatu system daya dorong (daya juang) yang melandasi pemikiran, sikap

dan perilaku, yang akan ditampilkan secara mantap. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki

individu yang membedakan individu dengan individu lainnya. Ciri khas ini diperoleh dari
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hasil evaluasi terhadap kepribadian individu. Oleh karena karakter berkaitan dengan

evaluasi atau penilaian maka dalam menggambarkan karakter individu seringkali digunakan

istilah baik dan atau buruk (Allport, 1961).

Karakter menunjuk pada kebiasaan positif dan sudah diolah sebagai tanggung jawab

sosial, komitmen moral, disiplin diri, dan kemantapan dengan kumpulan seluruh orang

yang dinilai menjadi tidak sempurna, cukup memadai, atau patut dicontoh. Karakter

mengembangkan secara berangsur-angsur secara keseluruhan kehidupan dan tidak hanya

berpikir dan berbicara belaka. Karakter juga berkaitan erat dengan kepribadian yang

didalamnya mencakup berbagai aspek, yakni intelektual, sosio-emosi, dan motivasi.

Kepribadian melibatkan cara merasa, berpikir, dan bertindak individu sehari-hari yang

mencakup dua komponen yang saling melengkapi, yaitu: tempramen, biologis, traits yang

diwariskan; dan karakter merupakan traits yang diperoleh dari budaya dan interaksi social.

Pembentukan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara

sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang

berhubungan dengan Tuhan sang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan

kebangsaan yang terwujud dalarn pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya dan adat istiadat (Tim

Pendidikan Karakter Kemendiknas). Pendidikan karakter merupakan proses pemberian

tuntutan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi

hati, pikir, raga serta rasa dan karsa. Peserta didik diharapkan memiliki karakter yang baik

meliputi kejujuran, tanggung jawab, cerdas, bersih dan sehat, peduli, dan kreatif (Tim

Pendidikan Karakter Kemendiknas).

Pendidikan Karakter Mahasiswa

Sebagai orang yang masuk dalam kategori dewasa, mahasiswa disebut sebagai pelajar

dewasa (adult learner/adult student) adalah individu yang sedang dalam proses belajar yang

oleh lingkungan sosialnya sudah dianggap dewasa, baik dalam pendidikan formal maupun

non formal. Pembelajar dewasa dicirikan belajar berbasis masalah dan mencari ilmu untuk

memecahkan solusi tertentu dan arena suatu kebutuhan yang jelas, terutama berhubungan

dengan karier dan kehidupannya (Budu : 2012).

Mahasiswa dengan berbagai karakternya memiliki peranan dan fungsi yang sangat

strategi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ada tiga peran dan fungsi utama

mahasiswa, yaitu: agent of change, social of control, dan moral force (Manggala : 2011).
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Sebagai agen perubahan (agent of change), mahasiswa memiliki tanggung jawab yang

besar dalam membuat perubahan-perubahan mendasar dalam masyarakat.

Karakter mahasiswa dapat dikembangkan diperguruan tinggi. Karena karakter

seseorang dapat tumbuh secara perlahan dan berkelanjutan melalui proses pendidikan.

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan kelanjutan dari jenjang-jenjang pendidikan

sebelumnya, dari TK, SD, SMP dan SMA. Seorang tidak mungkin menjadi mahasiswa

tanpa melalui jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya.

Buchori (2010)  mengungkapkan : “pembentukan karakter perlu waktu panjang, dari

masa kanak-kanak sampai usia dewasa ketika seseorang mampu mengambil keputusan

mengenai dirinya sendiri dan mempertanggung jawabkan kepada dirinya sendiri.”

Pembangunan karakter (character building) di dunia kampus, terutama di perguruan

tinggi (PT), dilatarbelakangi oleh maraknya penyimpangan yang terjadi di ranah publik.

Disorientasi nilai maupun disharmonisasi pada tataran kehidupan masyarakat kerap

ditemukan. Selain itu, di tataran elite, ragam tindakan dan keteladanan dipertontonkan

seperti perilaku koruptif. Dari perspektif sosial, budaya malu perlahan-lahan mulai hilang.

Belum lagi sikap tak menghargai orang lain hingga timbulnya kekerasan di tengah

kehidupan masyarakat. Dalam konteks kemahasiswaan, semua pemangku kebijakan terkait

dihadapkan pada persoalan untuk mengembalikan nilai-nilai luhur kepada setiap

mahasiswa. Pendidikan karakter di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan

karakter dan akhlak mulia mahasiswa secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar

kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan mahasiswa mampu secara

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi

nilai-nilai karakter sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.  Nilai-nilai karakter yang

diterapkan di perguruan tinggi adalah memilih nilia-nilai inti yang dikembangkan dalam

implementasi pendidikan karakter, khususnya pada masing-masing jurusan/program studi.

Nilai-nilai inti yang dipilih itu adalah jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Implementasi nilai-

nilai karakter inti tersebut dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yaitu terintegrasi

dalam pembelajaran, manajemen pengelolaan jurusan dan program studi, serta pada

kegiatan kemahasiswaan.

Pendidikan Karakter Mahasiswa STKIP PGRI Lamongan

Mahasiswa STKIP PGRI Lamongan terbagi menjadi 2 program studi yaitu prodi

PPKn dan Ekonomi. Sebagai mahasiswa kependidikan yang nantinya dicetak menjadi
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calon-calon pengajar (guru) diharapkan pendidikan karakter ini benar-benar diterapkan dan

ditindaklanjuti pada kehidupan sesudahnya setelah mahasiswa kembali ke masyarakat atau

tempat mengabdikan diri.

Nilai-nilai karakter yang diterapkan di STKIP PGRI Lamongan adalah memilih nilai-

nilai inti yang dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter, khususnya pada

masing-masing jurusan/program studi. Nilai-nilai inti yang dipilih itu adalah jujur, cerdas,

peduli, dan tangguh. Implementasi nilai-nilai karakter inti tersebut dilakukan secara terpadu

melalui tiga jalur, yaitu terintegrasi dalam pembelajaran, manajemen pengelolaan jurusan

dan program studi, serta pada kegiatan kemahasiswaan. Pendidikan karakter ini juga selaras

dengan visi dan misi STKIP PGRI Lamongan :

VISI : Perguruan Tinggi yang unggul, profesional, dan berdaya saing serta  di bidang

kependidikan dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi,

jaringan kerjasama dan jati diri PGRI.

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Indonesia dan masyarakat Lamongan khususnya.

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam menghasilkan pendidik dan tenaga

kependidikan yang unggul dan profesional, serta berdaya saing sesuai dengan tuntunan

zaman.

3. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada masyarakat dalam upaya dalam

memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan

4. Membangun jaringan kerja sama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan,

swasta serta lembaga sosial dan pendidikan dalam pengembangan bidang keguruan dan

pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan karakter STKIP PGRI Lamongan dilaksanakan melalui

program pembinaan kemahasiswaan melalui beberapa tahap yang melebur dalam mata

kuliah, yaitu:

a. Tahap Pengenalan Diri

Sasaran : Mahasiswa semester I-II

Program utama : Success skill yang merupakan  kegiatan yang  bertujuan
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untuk memberikan motivasi pada mahasiswa STKIP PGRI

Lamongan bahwa mereka bukan lagi siswa sekolah pada jenjang

sebelumnya tetapi lebih pada siswa yang telah dewasa (mahasiswa)

secara tindakan dan pikiran

b. Tahap Penyadaran Diri

Sasaran : Mahasiswa semester III-IV

Program utama : Pengembangan kreatifitas mahasiswa

Melalui kegiatan ini mahasiswa STKIP PGRI Lamongan

diharapkan tumbuh kesadarannya akan pentingnya membekali diri

dengan berbagai kemampuan untuk menghadapi masa depan yang

penuh kompetitif sehingga mereka lebih siap menghadapi

kehidupan setelah kembali ke masyarakat (setelah lulus).

c. Tahap Pertumbuhan / Perkembangan

Sasaran : Mahasiswa semester V-VI

Program utama : Kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pengembangan

jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas

dengan inovasi-inovasi baru. Dengan tahap ini diharapkan

mahasiswa STKIP PGRI Lamongan telah mempunyai gambaran

setelah lulus dan kembali ke masyarakat.

d. Tahap Pendewasaan / tahap akhir

Sasaran : Mahsiswa semester VII-VIII

Program utama : Diarahkan pada pembentukan sikap dan kesiapan

mahasiswa setelah lulus dari STKIP PGRI Lamongan untuk

memasuki lapangan kerja atau menciptakan peluang kerja. Karena

dalam kenyataan di lapangan tidak semua lulusan kependidikan

akan terjun ke dunia pendidikan.

Di dalam pelaksanaannya, inti kegiatan di perguruan tinggi ialah Tridharma

Perguruan Tinggi, sehingga semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat dilaksanakan dengan berkarakter. Jika terjadi, akan ada dalam pembiasaan

kehidupan keseharian di kampus yang menjadi budaya kampus. Bentuk nyatanya tampak

dengan kegiatan kemahasiswaan di STKIP PGRI Lamongan adalah adanya berbagai bidang

kegiatan seperti pramuka, olahraga, karya tulis, kesenian, dll. Dengan demikian,

terwujudlah kegiatan keseharian yang berkarakter di kampus STKIP PGRI  Lamongan.
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Cara ini akan mewujudkan budaya akademik yang merupakan pengejawantahan dari nilai-

nilai luhur total dalam budaya akademik. Norma kegiatan akademik yang dirujuk di

Indonesia bersubyek kepada mahasiswa yang melakukan proses pembelajaran. Di STKIP

PGRI Lamongan wujudnya ialah kegiatan kurikuler, ko-kurikuler (kegiatan kemahasiswaan

yang berbasis kepada bidang profesi yang dipelajari), dan ekstrakurikuler (kegiatan

kemahasiswaan yang tidak terkait langsung dengan profesi yang dipelajarinya). Kegiatan

kemahasiswaan yang berbasis kepada bidang profesi yang dipelajari yaitu Kepramukaan,

olah raga, karya tulis, kesenian. Sedangkan kegiatan kemahasiswaan yang tidak terkait

langsung dengan profesi yang dipelajarinya yaitu kewirausahaan. Proses pembelajaran ini

merupakan kegiatan akademik yang berlandaskan budaya akademik menuju nilai utama

dan etika akademik. Beban-beban kegiatan akademik tersebut seutuhnya harus

proporsional, produktif, dan positif.

PENUTUP

Nilai-nilai karakter yang diterapkan di STKIP PGRI Lamongan adalah memilih nilai-

nilai inti yang dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter, khususnya pada

masing-masing jurusan/program studi yaitu Prodi PPKn dan Ekonomi. Nilai-nilai inti yang

dipilih itu adalah jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Implementasi nilai-nilai karakter inti

tersebut dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yaitu terintegrasi dalam pembelajaran,

manajemen pengelolaan jurusan dan program studi, serta pada kegiatan kemahasiswaan.

Dari pendidikan karakter ini diharapkan mahasiswa diarahkan pada pembentukan sikap dan

kesiapan mahasiswa setelah lulus dari STKIP PGRI Lamongan untuk memasuki lapangan

kerja atau menciptakan peluang kerja. Karena dalam kenyataan di lapangan tidak semua

lulusan kependidikan akan terjun ke dunia pendidikan
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HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI ORANG TUA TERHADAP PRESTASI
BELAJAR IPS SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SUGIO

Yuni Indarwatiningsih
SMP Negeri 1 Sugio

email: yuniindarwati36@gmail.com

ABSTRAK

Semakin besar pendapatan keluarga semakin besar pula kesempatan keluarga tersebut memberikan fasilitas
pendidikan bagi anaknya. Apabila tingkat pendapatan orang tua relatif baik maka semua kebutuhan anak
terhadap sarana dan prasarana sekolah akan terpenuhi, sehingga diharapkan suasana belajar siswa cukup
terakomodasi yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah. Populasi dalam
penelitian ini adalah orang tua siswa. teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik cluster  Random
Sampling. Berdasarkan hasil penelitian, dari daftar nilai r-tabel Product Moment pada kasus pengamatan
sebanyak 42 (N = 42) dan dengan taraf signifikansi 5% diketahui nilai r-tabel sebesar 0,304. Jika hal ini
dibandingkan dengan perolehan r-hitung dalam penelitian ini yang sebesar 0,857, maka jelas diketahui
bahwa koefisien korelasi r-hitung jauh lebih besar daripada nilai r-tabel pada taraf signifikansi 5%. berarti
lebih lanjut bahwa hipotesis nihil (H0) dalam penelitian ini harus ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif
(Ha) yang proposisinya berbunyi: Diduga terdapat hubungan yang positif antara “Kondisi sosial ekonomi
orang tua dengan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS” harus diterima kebenarannya karena
telah terbukti secara meyakinkan dari perhitungan dan telah pula didukung oleh data-data empirik (hasil
pengamatan)

Kata Kunci: Kondisi Sosial Ekonomi, Prestasi Belajar

LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan siswa bersekolah adalah untuk mencapai prestasi belajar yang

maksimal sesuai dengan kemampuannya. Selain dituntut untuk memiliki tingkat

pengetahuan yang baik, orang tua seharusnya juga berusaha untuk meningkatkan taraf

kehidupan ekonominya. Dimana sudah sama-sama dimaklumi bahwa kebutuhan dunia

pendidikan memerlukan dukungan financial (dana) yang tidak sedikit.

Semakin besar pendapatan keluarga semakin besar pula kesempatan keluarga tersebut

memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya. Pengeluaran tersebut akan turun

dengan naiknya pendapatan.

Apabila tingkat pendapatan orang tua relatif baik maka semua kebutuhan anak

terhadap sarana dan prasarana sekolah akan terpenuhi, sehingga diharapkan suasana belajar

siswa cukup terakomodasi yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan prestasi

belajarnya di sekolah.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa peranan orang tua dalam keluarga mempunyai

kaitan yang erat dengan kecenderungan perkembangan intelektual emosional dan sosial
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serta kepribadian anak, sehingga perlu untuk dikaji dan dikembangkan serta dimantapkan

dalam pembinaannya.

Orang tua dituntut lebih menyadari betapa besar peranannya sebagai penyedia segala

kebutuhan, sebagai teladan, pembangkit motivasi dan pengarahan bagi anak dengan

menciptakan iklim kehidupan keluarga yang kondusif, harmonis, sejahtera lahir dan batin

Hasil penelitain Maftuchah (2007)  Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan

dapat diketahui besarnya pengaruh mencapai 55,066 signifikan 0,000 > 4,05 bahwa

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif yang signifikan antara kondisi sosial

ekonomi dan prestasi belajar “diterima”

Demikian juga pada penelitian Mustafirin (2012), perolehan koefisien korelasi

sebesar 0,415. Nilai ini ternyata lebih besar dari nilai tabel (rtabel= 0,304). Besaran

koefisien korelasi tersebut termasuk dalam tingkat hubungan sedang, yaitu antara 0,400-

0,600. Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi ada hubungan yang

signifikan antara kondisi sosial ekonomi dengan prestasi belajar IPS diterima

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga (orang

tua), masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat menyediakan tempat untuk

belajar yaitu sekolah. Sekolah menampung siswa-siswinya dari berbagai macam latar

belakang atau kondisi sosial ekonomi yang berbeda, Bahar dalam Maftuchah, menyatakan

“pada umumnya anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas lebih banyak

mendapatkan pengarahan dan bimbingan yang baik dari orangtua mereka. Anak-anak yang

berlatar belakang ekonomi rendah, kurang mendapat bimbingan dan pengarahan yang

cukup dari orang tua mereka, karena orang tua lebih memusatkan perhatiannya pada

bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Maftuchah, 2007:3)

Keadaan yang demikian terjadi juga di SMP Negeri 1 Sugio, sekolah ini menampung

siswa-siswinya dari berbagai macam latar belakang ekonomi orang tua yang berbeda.

Keragaman latar belakang ekonomi orang tua tersebut dapat berpengaruh pula pada

kemampuan membiayai kepada anak-anaknya

Kondisi obyektif yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa peranan orang tua

dalam keluarga mempunyai kaitan yang erat dengan kecenderungan kepribadian anak,

sehingga perlu untuk dikaji dan dikembangkan, serta dimantapkan dalam pembinaannya.

Berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, peneliti mengabil judul:

“Hubungan kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar IPS Siswa Kelas VII

SMP Negeri 1 Sugio Tahun Pelajaran 2014/2015”, dengan alasan:
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Rumusan masalah pada penelitian ini (1) Bagaimana kondisi sosial  ekonomi orang

tua siswa kelas VII SMP Negeri  1 Sugio (2) Bagaimana prestasi belajar siswa kelas VII

SMP Negeri 1 Sugio (3) Apakah ada hubungan kondisi sosial orang tua dengan  prestasi

belajar  IPS siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sugio

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan kondisi sosial  ekonomi orang tua

siswa kelas VII SMP Negeri  1 Sugio , (2) Mendiskripsikan prestasi  belajar siswa kelas VII

SMP Negeri 1 Sugio mata pelajaran IPS , (3) Menguji hubungan kondisi sosial ekonomi

orang tua dengan  prestasi belajar  IPS siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sugio mata pelajaran

IPS Tahun Pelajaran 2014/2015

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono penelitian Proses ilmiah untuk memperoleh fakta-fakta atau

mengembangkan prinsip-prinsip (menemukan/ Mengembangkan /menguji kebenaran)

dengan cara/kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data

(informasi/keterangan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan

mengenai sifat dari pada kejadian atau keadaan-keadaan dalam rangka memecahkan

masalah dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:19).

Berdasarkan tujuan penelitian yang pada dasarnya untuk menjelaskan hubungan

variabel bebas terhadap variabel tergantung, yaitu penelitian kuantitatif dengan jenis

penelitian lapangan dan bertujuan explanation (penjelasan) dengan analisis statistik

inferensial dengan Uji Statistik Non Parametrik, , metode ex post facto, tingkat explanasi

asosiatif dengan hubungan variabel kausal, dan jenis data kuantitatif yang dianalisa dengan

Product Moment

Berdasarkan teori dan masalah yang akan dipecahkan, maka variabel-variabel yang

ada dapat diklasifikasikan sebagai berikut(1) Variabel bebas yaitu  Kondisi Sosial Ekonomi

Orang Tua, (2) Variabel tergantung yaitu prestasi belajar.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas VII di SMP

Negeri 1 Sugio tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 200 siswa, Teknik Sampling

yang digunakan adalah Cluster Random Sampling. yakni teknik memilih sebuah sampel

dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Populasi dari cluster merupakan subpopulasi dari

total populasi, dalam penelitian ini cara penentuan jumlah sampel dari masing-masing kelas

yakni dengan cara pengambilan 20% sampel dari masing-masing kelas secara acak

sehingga ketekukan sampel sebesar 42 siswa
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Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data,

siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

Pada penelitian ini diperlukan 2 jenis data, yaitu data tentang kondisi sosial ekonomi

orang tua yang diambil denggan mengunakan angket, dan  data prestasi belajar IPS dengan

mengambil data hasil ulangan akhir semester

Dalam pengolahan data penulis menggunakan analisis kuantitatif, Data kuatitatif

yaitu hasil penelitian yang dinyatakan dalam kumpulan, angka-angka atau menggunakan

rumus statistik. Dalam menganalisa data, pada penelitian ini dengan menggunakan diskripsi

presentatif dan analisis korelasi Product Moment

Deskriptif presentatif digunakan untuk memberikan deskriptif atau pembahasan

dalam penelitian ini. Data yang telah ditabulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan

analisis product moment untuk mengetahui seberapa besar hubungan penggunaan media

pembelajaran  terhadap prestasi belajar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Kondisi Sosial, untuk mengukur kondisi sosial ekonomi orang tua

siswa yang mencakup ketiga indikator variabel tersebut dalam penelitian ini dilakukan

melalui angket model skala Likert

Rerata dari gabungan skor pendidikan ayah dan ibu siswa merupakan skor

kualifikasi pendidikan orang tua siswa. Dan, untuk mendapatkan gambaran tentang

kualifikasi pendidikan orang tua, kepada responden diajukan pertanyaan dalam bentuk

angket dengan opsi jawabannya sebagai berikut:

Dari hasil penelitian diketahui sebaran data distribusi status pendidikan orang tua

siswa sebagian besar masih tergolong rendah (hanya tamatan SMP dan yang sederajat),

dalam hal ini mencapai 16 subyek atau sebanyak 38,09%. Jika digabungkan dengan status

pendidikan di bawahnya  yang tergolong sangat rendah (yakni, tamatan SD dan yang

sederajat) dan berjumlah sebanyak 7 subyek atau 16,67%, maka status pendidikan orang tua

siswa yang tergolong rendah menjadi bertambah besar, yakni mencapai lebih dari separuh

jumlah sampel penelitian atau sebanyak 23 subyek (sebesar 54,76%).  Peringkat terbanyak

di bawahnya adalah kategori status pendidikan orang tua siswa yang tergolong cukup atau

sedang (yakni, tamatan SMA dan yang sederajat), dalam hal ini jumlahnya sebanyak 12

subyek atau sebesar 28,57%. Sedangkan status pendidikan orang tua siswa yang sudah
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tergolong tinggi (tamatan Perguruan Tinggi) hanya merupakan bagian terkecil dari sebaran

distribusi, yakni sebanyak 7 subyek atau sebesar 16,67%.

Deskripsi Status Pekerjaan Orang Tua Siswa, Dari hasil penelitian  itu diketahui,

sebaran data distribusi status pekerjaan orang tua siswa sebagian besar adalah bekerja

sebagai petani (kualifikasinya masih tergolong sedang), jumlah frekuensinya sebanyak 16

subyek atau sebesar 38,09%. Peringkat frekuensi terbanyak di bawahnya adalah status

pekerjaan orang tua siswa sebagai karyawan swasta (kualifikasinya tergolong tinggi),

jumlah frekuensinya sebanyak 13 subyek atau sebesar 30,95%, disusul berikutnya dengan

frekuensi  status pekerjaan orang tua siswa yang sudah tergolong tinggi (yakni, sebagai

pegawai negeri) sebanyak 7 subyek atau sebesar 16,67%. Jumlah frekuensi yang lebih kecil

berikutnya dalam sebaran distribusi adalah status pekerjaan orang tua siswa sebagai buruh

tani (kualifikasinya tergolong rendah) sebanyak 6 subyek atau sebesar 14,29%, dan tidak

satu pun dari orang tua siswa yang tidak memiliki pekerjaan tetap (kualifikasinya tergolong

sangat rendah).

Kondisi Ekonomi Orang Tua Siswa, Dari diketahui, sebaran distribusi frekuensi

terbesar adalah berada pada baris nilai kepemilikan aset orang tua dalam  kualifikasi cukup,

yang dalam hal ini terdapat sebanyak 16 responden atau sebesar 30,10%. Urutan frekuensi

terbesar di bawahnya adalah kriteria kualifikasi kepemilikan aset rendah sebanyak 11

responden atau sebesar 26,19%, disusul dengan frekuensi yang termasuk kualifikasi

kepemilikan asetnya tergolong tinggi sebanyak 10 responden atau sebesar 23,81%, dan

jumlah frekuensi terkecil adalah sebanyak 5 responden atau sebesar 11,90% persen yang

kepemilikan asetnya tergolong rendah sekali.

Kondisi Ekonomi Menurut Kepemilikan Perabot Rumah Tangga, diketahui, sebaran

distribusi frekuensi terbesar adalah berada pada baris nilai kepemilikan perabot rumah

tangga dalam  kualifikasi jawaban cukup, yang dalam hal ini terdapat sebanyak 15

responden atau sebesar 35,72%. Urutan frekuensi terbesar di bawahnya adalah kriteria

kualifikasi kepemilikan perabot rumah tangga dalam kualifikasi rendah sebanyak 14

responden atau sebesar 33,33%, disusul dengan frekuensi yang termasuk kualifikasi

kepemilikan perabot rumah tangganya tergolong tinggi sebanyak 9 responden atau sebesar

21,43%, dan jumlah frekuensi terkecil adalah sebanyak 4 responden atau sebesar 9,52%

persen yang kepemilikan perabot rumah tangganya tergolong rendah sekali.

Kondisi Ekonomi Orang Tua Siswa Menurut Nilai Tabungan, Diketahui, sebaran

distribusi frekuensi terbesar adalah berada pada baris nilai kepemilikan tabungan atau

simpanan dalam  kualifikasi cukup, yang dalam hal ini terdapat sebanyak 16 responden atau
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sebesar 38,09%. Urutan frekuensi terbesar di bawahnya adalah kriteria kualifikasi

kepemilikan tabungan dalam kualifikasi tinggi sebanyak 12 responden atau sebesar

28,57%, disusul dengan frekuensi yang termasuk kualifikasi kepemilikan tabungan yang

tergolong rendah sebanyak 9 responden atau sebesar 21,43%, dan jumlah frekuensi terkecil

adalah sebanyak 5 responden atau sebesar 11,91% persen yang kepemilikan tabungannya

tergolong rendah sekali.

Kondisi Ekonomi Orang Tua Siswa Menurut Biaya Pengeluaran,, Selanjutnya,

untuk mengetahui deskripsi kualifikasi kondisi sosial ekonomi orang tua siswa, maka bisa

diperoleh dengan cara mengambil rerata dari ketiga sub-variabel dari kondisi sosial

ekonomi yang ada, yakni dari sub-variabel status pendidikan, sub-variabel status pekerjaan,

dan sub-variabel kondisi ekonomi. Hasilnya bisa dilihat pada tabel 13 berikut.

Diketahui, sebaran distribusi frekuensi terbesar dari kondisi sosial ekonomi orang tua

siswa  berada pada baris kualifikasi rendah, yang dalam hal ini terdapat sebanyak 16

responden atau sebesar 38%. Urutan frekuensi terbesar di bawahnya adalah kondisi sosial

ekonomi orang tua siswa dalam kualifikasi cukup sebanyak 12 responden atau sebesar

29%, disusul dengan frekuensi status sosial ekonomi orang tua yang termasuk kualifikasi

tinggi sebanyak 8 responden atau sebesar 19%, dan jumlah frekuensi terkecil adalah kondisi

sosial ekonomi orang tua dalam kualifikasi  rendah sekali sebanyak 6 responden atau

sebesar 14%. Secara keseluruhan dari data yang yang tersaji pada tabel 13 itu dapat

dikatakan, bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua sisa dalam penelitian ini sebagian besar

masih tergolong rendah, mencapai 22 responden (termasuk di dalamnya kondisi sosial

ekonomi orang tua siswa yang  kualifikasinya tergolong  rendah sekali) atau sebesar 52%.

Deskripsi Prestasi Belajar Siswa, Berdasarkan data yang terkumpul melalui teknik

dokumenter, prestasi belajar siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 Sugio, dalam mata pelajaran IPS

setelah dianalisis selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan

prosentase sebagai berikut.

Frekuensi terbesar dari presatasi belajar siswa  berada pada baris kualifikasi cukup,

yang dalam hal ini terdapat sebanyak 19 responden atau sebesar 45%. Urutan frekuensi

terbesar di bawahnya adalah prestasi belajar siswa dalam kualifikasi tinggi sebanyak 14

responden atau sebesar 38%, disusul dengan frekuensi prestasi belajar siswa yang termasuk

kualifikasi tinggi sekali sebanyak 6 responden atau sebesar 14%, dan hanya sebanyak 3

responden atau sebesar 7% yang prestasi belajarnya tergolong dalam kualifikasi  rendah.
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Analisis Data

Rumusan hipotesis penelitian Alternatif (Ha): Diduga terdapat hubungan positif

antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan  prestasi belajar siswa kelas VII SMP

Negeri 1 Sugio dalam mata pelajaran IPS.

Untuk menganalisis hubungan korelasi antara kedua variabel dalam penelitian ini,

yakni antara variabel Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua (diberi simbol X) dan Prestasi

Belajar Siswa dalam mata pelajaran IPS (diberi simbol Y) digunakan teknik korelasi

Product Moment, dengan rumus sebagai berikut:

Melalui teknik analisis dan perhitungan yang telah disebutkan, hasil pengujian

hipotesis terhadap hubungan atau korelasi bivariat dalam penelitian ini diperoleh hasil

(output) 0.857.

Dari hasil perhitungan sebagaimana, diketahui besaran angka koefisien korelasi

Pearson, atau lebih dikenal dengan sebutan korelasi Product Moment, adalah sebesar 0,857.

Angka koefisien ini bertanda positif, dan menunjukkan arah hubungan serta kuat tidaknya

hubungan yang ada antara kedua variabel penelitian yang sedang dilakukan pengujiannya.

Besaran angka koefisien korelasi itu sekaligus juga menunjukkan apakah hipotesis nihil

yang telah dilakukan pengujian bisa diterima atau sebaliknya ditolak kebenarannya karena

tidak didukung oleh fakta atau data-data empirik. Dan jika hipotesis nihil (diberi simbol

H0) itu diterima, berarti hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif (diberi simbol Ha)

dengan sendirinya harus ditolak. Sebaliknya, jika hipotesis nihil itu dari hasil pengujian

ternyata harus ditolak, maka dengan sendirinya pula hipotesis alternatif (Ha) harus diterima.

Pembahasan  Hasil Analisis

Pengujian hipotesis melalui teknik korelasi Product Moment yang penghitungannya

dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan software program aplikasi statistik

SPSS 18, hasilnya diketahui, besaran angka koefisien korelasi yang dihasilkan dari

perhitungan (r-hitung) adalah sebesar 0,857 dan bertanda positif. Untuk membahas atau

menafsirkan apa arti besaran angka koefisien korelasi itu dan bagaimana kaitannya dengan

pengujian hipotesis yang ada kita terlebih dahulu harus mengkonsultasikannya antara

besaran angka koefisien korelasi hasil perhitungan (r-hitung) dengan angka koefisien

korelasi yang terdapat pada tabel  (r-tabel) dari teknik korelasi yang digunakan dan

disesuaikan  dengan jumlah sampel (N) yang ada.

Sehubungan dengan itu, r-hitung yang dihasilkan dalam penelitian ini, yang sebesar

0,869 harus pula dikonsultasikan dengan r-tabel Product Moment untuk mengetahui apa

maknanya lebih lanjut.
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Dari daftar nilai r-tabel Product Moment pada kasus pengamatan sebanyak 42 (N =

42) dan dengan taraf signifikansi 5% diketahui nilai r-tabel sebesar 0,304 dan pada taraf

signifikansi 1% nilai r-tabel sebesar 0,393. Jika hal ini dibandingkan dengan perolehan r-

hitung dalam penelitian ini yang sebesar 0,857, maka jelas diketahui bahwa koefisien

korelasi r-hitung jauh lebih besar daripada nilai r-tabel, baik pada taraf signifikansi 1%

maupun, apalagi, pada taraf signifikansi 5%.

Dan dengan mengacu pada pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam

bukunya Statistika untuk Penelitian (2014:216), interval koefisien korelasi sebesar 0,857

yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat

antara variabel kondisi sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar IPS. Dengan kata

lain, prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS dalam hal ini sangat berhubungan erat

(untuk tidak mengatakan sangat dipengaruhi) oleh kondisi sosial ekonomi orang tua siswa.

Hanya sebesar 0,143 prestasi belajar siswa yang tidak berhubungan (atau katakan saja, yang

dipengaruhi) faktor-faktor di luar kondisi sosial ekonomi orang tua siswa. Dan, dengan

mengingat tanda positif yang terdapat pada angka koefisien korelasi dalam penelitian ini,

hal itu berarti arah hubungan antara variable kondisi sosial ekonomi orang tua siswa dengan

variabel prestasi belajar IPS berjalan searah. Artinya, Setiap kenaikan satu digit dari

variable kondisi sosial ekonomi orang tua siswa akan selalu diikuti dengan kenaikan satu

digit prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori-teori keilmuan sosial maupun hasil penelitian

serupa, yang pada intinya menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua siswa

memiliki hubungan yang kuat (untuk tidak mengatakan, memiliki pengaruh kuat) dengan

prestasi belajar siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV maka terhadap ketiga

permasalahan yang telah diajukan di bagian awal tulisan ini diperoleh jawaban sekaligus

sebagai simpulan dari hasil akhir penelitian, sebagai berikut: (1) Kondisi sosial ekonomi

orang tua siswa sebagian besar berada dalam kategori rendah prosentasenya mencapai 38%

dalam kategori rendah dan 14% dalam kategori rendah sekali. Sedangkan kondisi sosial

ekonomi orang tua kategori cukup sebanyak 29%, dan hanya 19% kondisi social eknomi

orang tua yang termasuk dalam kategori tinggi. (2) Berdasarkan data yang telah

terpaparkan, prestasi belajar Siswa SMP Negeri Sugio 1, dalam kualifikasi cukup, yang
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dalam hal ini terdapat sebanyak 19 responden atau sebesar 45%. kualifikasi tinggi sekali

sebanyak 6 responden atau sebesar 14%, dan hanya sebagian kecil  (yakni, sebanyak 3

responden atau sebesar 7%) yang prestasi belajarnya termasuk dalam kualifikasi  rendah.

(3) Hasil pengujian hipotesis membuktikan hipotesis alternatif (Ha) harus diterima karena

terbukti didukung oleh data empirik. Hal ini terbukti dari besaran angka koefisien korelasi

yang dihasilkan (yakni, r-hitung = 0,857) terbukti jauh lebih besar dari pada r-tabel Product

Moment pada tarag signifikansi 5% (r-tabel = 0,304) maupun pada taraf signifikansi 1% (r-

tabel = 0,393).

Saran

Saran yang dapat kami berikan al: (1) Karena terdapat hubungan yang signifikan

kondisi sosial ekonomi dan prestasi belajar siswa, orang tua agar berusaha keras

meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka. (2) kondisi ekonomi yang masih kurang

baik,  agar sekolah juga perlu mencarikan terobosan untuk meringankan beban orang tua

siswa melalui dana BOS atau dana BSM dan semacamnya untuk menunjang upaya

peningkatan prestasi belajar siswa.
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