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RINGKASAN PROPOSAL 

Program pengabdian masyarakat ini akan memberikan kegiatan psikoedukasi untuk 

pemuda dan guru di Desa Kalisapu guna membangun kesadaran pentingnya kesadaran akan 

perilaku pro lingkungan untuk menjaga kehidupan masyarakat di Desa Kalisapu tetap bersih 

dan bebas penyakit yang dapat disebabkan dari lingkungan yang kurang bersih. Saat ini 

masyarakat masih sering buang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke sungai 

maupun di jalanan umum. Meskipun sudah mulai adanya kesadaran dalam pengelolaan sampah 

dari pihak RT dan RW, namun kebersihan lingkungan dirasa masih belum optimal, terutama 

kebersihan di sekitar gang-gang, dan sekitar jalan desa. Kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kebersihan lingkungan secara bersama-sama dapat dikatakan masih kurang dapat terlihat dari 

banyaknya sampah yang berserakan dan dan tidak berjalannya gerakan kerja bakti. Terlebih 

lagi dengan kondisi drainase dan selokan yang rusak, kondisi sampah yang menumpuk di 

berbagai tempat dapat memperparah kondisi lingkungan dan menyebabkan banjir. 

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat terjadi peningkatan 

kesadaran guru dan pemuda akan pentingnya perilaku pro lingkungan, dan selanjutnya 

diharapkan pula dapat mengubah pola pikir dan meninggalkan kebiasaan membuang sampah 

sembarangan sehingga dapat terwujud lingkungan yang lebih bersih dan mencegah timbulnya 

penyakit. Selain itu, diharapkan pula kegiatan ini dapat berkelanjutan pada pemberdayaan guru 

dan pemuda pada bidang-bidang lainnya. Luaran dari kegiatan ini direncanakan berupa artikel 

di media massa dan media daring serta video kegiatan pada kanal YouTube. Luaran tambahan 

dari kegiatan ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan yang 

merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat. 

Masyarakat sebagai tataran pelaksana dalam pengelolaan lingkungan akan merasakan efek 

langsung atau dampak negatif dari risiko yang muncul akan kurang terkelolanya lingkungan 

disekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran langsung dari masyarakat akan 

pentingnya perilaku pro lingkungan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai 

kegiatan untuk mengupayakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

Salah satu unsur masyarakat yang patut mendapatkan perhatian lebih dalam 

melestarikan lingkungan adalah para pemuda dan guru. Pemuda yang merupakan agen 

perubahan dalam masyarakat memiliki tanggung jawab dan kunci sentral akan kelestarian dan 

munculnya perilaku pro lingkungan. Pemuda adalah kekuatan bagi masyarakat dalam 

mengatasi berbagai kendala dan permasalah yang muncul di lingkungan baik di tataran kota 

maupun desa. Adanya pendidikan dan penyuluhan terhadap terhadap pemuda mengenai 

perilaku pro lingkungan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola isu-isu utama 

dalam pelestarian lingkungan seperti isu kebersihan dan kesehatan.  

Begitu pula dengan pentingnya peranan guru dalam menumbuhkan kesadaran akan 

perilaku pro lingkungan. Guru merupakan komponen pendidikan yang penting dalam 

menghasilkan penerus bangsa yang berkualitas dan berkompeten. UU RI Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa tugas guru sebagai pendidik profesional 

yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki kekuatan untuk memberikan 

pendidikan dan bimbingan sejak dini kepada siswa akan pentingnya menjaga kebersihan dan 

kesehatan dengan berperilaku sesuai dengan tataran norma masyarakat yang seharusnya 
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sehingga dapat menumbuhkan keinginan bagi siswa untuk menjaga lingkungan dan berperilaku 

pro lingkungan sejak usia dini. 

Salah satu desa yang menjadi bagian dari program pengabdian masyarakat saat ini 

adalah desa Kalisapu, di Tegal Jawa Tengah. Desa Kalisapu berjarak sekitar 261 km dari 

Jakarta. Desa Kalisapu merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Slawi dengan pusat 

pemerintahan di Rt.001 RW.005. Desa Kalisapu berada di jalur utama ke kantor pemerintahan 

Kabupaten Tegal dengan 9 (sembilan) Rukun Warga (RW) dan 50 (lima puluh) Rukun 

Tetangga (RT), Desa Kalisapu merupakan Desa yang paling luas wilayahnya dan paling padat 

penduduknya bila dibandingkan dengan desa atau kelurahan lain di Kecamatan Slawi. 

Desa Kalisapu menurut data statistik hasil pemetaan dengan alat ukur GPS berada pada 

6,5 LS dan 109.5 BT, ketinggian 38 meter di atas permukaan laut, curah hujan rata-rata 230 

mm dan untuk tanah pertanian merupakan tanah pertanian irigasi teknis, tadah hujan dan 

lainnya mendapat pengairan irigasi. Lokasi dan denah Desa Kalisapu dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. Tanaman yang ditanam adalah padi dan palawija. Wilayah Desa Kalisapu dilewati 

oleh 4 buah aliran sungai. Desa Kalisapu secara administrasi merupakan salah satu desa 

diantara lima desa dan lima kelurahan dalam wilayah kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang 

terletak kurang lebih 2 km sebelah barat Kota Slawi dengan batas-batas desa sebagai berikut : 

▪ Sebelah Utara     : Kelurahan Pakembaran Kec.Slawi dan Desa Pedagangan   

  Kec.Dukuhwaru 

▪ Sebelah Timur    : Kelurahan Pakembaran dan Desa Slawi Kulon 

  Kec. Slawi 

▪ Sebelah Selatan  : Desa Dukuh Wringin Kec. Slawi dan Desa Tegalandong 

  Kec. Lebaksiu 

▪ Sebelah Barat     : Desa Kabunan Kec. Dukuhwaru dan Desa Dukuh 

  Kec.Lebaksiu 

Luas wilayah Desa Kalisapu seluas + 311,41 ha, yang terdiri dari : 

a.   Sawah                    : 165,72 ha 

b.   Tanah bukan sawah   : 

- Pemukiman      : 111,38 ha 
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- Tegalan             :   29,59 ha 

- Hutan               :       - ha 

- Lainnya            :  4,73 ha 

 

Gambar 1.1 Peta Desa Kalisapu 

 

1.2 Permasalahan Mitra 

Desa ini memiliki berbagai permasalahan yang cukup kompleks mengenai isu 

kebersihan yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku 

pro lingkungan. Saat ini, masih banyak warga masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan seperti buang sampah dan limbah ke sungai dan di area jalan umum, banyaknya 

drainase yang mengalami kerusakan sehingga sampah menumpuk, kurang berjalannya fungsi 

gotong royong dari masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya yang dapat menyebabkan 

berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan. 
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Melalui program pengabdian masyarakat ini, UNJ ingin memberikan berbagai 

penyuluhan dan pendidikan mengenai pentingnya kesadaran akan perilaku pro lingkungan 

untuk menjaga kelestarian lingkungan desa dengan memberikan kegiatan psikoedukasi 

perilaku pro lingkungan kepada masyarakat khususnya pemuda dan guru PAUD di desa 

Kalisapu. Psikoedukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi serta 

pengetahuan baru bagi pemuda dan guru mengenai tata cara dan pentingnya menjaga 

kelestarian lingkungan yang dapat disampaikan kembali kepada masyarakat desa secara 

menyeluruh. Psikoedukasi ini juga diharapkan dapat menguatkan peran pemuda dan guru 

dalam menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan dan pendidik untuk mulai berperilaku 

sesuai norma masyarakat dalam menjaga lingkungan, mengukuhkan kembali semangat gotong 

royong, mengelola sampah dengan baik sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan 

siswa dan terciptanya lingkungan desa yang lebih asri, bersih dan sehat. 

Pengusul mengajukan topik program pengabdian masyarakat ini dengan pertimbangan 

bahwa kondisi desa Kalisapu saat ini memerlukan perhatian serius pada ranah kebersihan dan 

kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi salah satu issue prioritas karena tingkat kesadaran 

masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan masih sangat kurang dan 

dikenal sebagai desa “kumuh” sehingga bisa menimbulkan dampak buruk dalam jangka 

panjang seperti munculnya potensi terserang wabah penyakit, banjir, dan masalah lingkungan 

lainnya. Pemilihan topik tersebut sudah berdasarkan hasil diskusi antara tim pengusul program 

dengan kepada desa Kalisapu dan sudah sesuai pula dengan RPJM Desa dimana issue 

mengenai kebersihan dan kesadaran warga masyarakat akan perilaku pro lingkungan masih 

berada di bawah standar. Pemilihan program psikoedukasi mengenai perilaku pro lingkungan 

diajukan tim pengusul karena topik ini sesuai dengan kepakaran yang dimiliki tim pengusul 

yaitu pada bidang psikologi dan sesuai dengan issue masalah kebersihan lingkungan yang ada 

di desa Kalisapu. Adanya kesesuaian topik dengan kepakaran yang dimiliki tim pengusul 

diharapkan dapat memaksimalkan dan menjamin kualitas berbagai informasi dan metode yang 

akan diberikan kepada masyarakat saat pelaksanaan sehingga hasil yang didapatkan juga 

maksimal.   
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BAB 2 

SOLUSI PERMASALAHAN 

 

2.1 Solusi permasalahan 

Fakultas Pendidikan Psikologi yang bernaung di bawah Universitas Negeri Jakarta 

sebagai salah satu LPTK di Indonesia mengemban misi khusus dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan di negara ini. Pemberdayaan guru dan pemuda dapat menjadi salah satu solusi 

pemecahan masalah terutama untuk permasalahan yang ada dalam masyarakat. Issue 

permasalahan yang diangkat dalam program pengabdian masyarakat ini adalah mengenai 

rendahnya kesadaran akan pentingnya perilaku pro lingkungan terutama dalam masalah 

kebersihan. Seperti permasalahan yang telah diuraikan di atas, bahwa permasalahan ini dapat 

berpotensi menyebabkan berbagai dampak buruk dalam jangka panjang apabila edukasi 

pengenai perilaku pro lingkungan tidak diberikan mulai saat ini.  

Solusi permasalahan yang ditawarkan adalah dengan pemberian Psikoedukasi 

mengenai perilaku pro lingkungan kepada pemuda dan guru PAUD yang ada di desa Kalisapu 

agar masyarakat dapat melakukan identifikasi masalah yang ada, mendapatkan pendidikan dan 

penyuluhan mengenai perilaku pro lingkungan dan merumuskan solusi yang dapat diambil 

bersama-sama untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Detail 

pelaksanaan psikoedukasi diuraikan pada Bab 3. 

Pemberian psikoedukasi mengenai perilaku pro lingkungan kepada masyarakat bisa 

memberikan dampak positif pada munculnya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya 

menjaga kelestarian lingkungan desa. Adanya perilaku pro lingkungan dari masyarakat dapat 

menjaga keasrian lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara 

lebih positif sehingga dapat menurunkan dampak kerusakan lingkungan dan terjaganya 

kebersihan.  

Perilaku pro lingkungan berasal dari konsep dasar, yaitu "environmental behavior” 

yang mempelajari perilaku lingkungan. Kondisi yang terjadi dalam periode ketika masyarakat 

mengalami perubahan pada alam yaitu perubahan, ekosistem, biosfer dan iklim. Hal ini 

dihubungkan dengan aktivitas manusia yang meningkat, melalui pengamatan profesional, hal 

tersebut difokuskan terutama dengan penggunaan energi, bahan baku, produksi sampah, dan 

polusi. Oleh karena itu, environmental behaviour (Krajnhanzl, 2010), dalam arti sempit berarti 

perilaku yang yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Dalam pengertian ini, 
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istilah "environmentally-relevant behaviors" dapat digunakan (Bechtel, Rohaniawan 2002, 

Stern 2000), yaitu individu menyadari dampak atas tindakannya terhadap lingkungan, perilaku 

yang dilakukan baik sengaja atau tidak disengaja terkait dengan lingkungan. 

Perilaku pro lingkungan atau “pro-environmental Behavior” pada beberapa 

permasalahan lingkungan yang didapat, dihubungkan dengan pengetahuan lingkungan, 

dampak yang terjadi di lingkungan, ramah atau tidaknya pada lingkungan. Pro-environmental 

behavior menurut Kolmuss dan Agyeman (2002) merupakan tindakan sadar yang dilakukan 

oleh seorang individu untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap 

lingkungan atau untuk mengembangkan lingkungan menjadi lebih baik. Selain itu, pro-

environmental behavior merupakan adalah perilaku yang dinilai dalam konteks masyarakat 

dianggap sebagai cara melindungi lingkungan atau merupakan penghargaan terhadap 

lingkungan yang sehat (Krajnhanzl, 2010). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pro-

environmental behavior merupakan tindakan sadar seseorang dalam mengembangkan 

lingkungan menjadi lebih baik sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dari dampak 

negatif yang dapat merusaknya. 

Kollmuss dan Agyeman (2002), membuat model pro-environmental behavior 

berdasarkan konsep yang dikembangkan dari Fitkau dan Kessel (1981). Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi pro-environmental behavior yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor eksternal terdiri dari faktor sosial dan kebudayaan seperti infrastruktur, politik, 

ekonomi, dan kondisi yang tidak dapat dikontrol individu, dimana hal tersebut merupakan 

perubahan global yang terjadi di sekeliling individu. Sementara itu faktor internal dibangun 

oleh konsep-konsep psikologis individu, seperti personality traits, values system, dan konsep 

lainnya. Dalam konsep psikologis individu, terdapat satu ruang yang berhubungan dengan pro-

environmental behavior yang disebut pro-environmental consciousness.  

Kollmuss dan Agyeman (2002) mengatakan terdapat hubungan yang kompleks di 

dalam pro-environmental consciousness, hal ini terdiri dari environmental knowledge, values, 

attitudes dipadukan dengan keterlibatan emosi. Hubungan kompleks tersebut pada gilirannya 

tertanam dalam nilai-nilai pribadi yang lebih luas dan dibentuk oleh ciri-ciri kepribadian 

dengan kepribadian dan lainnya internal maupun faktor eksternal. Berikut diuraikan masing-

masing komponen sebagai berikut: 

Environmental knowledge. Individu memiliki informasi mengenai permasalahan 

lingkungan dan bagaimana mereka dapat mengurangi dampaknya pada lingkungan. Terdapat 
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survei kelompok yang berbeda di AS, mulai dari aktivis lingkungan yang kuat kepada orang-

orang yang dianggap anti-lingkungan hidup yang kuat. Kempton (1995) menemukan 

pengetahuan rata-rata sekitar isu-isu lingkungan memiliki korelasi yang rendah. Kurangnya 

pengetahuan sama-sama kuat di antara environmentalist dan non-environmentalists. Kempton 

menambahkan kebanyakan orang kurang memahami isu-isu lingkungan terkait cara-cara 

bertanggung jawab terhadap lingkungan, penelitian lain telah menunjukkan bahwa 

pengetahuan teknis yang sangat rinci kurang mendorong atau meningkatkan perilaku pro-

lingkungan (Diekmann & Preisendoerfer, 1992; Fliegenschnee & Schelakovsky, 1998). Oleh 

karena itu, pemahaman mengenai pengetahuan ini diarahkan pada cara-cara yang 

mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam rangka menjaga kelangsungannya. 

Kitzmuller (2013) mengatakan bahwa pengetahuan pada lingkungan menunjukkan pengaruh 

yang implisit pada perilaku pro lingkungan. Namun walaupun pengaruh tersebut tidak secara 

langsung namun pengatahuan merupakan variabel yang penting karena perilaku pro 

lingkungan hanya dapat dilakukan bila individu memahami bahwa mereka dapat dan bisa 

melakukannya. Tanpa adanya pengetahuan tidak akan ada kesempatan individu untuk 

berperilaku pro lingkungan. Pengetahuan memberikan insight konsekuensi terhadap 

perkembangan faktor lain seperti nilai, role model, dan sebagainya. Pengetahuan menjadi titik 

penting awalnya perkembangan kompetensi individu hingga mengarah pada tingkah laku pro 

lingkungan. 

Values. Values bertanggung jawab untuk membentuk banyak motivasi intrinsik. Values 

menjadi orientasi individu terhadap lingkungan (Price and Pitt, 2011). Fuhrer et al. (1995) 

mengusulkan hipotesis berikut: nilai-nilai seseorang yang paling dalam  dipengaruhi oleh 

'microsystem', yang terdiri dari keluarga, tetangga, peers, dan lain-lain. Nilai tersebut 

dipengaruhi pada tingkat lebih rendah oleh 'exosystem' seperti media dan organisasi politik. 

Selain itu konteks budaya di mana kehidupan individu juga turut mempengaruhi (Fuhrer et al., 

1995, seperti dikutip dalam Lehmann, 1999). Values memiliki peran untuk menjadi mediator 

antara pengetahuan dan perilaku pro terhadap lingkungan. Values mengintervensi hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku pro lingkungan, oleh karena itu saat values berperan maka 

efek pengetahuan dapat disalurkan pada munculnya tingkah laku. 

Salah satu cara untuk mengeksplorasi faktor penentu yang membentuk nilai-nilai 

lingkungan adalah untuk mempelajari pengalaman hidup yang telah membentuk keyakinan dan 

nilai-nilai yang aktif lingkungan hidup (Chawla, 1998). Chawla (1998) melakukan wawancara 

pada ahli lingkungan mengenai pengalaman dan pembentukan kepedulian lingkungan mereka. 
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Lebih jauh ia meneliti mengenai pengalaman hidup yang melatarbelakangi ahli lingkungan 

tersebut dan menemukan adanya environmental sensitivity. Environmental sensitivity ini 

merupakan predisposisi untuk mengarahkan ketertarikan dalam mempelajari lingkungan,  

menaruh perhatian pada hal tersebut, dan bertindak melestarikan berdasarkan pengalaman 

normatif yang dialami oleh mereka.  

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepedulian seseorang terhadap 

lingkungannya, diantaranya yaitu: 

● Pengalaman masa kecil mengenai alam 

● Pengalaman terhadap kerusakan alam 

● Pro-environmental values yang dimiliki oleh keluarga 

● Organisasi pro-environmental 

● Role model (guru atau teman-teman sebaya) 

● Pendidikan 

Pada masa anak-anak, hal yang paling mempengaruhi adalah pengalaman terhadap alam 

lingkungan hidup serta keluarga; pada saat remaja dan dewasa alam, pendidikan dan teman-

teman sebaya lebih sering mempengaruhi, ketika memasuki usia dewasa maka organisasi pro-

environmental salah satu yang memberi pengaruh. Melalui penelitian Chawla tersebut, 

disimpulkan bawa hubungan emosional pada lingkungan alam memiliki nilai besar dalam 

membina kesadaran dan kepedulian lingkungan. Attitudes dan emotional involvement menjadi 

hal yang penting dalam pembentukan perilaku pro lingkungan.  

Attitudes. Sikap didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif abadi tentang beberapa 

orang, objek, atau masalah. Terkait erat dengan sikap mengenai keyakinan, informasi 

(pengetahuan) yang dimiliki seseorang terhadap orang, objek, maupun problematika di 

sekitarnya  (Newhouse, 1991). Sikap lingkungan telah ditemukan memiliki variasi pada setiap 

orangnya, biasanya memiliki dampak yang kurang signifikan pada perilaku pro-lingkungan. 

Hal ini tak terduga karena kita cenderung menganggap bahwa orang hidup sesuai dengan nilai-

nilai mereka. Menurut Diekmann dan Preisendoerfer (1992) sikap lingkungan yang positif 

dapat mempengaruhi pro-environmental behavior walaupun tidak secara langsung berdampak 

besar. Terdapat banyak hambatan yang bertanggung jawab atas kesenjangan antara sikap 
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lingkungan dan perilaku pro-lingkungan. Namun demikian, nilai-nilai dan sikap jelas 

memainkan peran penting dalam menentukan pro-lingkungan tingkah laku. 

Emotional involvement. Keterlibatan emosional mengacu pada sebagai sejauh mana 

individu memiliki hubungan afektif dengan alam. Chawla (1998, 1999) menunjukkan bahwa 

hubungan emosional seperti tampaknya sangat penting dalam membentuk keyakinan kita, 

nilai-nilai, dan sikap terhadap lingkungan. Lebih lanjut, keterlibatan emosional dianggap 

sebagai kemampuan untuk memiliki reaksi emosional ketika berhadapan dengan degradasi 

lingkungan.  

Keempat faktor tersebut berinteraksi secara kompleks dan hal ini pada akhirnya akan 

membentuk personal values dan kepribadian individu secara luas yang mengarah pada pro-

environmental behavior. 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1. Nama Kegiatan  

Tema : Pendidikan Lingkungan 

Pemberdayaan Guru PAUD dan Pemuda Melalui Psikoedukasi Perilaku Pro Lingkungan 

3.2. Sasaran  

Berdasarkan data masalah lingkungan  yang ada di Desa Kalisapu, ditemukan beberapa 

kondisi yang perlu menjadi perhatian antara lain; adanya drainase yang mengalami 

sedimentasi/pengendapan dan tertumpuk sampah, masyarakat yang membuang sampah dan 

limbah ke sungai, masyarakat yang buang air besar di sungai, selain itu terutama kebersihan di 

lingkungan sekitar jalan dan gang-gang, masih terlihat sampah-sampah yang berserakan. Hal 

ini diperburuk dengan kondisi rendahnya kesadaran masyarakat secara bersama akan 

kebersihan lingkungan, dan kurangnya partisipasi warga dalam kerja bhakti di lingkungannya.  

Mempertimbangkan gambaran masalah lingkungan dan misi Desa Kalisapu Bidang 

Kepemudaan dan Keolahragaan, yaitu mengoptimalkan peran karang taruna sebagai wadah 

bagi para pemuda; maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali  ini bertujuan untuk 

meningkatkan perilaku pro lingkungan hidup dikalangan pemuda dan guru PAUD sebagai agen 

perubahan dalam memacu pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal 

sumber daya yang dimiliki dalam pengembangan lingkungan, dan mampu melaksanakan 

aktivitas pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.  

Adapun sasaran kegiatannya adalah pemuda yang tergabung dalam kegiatan karang 

taruna, sehingga mampu mendorong peningkatan pemberdayaan peran karang taruna dan guru 

PAUD Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 

Pengetahuan  dan pemahaman perilaku pro lingkungan hidup akan menumbuhkan 

kesadaran pentingnya memelihara lingkungan hidup di desanya, kesadaran yang tumbuh 

diharapkan mampu menggerakan perilaku pro lingkungan di kalangan pemuda sebagai agen 

perubahan di desanya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan juga 

diberikan pada guru PAUD diharapkan dapat mendorong kesadaran dan perilaku pro 

lingkungan yang akan ditunjukkan pada kegiatan sehari-hari sebagai role model bagi anak usia 

dini.  
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Hasil jangka panjang diharapkan mampu memacu pemberdayaan masyarakat dengan 

menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki 

sehingga mampu melaksanakan aktivitas pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. 

3.3. Metode yang Digunakan 

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di Desa Kalisapu 

Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal menggunakan metode kelompok psikoedukasi pendidikan. 

Kelompok psikoedukasi merupakan suatu kelompok yang berfokus dalam pendidikan tentang 

konsep dan topik psikologis yang dapat diterapkan pada semua jenjang usia dan berbagai 

instansi atau lembaga dengan menekankan pendidikan dan pembelajaran. Pada kegiatan ini 

pemimpin kelompok/narasumber memberikan materi perilaku pro lingkungan  kepada 

kelompok, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam 

pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan dan keterkaitannya dengan berbagai 

masalah lingkungan di Desa Kalisapu. 

3.4. Waktu dan Tempat 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Desa Kalisapu Kecamatan 

Slawi Kabupaten Tegal pada tanggal 12 – 14 September 2019. Pelaksanaannya bertempat di 

Balai Desa Kalisapu.  

3.5. Tahap Program Kegiatan 

 Pelaksanaan psikoedukasi kelompok pendidikan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan beberapa persiapan antara lain; 1) menganalisis masalah yang 

terdapat di Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal  terkait dengan a) drainase yang 

mengalami sedimentasi/pengendapan dan tertumpuk sampah, b) masyarakat yang membuang 

sampah dan limbah ke sungai, c) perilaku masyarakat yang buang air besar di sungai, d) selain 

itu kebersihan di lingkungan sekitar jalan dan gang-gang, masih terlihat sampah-sampah yang 

berserakan, e) kondisi rendahnya kesadaran masyarakat secara bersama akan kebersihan 

lingkungan, f) dan kurangnya partisipasi warga dalam kerja bakti di lingkungannya. 2) 

Menelaah literatur dan hasil-hasil penelitian relevan, 3) menyusun proposal hingga 

penandatanganan kontrak, 3) Menghubungi dan melakukan korespondensi administrasi 

persuratan kepada Kepala Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal untuk menjalin 

kerjasama dan menetapkan waktu  pelaksanaan yang sesuai, 5) Menyusun jadwal kegiatan, 6) 

menyiapkan materi, alat dan bahan  pendukung kegiatan. 
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b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

1) Tahap Awalan 

      Pada tahap ini pemimpin kelompok/narasumber memastikan bahwa fasilitas memadai, 

bahan dan perlengkapan, jadwal dan agenda yang telah disiapkan; mengumpulkan informasi 

mengenai peserta yang hadir antara lain berapa jumlah pemuda dan guru PAUD yang menjadi 

peserta yang hadir. 

 Pada pelaksanaan psikoedukasi di ruangan yang telah disediakan. Untuk mencairkan 

suasana, menghilangkan kekhawatiran peserta, dan mendorong motivasi peserta diawali 

dengan menyambut peserta dengan memperkenalkan diri dan memperkenalkan tim personil 

yang akan bekerja dengan kelompok, dan menjelaskan tujuan dan waktu pelaksanaan. 

Membuka dialog dengan mendengarkan memberi kesempatan peserta untuk memperkenalkan 

diri, bertanya, menyampaikan harapannya terhadap kegiatan ini dan melakukan ice breaking. 

2) Tahap Pelaksanaan  

 Tahap ini diawali dengan pemberian pre-test perilaku pro lingkungan pada para guru 

dan pemuda. Tahapan ini juga dibagi dalam tiga bagian yaitu 1) tahap konflik atau kontroversi, 

2) tahap kerja atau kohesi, dan 3) tahap pengakhiran atau terminasi. Penjelasan setiap bagian 

adalah sebagai berikut:  

a. Tahap Konflik atau Kontroversi 

Pada tahap ini pemimpin kelompok menghindari terjadinya konflik atau gangguan yang 

akan terjadi selama proses kegiatan. Keterampilan pemimpin kelompok seperti mendengarkan, 

bertanya dan  memfasilitasi perbedaan pendapat, akan membuat kegiatan di dalam kelompok 

akan berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini pemimpin kelompok mengajak peserta untuk 

melakukan analisis kondisi lingkungan hidup Desa Kalisapu (lembar kerja analisis situasi 

disiapkan). Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain; a) mengidentifikasi masalah kondisi 

lingkungan hidup di Desa Kalisapu, b) harapan peserta terhadap perbaikan kondisi lingkungan 

hidup di Desa Kalisapu, c) apa sumber daya pendukung perbaikan lingkungan hidup yang 

dimiliki Desa Kalisapu, d) upaya apa yang sudah mereka lakukan untuk memperbaiki kondisi 

lingkungan hidup Desa Kalisapu, e) apa hambatan/tantangan  yang mungkin dihadapi untuk 

memperbaiki lingkungan hidup Desa Kalisapu? dan f) langkah apa yang harus dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi lingkungan Desa Kalisapu.  



13 
 

Hasil diskusi setiap kelompok dituliskan pada kertas manila karton dan dipaparkan oleh 

perwakilan kelompok. Pemimpin  kelompok atau anggota tim menyimpulkan hasil pekerjaan 

kelompok. Diskusi ini diperlukan untuk membuat peserta menjadi fokus dan menumbuhkan 

kesadaran akan kondisi lingkungan hidupnya dan mendorong munculnya perilaku pro 

lingkungan. 

b. Tahap  Kerja atau Kohesi  

 Tahap kerja ini ditandai dengan kerjasama dan kekompakkan. Peserta/anggota 

kelompok fokus mendengarkan pemaparan materi mengenai lingkungan hidup dan perilaku 

pro lingkungan. Pemahaman materi diperdalam melalui proses diskusi dan tanya jawab. Pada 

tahap ini pemimpin kelompok/narasumber membentuk kelompok kecil beranggotakan 6 – 8 

orang dan menugaskan setiap kelompok untuk membuat rencana kerja dan jadwal 

pelaksanaannya untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup Desa Kalisapu. Dasar 

penyusunan rencana kerja didasarkan pada analisis kondisi yang telah dilakukan pada tahap 2. 

(Lembar kerja untuk menyusun rencana kerja disiapkan). Kegiatan ini diharapkan mampu 

mendorong terbentuknya perilaku pro lingkungan.  

c. Tahap Pengakhiran atau Terminasi 

Pada tahap ini dilakukan pelaksanaan post-test perilaku pro lingkungan. Setelah post-

test pemimpin kelompok menyampaikan bahwa kegiatan ini telah selesai, menanyakan apakah 

pengetahuan dan pengalaman kegiatan yang diperoleh hari ini sesuai dengan harapan, 

menyampaikan terima kasih atas partisipasinya, memotivasi agar peserta sebagai pemuda yang 

terhimpun dalam karang taruna untuk mengimplementasikan rencana kerja yang sudah dibuat, 

memberi kenang-kenangan dan diakhiri dengan berfoto bersama.  

3) Tahap Pasca Pelaksanaan 

Setelah selesai pelaksanaan pengabdian masyarakat, dilanjutkan dengan penyusunan 

laporan kegiatan dengan melampirkan dokumentasi saat kegiatan. 

 

3.6. Pihak – Pihak Yang Terlibat 

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di Desa Kalisapu 

Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Kegiatan akan melibatkan Kepala Desa Kalisapu, Kepala 

PAUD, Pengurus Karang Taruna, guru PAUD, anggota Karang Taruna, Staf Desa.  
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3.7. Rancangan Evaluasi 

Cara untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan metode 

psikoedukasi, dilakukan melalui observasi partisipasi peserta saat diskusi kelompok, portofolio 

penugasan, antusiasme dan partisipasi peserta saat mendengar paparan materi dan tanya jawab, 

serta kesediaan peserta untuk tetap mengikuti kegiatan sejak awal hingga akhir. Selain itu juga 

pemberian pre dan post test tertulis mengenai perilaku pro lingkungan. 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain adalah: 

1. Tersosialisasikannya pemahaman tentang kesadaran lingkungan, perilaku pro 

lingkungan pada masyarakat Desa Kalisapu, terutama pada  para guru PAUD dan 

pemuda Karang Taruna.  

2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran guru serta pemuda ini meningkatkan pula 

perilaku pro lingkungan sehingga tercapai lingkungan desa yang lebih bersih dan 

terjaga. 

3. Membekali guru PAUD dan pemuda Karang Taruna untuk menjadi teladan dan agen 

perubahan terutama dalam meningkatkan perilaku pro lingkungan di masyarakat.  

4. Mendorong guru PAUD dan pemuda Karang Taruna menemukan sendiri solusinya 

dalam menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan di desa Kalisapu dengan 

mengoptimalkan SDM yang dimilikinya. 

 

3.8 Tim pengusul dan Kepakaran 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan dosen-dosen dan mahasiswa 

dari Fakultas Pendidikan Psikologi. Tim pengusul telah berpengalaman melakukan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di berbagai kalangan, namun tetap dengan fokus yang sama 

melalui psikoedukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan ini tim pengusul adalah 1) 

Dr. Gantina Komalasari, M.Psi dengan kepakaran dalam bidang asesmen dan konseling, 2) 

Ratna Dyah Suryaratri, Phd dengan kepakaran dalam bidang Psikologi Pendidikan, dan 3) Santi 

Yudhistira, M.Psi pakar dalam bidang Psikologi Pendidikan. 

 Dalam kegiatan ini, Dr. Gantina Komalasari berperan sebagai ketua kegiatan pengmas 

ini, penggagas ide dan bersama dengan tim berdiskusi menetapkan permasalahan dan metode 

pemecahan permasalahan. Ratna Dyah Suryaratri, PhD dan Santi Yudhistira beserta tim 

mahasiswa bertindak sebagai tim lapangan untuk ke guru PAUD dan pemuda karang taruna. 

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, ketiga pengusul akan turun lapangan melaksanakan 

kegiatan dari tahapan pre-test, post test dan kegiatan psikoedukasi.  



15 
 

BAB 4 

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 

Target Luaran 

 

Target luaran dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: 

1. Terpublikasinya hasil kegiatan pengmas ini dalam bentuk video kegiatan melalui 

media sosial Kanal YouTube Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ pada tautan 

https://www.youtube.com/channel/UCPBOAEX7nOIONdnEf1Wt4Eg/featured?vi

ew_as=subscriber dan laman UNJ pada http://psikologi.unj.ac.id/ 

  

Target luaran tambahan: 

1. Terpublikasinya hasil kegiatan pengmas ini dalam bentuk prosiding atau artikel 

dalam jurnal-jurnal pengabdian masyarakat. Target jurnal pengmas adalah Jurnal 

Abdimas Universitas Merdeka Malang (http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm). 

Pengajuan draft artikel November 2019 dan direncanakan dapat terbit tahun 2020. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCPBOAEX7nOIONdnEf1Wt4Eg/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPBOAEX7nOIONdnEf1Wt4Eg/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPBOAEX7nOIONdnEf1Wt4Eg/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPBOAEX7nOIONdnEf1Wt4Eg/featured?view_as=subscriber
http://psikologi.unj.ac.id/
http://psikologi.unj.ac.id/
http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm
http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm
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BAB 5 

 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

5.1 Anggaran Biaya  

 

NO Pembiayaan Jumlah 

1 Konsumsi kegiatan Rp.   2.000.000.- 

2 Peralatan dan Bahan Rp.   4.500.000. 

3 Bahan Habis Pakai Rp.   3.000.000.- 

4 Distribusi dan Transportasi Rp.   4.000.000.- 

5 Lain-lain (administrasi dan dokumentasi) Rp.   1.000.000.- 

TOTAL PENGELUARAN Rp. 15.000.000.- 

 

 

5.2 Jadwal Kegiatan  

 

No. 

 

Tahapan Penelitian 

Tahun 2019 

5 6 7 8 9 10 

1 Persiapan Awal       

2 Penyusunan materi       

3 Pemilihan metode       

4 Penyusunan bahan/modul       

5 Pelaksanaan Kegiatan       

6 Evaluasi Kegiatan       

7 Laporan Kegiatan       
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BAB 6 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

6.1 Gambaran Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari kegiatan PKM 

Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. 

Kegiatan diselenggarakan di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Tegal Jawa Tengah. Pemilihan 

desa Kalisapu ini sudah berdasarkan survei pendahuluan kepada perangkat desa, lingkungan 

desa, dan kecamatan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi awal permasalahan apa saja 

yang muncul di Desa Kalisapu. Salah satu permasalahan yang ditemukan ialah mengenai 

kesadaran warga masyarakat desa tentang pentingnya perilaku pro lingkungan. Kegiatan ini 

diberikan untuk menanamkan pentingnya berperilaku ramah lingkungan untuk menjaga 

kebersihan dan kesehatan melalui kegiatan psikoedukasi. 

Adapun partisipan dalam kegiatan ini yaitu guru TK dan PAUD serta para pemuda yang 

ada di desa Kalisapu, Slawi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019 di 

balai desa Kalisapu yang diikuti oleh 37 orang peserta. Selama pemberian psikoedukasi, 

peserta menunjukkan ketertarikan mereka terhadap materi yang diberikan karena pembahasan 

yang disajikan cukup berkaitan dan relevan dengan kondisi lingkungan di Kalisapu. Para 

peserta bisa memahami kondisi lingkungan mereka dengan lebih baik. Secara keseluruhan, 

kegiatan psikoedukasi akan pentingnya perilaku pro lingkungan ini berjalan dengan baik dan 

lancar. 

6.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan  

Kegiatan psikoedukasi ini dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu terdiri dari 1) tahapan awal 

sebagai pembuka kegiatan psikoedukasi; 2) tahapan pelaksanaan berupa pemberian materi 

mengenai psikoedukasi, kegiatan diskusi kelompok, dan tanya jawab; 3) tahapan pengakhiran 

berupa penutup kegiatan. 

1. Tahapan Awalan 

Pada tahapan awalan ini, tim pemateri memperkenalkan diri dan menjelaskan rincian 

kegiatan yang akan dilaksanakan selama kegiatan Psikoedukasi Pro Lingkungan. Tim pemateri 

memberikan yel-yel semangat untuk menambah antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. 
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Pemateri juga memperkenalkan beberapa perangkat dan peralatan yang akan digunakan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan. Setelah semua perangkat kegiatan selesai dijelaskan, maka 

pemateripun memulai memberikan materi psikoedukasi.  

2. Tahapan Pelaksanaan 

a. Pemberian Materi Psikoedukasi 

Materi psikoedukasi pro lingkungan ini diberikan kepada peserta dengan metode ceramah 

umum. Pemateri memaparkan mengenai konsep dasar pro lingkungan dari beberapa tokoh dan 

bagaimana kaitannya dalam tatanan individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Peserta 

diberikan beberapa key term yang dapat membantu peserta untuk memahami konsep kunci agar 

lebih mudah diingat. Peserta kemudian diberikan fakta-fakta mengenai kerusakan lingkungan 

secara serius yang dialami lingkungan di beberapa daerah di Indonesia yang juga dikaitkan 

dengan kondisi lingkungan sekitar Kalisapu. Pemberian materi dilakukan dengan 

menggunakan berbagai perangkat bantuan dan media seperti gambar, video, dan contoh 

langsung di lingkungan untuk memudahkan peserta menyerap informasi yang disampaikan dan 

tidak monoton. Sebelum memulai diskusi, peserta juga diberikan solusi-solusi yang dapat 

ditempuh untuk mencegah kerusakan lingkungan sekitarnya. 

b. Diskusi Kelompok I (Identifikasi Permasalahan Lingkungan Desa Kalisapu) 

Setelah peserta diberikan materi pengantar mengenai berbagai kondisi lingkungan alam 

Indonesia, peserta kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk kemudian melanjutkan 

kegiatan dalam bentuk diskusi kelompok. Dalam proses diskusi kelompok pertama, peserta 

diminta untuk melakukan identifikasi permasalahan lingkungan nyata yang dihadapi desa 

Kalisapu. Peserta mendiskusikan di dalam kelompok dan menuliskan identifikasi 

permasalahan di kertas warna-warni yang telah disiapkan tim psikologi. Setelah melakukan 

identifikasi masalah, kertas tersebut ditempelkan di karton dan di pajang di papan flipcart per 

kelompok. Hal ini bertujuan agar peserta dari kelompok lain dapat pula membaca keberagaman 

hasil identifikasi masalah yang disampaikan oleh kelompok lain.  

Setiap kelompok memaparkan pula hasil identifikasi permasalahan yang ada di desa 

Kalisapu. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam kegiatan diskusi kelompok I ini 

diantaranya:  
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o Permasalahan Sampah 

Permasalahan ini menjadi permasalahan yang paling banyak diidentifikasi oleh 

masing-masing kelompok. Setiap kelompok mengemukakan mengenai berbagai 

permasalahan sampah yang dihadapi oleh desa Kalisapu seperti adanya kebiasaan 

masyarakat yang sering buang sampah sembarangan, membiarkan sampah 

berserakan, membuang sampah ke sungai, melakukan pembakaran sampah, masih 

kurangnya pengetahuan mengenai cara mengelola sampah organik dan non-

organik, dan lain sebagainya.  

Bila dirangkum dari hasil kelompok, maka permasalahan sampah ini merupakan 

masalah terbesar yang dihadapi desa Kalisapu saat ini dan butuh untuk segera 

ditangani karena dampaknya sudah sangat terasa oleh masyarakat. Permasalahan 

sampah ini juga merupakan sumber awal kerusakan alam dan lingkungan lainnya. 

 

o Kurangnya penghijauan dan pencemaran udara 

Menurut beberapa kelompok, desa Kalisapu masih kurang layak dari segi 

penghijauan. Saat ini, masih kurang adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

dan merawat tanaman di lingkungan sekitar mereka. Hal ini menyebabkan udara 

terasa sangat panas saat mengalami musim kemarau. Hal ini pula yang membuat 

udara sekitar desa terasa tidak sehat dan tercemar polusi. 

 

o Rusaknya saluran air dan sungai tercemar. 

Rusaknya saluran air menjadi salah satu masalah yang diidentifikasi pula terjadi di 

lingkungan desa Kalisapu. Rusaknya saluran air ini juga merupakan kontribusi 

besar dari kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan sehingga 

menyebabkan banyak sampah yang tersangkut di saluran air. Saluran air yang 

tersumbat oleh sampah dalam jangka pendek bisa menyebabkan, bau tidak sedap, 

dan air tidak mengalir sehingga menjadi sumber sarang nyamuk dan menyebabkan 

berbagai penyakit.  

Dalam jangka panjang, tersumbatnya saluran air dalam bisa menyebabkan banjir 

saat hujan deras karena proses pembuangan air ke sungai terhambat. Demikian pula 

dengan permasalahan tercemarnya sungai yang juga disebabkan oleh sampah yang 

tidak terkelola dengan baik. Air sungai tidak lagi jernih tapi berubah menjadi keruh 

cenderung hitam dan menyebabkan bau tidak sedap. Tercemarnya air sungai ini 



20 
 

juga disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga yang semuanya mengalir 

ke sungai. 

 

o Pola hidup kurang sehat. 

Beberapa kelompok juga menyebutkan mengenai kurang terjaganya pola hidup 

sehat seperti kurangnya kebersihan sanitasi warga desa Kalisapu. Selain itu, 

antusiasme masyarakat yang memiliki bayi untuk datang ke posyandu masih kurang 

karena letak posyandu yang cenderung jauh dari tempat tinggal masyarakat.  

 

c. Diskusi Kelompok II (Solusi yang Tepat untuk Permasalahan Desa Kalisapu) 

Setelah melakukan identifikasi masalah di atas dan memaparkannya di kelas, peserta 

kemudian diminta untuk melakukan diskusi lagi guna membahas solusi pemecahan masalah 

yang dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan di desa Kalisapu dan 

dipaparkan kembali kepada seluruh peserta di kelas. Beberapa solusi permasalahan yang 

disampaikan kelompok diantaranya ialah:  

o Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan Bank Sampah, pengelolaan 

sampah seperti mengolah sampah menjadi pupuk kompos, dan memberikan 

penyuluhan mengenai pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah 

disediakan. Kegiatan Bank sampah ini harus menjadi wujud nyata yang 

direalisasikan dan diinformasikan kepada seluruh masyarakat untuk mengatasi 

berbagai permasalahan sampah yang dihadapi desa kalisapu yang merupakan 

permasalahan utama yang dirasakan saat ini. Ada kelompok yang menyebutkan 

bahwa saat ini bank sampah ini masih sekedar wacana dan belum dikelola dengan 

baik sehingga proham bank sampah ini harus segera direalisasikan. 

 

o Edukasi mengenai kebersihan lingkungan kepada masyarakat. Masyarakat perlu 

diberikan edukasi mengenai pola hidup sehat dan diberikan fasilitas sanitasi yang 

memadai sehingga tidak lagi muncul permasalahan gangguan kesehatan akibat 

kurang bersihnya sanitasi warga.  

 

o Gotong royong secara berkala juga diusulkan sebagai salah satu solusi yang dapat 

dilakukan bersama-sama. Gotong royong dapat membantu dalam membersikan 
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gorong-gorong, selokan, sungai, jalan, dan fasilitas umum lainnya yang kotor dan 

tercemar. 

 

o Pemekaran posyandu. Lokasi yang jauh dengan kediaman warga dianggap dapat 

menyulitkan keluarga yang ingin memberikan vaksin diposyandu. Permasalahan ini 

dapat dilakukan dengan pengembangan dan pemekaran posyandu dengan 

melahirkan kader kader barusehingga posyandu lebih dekat dengan masyarakat. 

 

o Pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan. Masyarakat dapat memulai 

memanfaatkan lahan kosong yang mereka lakukan disekitar rumah untuk ditanami 

pohon sebagai rencana jangka panjang. 

 

d. Tanya Jawab 

Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, peserta diberikan kesempatan untuk 

melakukan tanya jawab mengenai materi yang telah dipaparkan dan kondisi desa 

Kalisapu. 

 

3. Tahapan Pengakhiran/Penutup 

Pada tahapan ini pemateri menyimpulkan keseluruhan materi dan proses kegiatan 

yang telah dilaksanakan mulai dari tahapan awal hingga akhir. Pemateri juga memberikan 

apresiasi kepada para peserta yang telah mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh antusias 

dan fokus dengan membagikan beberapa buku yang berkaitan dengan tema lingkungan dan 

pengembangan diri sebagai media bacaan untuk menambah pengetahuan dan kesadaran 

akan pentingnya perilaku pro lingkungan.  

Sebelum menutup kegiatan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner mengenai 

perilaku pro lingkungan sebagai data empiris untuk mengetahui tingkat kesadaran 

masyarakat kalisapu dalam memelihara lingkungan dan menggunakan produk-produk yang 

ramah lingkungan. Dalam kuesioner tersebut juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang 

perlu diisi sebagai bentuk evaluasi kegiatan. Tim psikologi kemudian mengakhiri kegiatan. 
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6.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Kegiatan 

1. Faktor pendukung 

Pelaksanaan kegiatan psikoedukasi ini berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas 

dari dukungan dari berbagai pihak sehingga keseluruhan proses pengabdian masyarakat ini 

terlaksana sesuai dengan harapan. Berbagai pihak yang mendukung lancarnya kegiatan ini 

diantaranya yaitu faktor kehadiran para peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh 

antusias sehingga kegiatan berlangsung dengan seru dan bersedia mengikuti kegiatan dari awa 

hingga akhir. Faktor lainnya ialah dukungan penuh dari para pejabat desa dan kecamatan 

sehingga proses menyampaian materi didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai seperti 

ruangan, peralatan presentasi (proyektor, layar, mic wireless, dan lainnya), serta penerimaan 

yang sangat baik terhadap tim psikologi UNJ sehingga panitia dari desa Kalisapu membantu 

penuh dalam menyukseskan terlaksananya kegiatan ini. Peserta juga mengikuti seluruh 

rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dengan penuh semangat. 

2. Faktor Penghambat 

Dalam proses pelaksanaan tidak ada hambatan berarti yang mempengaruhi kelancaran 

pelaksanaan kegiatan. Hanya saja, jadwal pelaksanaan harus tertunda sekitar 15 menit karena 

kegiatan diawali dengan pembukaan. Selain itu, kegiatan pretest posttest seperti rencana awal 

persiapan juga tidak diselenggarakan, namun pretest posttest ini digantikan oleh kuesioner 

mengenai perilaku pro lingkungan untuk melihat seberapa besar kesadaran pro lingkungan 

dalam kehidupan sehari-hari peserta.  

6. 4 Evaluasi 

1. Gambaran Perilaku Pro Lingkungan Masyarakat Peserta Psikoedukasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan psikoedukasi ini, peserta diberikan kuesioner pro 

lingkungan yang diambil untuk melihat gambaran perilaku pro lingkungan sehari-hari yang 

dimiliki oleh peserta. Perilaku pro-lingkungan ini diukur dengan menggunakan skala yang 

diadaptasi dari Kaiser (1998) yaitu General Ecological Behavior (GEB). Berdasarkan hasil 

oleh data deskriptif, didapatkan mean 61,5 dan standard deviasi 3,99 (Tabel 6.1) dengan 

reliabilitas Cronbach's Alpha 0,714 (Tabel 6.2). Sebagai catatan, dalam pengisian kuesioner ini 

hanya 27 peserta yang berpartisipasi. 
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Tabel. 6.1 Statistik Deskriptif Perilaku Pro Lingkungan  

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Perilaku pro lingkungan 
27 52.00 69.00 61.5185 3.99394 

Valid N (listwise) 
27 

    

 

Tabel 6.2 Reliabilitas Skala GEB 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.707 .714 33 

 

Secara umum, jika dilihat dari segi perbedaan usia, jenis kelamin, dan pendidikan, maka 

perbedaan usia memiliki pengaruh cukup besar dalam kesadaran perilaku pro lingkungan pada 

peserta. Disusul oleh pendidikan, dan jenis kelamin. Dari 27 orang peserta, terdapat 12 peserta 

yang berada pada rentangan usia 19 – 35 tahun, dan 15 orang peserta yang berada pada 

rentangan usia 36 – 53 tahun. Dari hasil kuesioner pro lingkungan yang diberikan ditemukan 

hasil bahwa peserta dengan rentangan usia 36 – 53 tahun memiliki perilaku pro lingkungan 

yang lebih tinggi dari peserta dengan rentangan usia 19 – 35 tahun. Namun hal ini tidak berlaku 

pada perbedaan pendidikan dan jenis kelamin. Peserta dengan pendidikan S1, D3, maupun 

SMA serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perilaku pro lingkungan yang 

seimbang. Lebih tingginya perilaku pro lingkungan pada peserta dengan rentangan usia 36 – 

53 tahun dapat disebabkan karena adanya kematangan diri yang lebih baik disertai dengan 

berbagai pengalaman yang sudah dilalui sehingga lebih menyadari bahwa perilaku pro 

lingkungan penting untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Namun apabila dilihat secara kualitatif, perilaku pro lingkungan yang paling sering 

dilakukan peserta seperti lebih memilih bohlam hemat energi meskipun harganya sedikit lebih 

tinggi, mematikan lampu disiang hari dan membuka jendela, menyediakan kantong plastic 

untuk membuang sampah saat sedang bepergian. Sedangkan perilaku tidak pro lingkungan 

yang sering dilakukan seperti lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi saat bepergian 

dalam kota.   
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2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan secara Umum 

Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan 

pelaksanaan psikoedukasipun dapat dikatakan tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

kehadiran peserta yang melebihi target awal yaitu 37 orang peserta dari target awalnya ialah 

30 orang peserta. Terlampauinya jumlah target peseta ini menunjukkan tingginya antusiasme 

dan ketertarikan masyarakat untuk mengikuti kegiatan psikoedukasi ini dan menambah 

wawasan mengenai lingkungan sekitar mereka.  

Hal ini juga menandakan bahwa informasi yang disampaikan dalam kegiatan 

psikoedukasi relevan dengan permasalahan terkini yang dihadapi desa Kalisapu sehingga 

edukasi yang diberikan lebih mudah terserap oleh masyarakat. Selain itu, kehadiran peserta 

yang melampaui target tersebut juga menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan 

penyuluhan, informasi-informasi baru, dan ilmu-ilmu yang aplikatif dalam mengatasi berbagai 

permasalahan liNgkungan yang mereka hadapi. Selain itu, hal ini menunjukkan adanya sinyal 

yang positif bagi desa Kalisapu bahwa masyarakatnya memiliki kesediaan dan kesiapan untuk 

memperbaiki desanya untuk memiliki lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. 

Dengan demikian, tujuan dari Psikoedukasi Perilaku Pro Lingkungan ini sudah tersampaikan 

dengan baik. 

 

3. Evaluasi kegiatan oleh peserta 

Selain gambaran evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum, evaluasi pelaksanaan 

kegiatan juga dapat dilihat dari beberapa respon yang diberikan peserta mengenai manfaat yang 

didapatkan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan. Berikut tabel 6.3 merupakan hasil 

rekapitulasi evaluasi dari peserta. 

Tabel 6.3. Evaluasi Kegiatan 

No Evaluasi Aspek Pernyataan peserta 

1. Manfaat Manfaat untuk 

lingkungan 
• Menjadi lebih tahu lingkungan,  

• Tergerak untuk menjaga lingkungan  

• Lebih tahu cara menjaga diri dan lingkungan  

• Ingin lebih peduli lingkungan 

• Mendapatkan ilmu tentang cara memilih dan memilah 

dalam bertindak dalam lingkungan 

• Memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga 

lingkungan 
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No Evaluasi Aspek Pernyataan peserta 

• Membuat ingin lebih banyak tahu mengenai lingkungan 

dan menggunakan ide-ide kreatif dalam mengelola 

sampah 

• Ingin segera menanggulangi kondisi lingkungan 

Manfaat untuk diri • Bertambah ilmu baru 

• Ilmu yang diberikan ingin menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dan diajarkan disekolah.  

• Sangat berguna bagi ibu rumah tangga sebagai ilmu 

dalam manjaga lingkungan rumah.  

• Sadar diri dan ingin menerapkan pola hidup sehat 

2. Saran/ 

Masukan 

Materi Keilmuan • Ingin mendapatkan banyak penjelasan secra lebih 

mendetail. 

• Materi ini hendaknya diberikan ke berbagai lapisan 

masyarakat kalisapu agar semua mendapat penyuluhan 

yang sama. 

• Sangat bermanfaat, jangan pernah bosan untuk 

memberikan ilmu seperti ini, terima kasih UNJ. 

• Sering-sering memberikan ilmu seperti ini untuk 

masyarakat desa. 

• Hendaknya ada praktek langsung ke masyarakat dan 

lingkungan dengan turun ke lapangan langsung. 

Waktu dan Durasi • Semoga dilaksanakan lagi setiap tahun.  

• Ingin durasi lebih lama agar lebih banyak kegiatan 

interaktif. 

• Sebaiknya dilaksanakan selain hari jumat. 

• Ingin durasi lebih lama. 

Cakupan Peserta • Tingkatkan pesertannya agar dapat diterima oleh 

masyarakat umum.  

• Kegiatan ini semoga bisa dilaksanakan hingga ke pelosok 

desa. 

• Materinya hendaknya diberikan kepada berbagai lapisan 

masyarakat. 

• Dibuat dalam skala peserta yang lebih besar.  

      Dari tabel 6.3 di atas dapat dilihat bahwa peserta mendapatkan berbagai manfaat baik 

bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan desa. Mereka juga ingin segera 

mengimplementasikan materi yang diterima ke lingkungan dan mengajarkan di sekolah. 

Peserta juga memberikan saran agar ke depan kegiatan ini dapat diadakan dalam durasi yang 

lebih lama dengan cakupan peserta yang lebih luas, tidak terbatas pada guru dan pemuda saja. 

Peserta juga mengharapkan agar ke depan materi yang diberikan bisa langsung dipraktekan ke 

lingkungan dan lebih interaktif agar manfaatnya lebih terasa. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Kalisapu ini dilakukan dalam rangka 

pemberian psikoedukasi mengenai pentingnya perilaku pro lingkungan. Kegiatan ini berjalan 

dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan yang 

didukung oleh berbagai pihak. Peserta juga mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan 

bisa merasakan manfaat langsung dari pemberian psikoedukasi pro lingkungan ini sehingga 

kegiatan ini dapat dikatakan terlaksana dengan sukses dan berhasil. Diantara keberhasilan yang 

diraih, yaitu: 

a. peserta merasakan manfaat psikoedukasi ini dan menginginkan kegiatan ini dilaksanakan 

secara rutin dengan cakupan peserta yang lebih luas dan beragam. 

b. Target peserta melampaui batas menunjukkan bahwa tingginya antusiasme peserta dalam 

mengikuti kegiatan 

c. Materi yang disampaikan relevan dengan kondisi lingkungan saat ini sehingga materi dapat 

diserap dengan baik. 

d. Peserta mampu melakukan identifikasi masalah dan menetapkan action plan untuk 

mengatasi masalah tersebut sehingga hal ini bisa membantu desa untuk mengurangi 

permasalahan lingkungan dengan mempertimbangkan action plan yang telah dirancang 

oleh para peserta. 

7.2 Saran 

      Berdasarkan hasil masukan dari para peserta, peserta menginginkan agar kegiatan ini 

dilaksanakan secara rutin, dan melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat dari berbagai usia 

dan golongan sehingga materi bisa menjangkau berbagai masyarakat desa. Dengan melihat 

saran dari peserta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan berbagai 

informasi baru dan penyuluhan mengenai lingkungan. Oleh karena itu, saran yang dapat 

diberikan diantaranya: 

a. Pemerintah desa memberikan berbagai macam penyuluhan-penyuluhan mengenai tata cara 

pengelolaan lingkungan desa sehingga masyarakat bisa memahami poin-poin penting yang 

dapat dilakukan dalam merawat desa 
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b. Merealisasikan atau mengaktifkan kembali Bank Sampah sehingga sebagian permasalahan 

sampah bisa segera teratasi. 

c. Bersama-sama dengan warga melaksanakan rumusan action plan yang telah disusun oleh 

peserta sehingga menjadi program nyata. 

d. Merancang program untuk mulai menanamkan perilaku cinta lingkungan kepada anak-

anak usia dini agar perilaku pro lingkungan tertanam sejak dini pula kepada anak-anak yang 

merupakan cikal bakal pengurus desa. 

e. Mengajak masyarakat bersama-sama untuk menguatkan komitmen bersama dalam 

menjaga lingkungan desa.  
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LAMPIRAN 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

              

Foto 1. Penerimaan Tim Pengmas FPPsi UNJ Foto 2. Pembukaan Kegiatan Pengmas 

            Oleh Bp. Maarif, Kades Kalisapu    Oleh Ibu Camat Slawi 

 

 

               

Foto 3. Registrasi Peserta Pengmas    Foto 4. Pemberian Materi ttg Perilaku  

                   Pro Lingkugan  

 

               
 

Foto 5. Pemberian Materi ttg Perilaku  Foto 6. Pemberian Materi ttg Perilaku 

            Pro Lingkugan      Pro Lingkugan 
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Foto 7. Kegiatan diskusi identifikasi   Foto 8. Display hasil diskusi pada papan 

 dan solusi permasalahan lingkungan   Flipchart 

 di Desa Kalisapu 

                 

Foto 9. Display hasil diskusi per kelompok Foto 10. Kesan pesan dari salah satu   

    peserta 

 

                  

Foto 11. Tim Pengmas FPPsi   Foto 12. Foto Bersama Tim Pengmas  

UNJ dan perangkat Desa      

Kalisapu  
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LAMPIRAN 2. Materi Perilaku Pro Lingkungan 
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LAMPIRAN 3. Kuesioner Perilaku Pro Lingkungan 

 

KUESIONER 

  

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

Kepada Anda telah dibagikan kuesioner penelitian yang berisi butir-butir pernyataan. 

Anda diminta untuk mengisi setiap butir pernyataan sesuai dengan apa yang anda lakukan 

sehari-hari. Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah 

benar, dan kami akan menjaga kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i. 

 

Petunjuk 

1. Bapak/Ibu/Saudara/i diharapkan bersedia menjawab semua pernyataan yang ada 

dengan jujur. 

2. Berilah tanda checklist (√ ) pada kotak untuk piliha jawaban yang tepat. 

3. Isilah semua pernyataan, cek kembali untuk memastikan semua pernyataan sudah 

terisi. 

 

Data Responden Penelitian 

Inisial  : .................................................................................................................... 

Usia  : ...........................tahun 

 

Jenis Kelamin :   Perempuan         Laki-laki 

 

Pendidikan Terakhir 

 

         SD  SMP               SMA/sederajat      D3/S1              S2               S3 
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SKALA 1 

Berilah tanda checklist (√ ) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan hal yang Anda 

lakukan! 

 

Contoh: 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya mematuhi peraturan lalu lintas √  

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Setiap hendak membeli barang elektronik, saya memilih barang 

dengan watt kecil. 

  

2. Setiap hendak mencuci pakaian, saya menunggu sampai banyaknya 

pakaian kotor memenuhi kapasitas mesin cuci. 

  

3. 
Saya mengganti bohlam lampu biasa dengan lampu hemat energi, 

meskipun harganya sedikit lebih tinggi . 
  

4. Tidak masalah bagi saya kalau TV dan lampu tetap hidup meskipun 

saya pergi keluar rumah. 

  

5. Saya lebih memilih membuka jendela di rumah untuk sirkulasi udara 

daripada menghidupkan AC atau kipas angin. 

  

6. Pada siang hari, saya mematikan lampu dan membuka jendela agar 

ruangan tetap terang. 

  

7. Saya mengendarai kendaraaan pribadi (motor/mobil) jika bepergian 

di dalam kota. 

  

8. Saya membiarkan mesin kendaraan tetap hidup meskipun saya tahu 

akan mengalami kemacetan lebih dari 10 menit.  

  

9. Jika hendak membeli motor/mobil, saya lebih memilih yang hemat 

bahan bakar daripada tampilannya. 

  

10. Saya menggunakan transportasi umum/ sepeda/ berjalan kaki untuk 

pergi bekerja/ sekolah 

  

11. Saya lebih memilih berjalan kaki/ naik sepeda untuk pergi ke warung 

yang jaraknya kurang dari 300 meter. 

  

12. Jika belanja ke supermarket/pasar, saya membawa tas/kantong 

belanjaan sendiri. 

  

13. Saya menggunakan kembali kertas bekas makalah/ printer untuk 

menulis catatan atau keperluan lainnya. 

  

14. Saya menghindari makanan atau minuman dalam kemasan sekali 

pakai untuk meminimalisir sampah. 

  

15. Saya lebih memilih menggunakan tisu untuk mengelap air yang 

tumpah. 

  

16. Saya menggunakan kembali kantong plastik dari warung/mini market 

untuk membawa makanan ataupun barang. 

  

17. Saya menggunakan kembali wadah/ botol/ kotak kemasan yang telah 

kosong  selagi masih layak pakai 

  

18. Saya menghindari untuk membeli minuman dengan kemasan kaleng   
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No. Pernyataan Ya Tidak 

19. Setiap pergi bekerja/ sekolah saya lebih memilih membawa botol 

minum sendiri daripada membeli minuman dalam kemasaan. 

  

20. Jika membeli saos saya lebih memilih yang dikemas dengan botol 

kaca daripada kemasan bahan plastik, agar tidak menimbulkan 

banyak sampah plastik. 

  

21. Sebelum tidur, saya menyemprot kamar tidur dengan obat nyamuk.   

22. Saya menggunakan pelembut kain (seperti molto/downy) ketika 

mencuci pakaian. 

  

23. Saya membawa botol-botol bekas ke pengumpul plastik untuk di 

daur ulang. 

  

24. Saya menggunakan bekas ember cat untuk dijadikan pot tanaman 

hias. 

  

25. Saya mengumpulkan kertas bekas dan membawanya/ menjual ke 

tempat pengumpul barang bekas agar bisa di daur ulang. 

  

26. Ketika membuang sampah, saya memisahkan sampah plastik/botol 

dan sampah dapur/sisa makanan di tempat yang berbeda. 

  

27. Saya memilih produk yang kemasannya dapat didaur ulang.   

28. Saya mendukung adanya program daur ulang sampah dan barang 

bekas di lingkungan tempat tinggal saya. 

  

29. Jika piknik keluarga, saya selalu membersihkan tempat yang sudah 

dipakai agar bersih kembali seperti sediakala. 

  

30. Dalam perjalanan jauh saya selalu menyediakan kantong plastik 

untuk sampah bekas makanan, agar tidak meninggalkan sampah di 

dalam kendaraan. 

  

31. Saya mengikuti kegiatan gotong royong dalam membersihkan 

lingkungan. 

  

32. Saya adalah anggota dari komunitas pecinta lingkungan (seperti 

Bank Sampah di daerah tempat tinggal/ dan sebagainya). 

  

33. Saya dan teman-teman mendiskusikan permasalahan yang berkaitan 

dengan lingkungan. 

  

34. Saya membaca koran atau menonton berita di tv mengenai isu 

lingkungan saat ini. 

  

35. Saya mengikuti kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan isu 

kebersihan lingkungan. 
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EVALUASI KEGIATAN 

 

1. Ceritakan kesan yang anda dapatkan dari kegiatan psikoeduksi pro lingkungan ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Manfaat apa yang anda dapatkan dari kegiatan ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berikan saran dan masukan anda untuk kegiatan ini! 
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LAMPIRAN 4. Daftar Hadir Kegiatan Pengmas 
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LAMPIRAN 5. Biodata 

KETUA PENGUSUL 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Gantina Komalasari, M.Psi 

2. Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

3. Jabatan Struktural Dekan 

4. NIP/NIK/Identitas lainnya 195703281986032001 

5. NIDN 0028035704 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 28 Maret 1957 

7. Alamat Rumah Komplek IKPN F 25 Bintaro Jakarta Selatan 

12330 

8. Nomor Telepon/Faks/HP 08158967464 

9. Alamat Kantor Gd Hasjim Asja’ri Lt 5 Kampus Universitas 

Negeri Jakarta Jl Rawamangun Muka Jakarta 

Timur 13220 

10. Nomor Telepon/Faks 021-8297829 

11. Alamat e-mail gantina-komalasari@unj.ac.id 

12. Lulusan yang Telah Dihasilkan > 25 

13. Mata Kuliah yang Diampu Penyusunan Skala Psikologi, Asesmen dalam 

Bimbingan dan Konseling, Psikologi 

Konseling, Teori-teori Konseling, Teori dan 

Teknik Konseling 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi UNPAD UI UNPAD 

Bidang Ilmu Psikologi Psikologi Psikologi 

Tahun Masuk-Lulus 1976 - 1982 1990 - 1995 2010 - 2014 

Judul 

Skripsi/Thesis/Disertasi 

Persepsi dan 

Harapan Masa 

Depan 

Pengungsi 

gunung 

Galunggung. 

Hubungan antara 

Makna Hidup, 

dukungan sosial, dan 

Kecemasan 

Menghadapi Pensiun 

Hubungan Antara 

Dukungan Sosial, 

Anxiety Trait,  

Primary Appraisal, 

Kecemasan 

Menghadapi Ujian 

Nasional Dan 

Strategi Coping 

Pada Siswa SMA 

Di Propinsi DKI 

Jakarta” 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Prof Dr. Mar’at Prof.Dr.Soesmalijah 

Soewondo 

 

Prof. Dr. Sawitri 

Supardi  Sadarjoen    
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1 2019 Pengembangan Tes 

Kepribadian Berbasis 

Computer Assisted 

Testing Untuk Menyeleksi 

Calon Guru 

 

Hibah PTUPT 

/DIKTI 

271.410 

2 2018 Minat Mahasiswa LPTK 

Untuk Menjadi Guru 

Fakultas 

Pendidikan 

Psikologi UNJ 

40 

3 2017 Strategi coping ditinjau 

dari berbagai sumber 

stress pada wanita 

 

Fakultas 

Pendidikan 

Psikologi UNJ 

11 

4 2016 Pengembangan Instrumen 

Baku Kompetensi Karir 

Peserta Didik Berbasis 

Computer Assisted 

Testing sebagai Sistem 

Pendukung Program 

Peminatan di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

Studi Pengembangan pada 

Peserta Didik Kelas IX 

SMP Negeri di Provinsi 

DKI Jakarta 

 

Hibah Bersaing 

Direktorat 

Jenderal 

Pendidikan 

Tinggi 

Depdikbud 

(tahun ke 2) 

50 

5 2015 Pengembangan Instrumen 

Baku Kompetensi Karir 

Peserta Didik Berbasis 

Computer Assisted 

Testing sebagai Sistem 

Pendukung Program 

Peminatan di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

Studi Pengembangan pada 

Peserta Didik Kelas IX 

SMP Negeri di Provinsi 

DKI Jakarta 

 

Hibah Bersaing 

Direktorat 

Jenderal 

Pendidikan 

Tinggi 

Depdikbud 

(tahun ke 1) 

50 
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No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

6 2014 Pengembangan Model 

Konseling Karir Berbasis 

Media Film Animasi 

Untuk Meningkatkan 

Kompetensi Karir Peserta 

Didik Sekolah Dasar 

Hibah Bersaing 

Direktorat 

Jenderal 

Pendidikan 

Tinggi 

Depdikbud 

(tahun ke 2) 

50 

7 2013 Model Konseling Karir 

Berbasis Media Film 

Animasi Untuk 

Meningkatkan Kesadaran 

Karir Peserta Didik 

Sekolah Dasar  

Hibah Bersaing 

Direktorat 

Jenderal 

Pendidikan 

Tinggi 

Depdikbud  

(tahun ke 1) 

70 

8 2012 Supervisi Konseling 

(Studi Kasus Pada Mata 

Kuliah Praktikum Di 

Jurusan Bimbingan Dan 

Konseling) 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNJ 

7 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir  

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1 2018 Psiko Edukasi Mau Kemana Setelah 

SMA Di SMA Negeri 1 Desa Cinta 

Asih Kecamatan Pangkalan 

Kabupaten Karawang Provinsi Jawa 

Barat 

Fakultas 

Pendidikan 

Psikologi UNJ 

10 

2 2017 Psikoedukasi Peran Guru dalam 

Pencapaian Tugas Perkembangan 

Siswa Pendidikan Dasar di SDI 

Miftahul Ulum Malang 

Fakultas 

Pendidikan 

Psikologi UNJ 

6.5 

3 2013 Peningkatan Kompetensi Asesmen 

Melalui Pelatihan Analisis AUM 

Umum dengan Aplikasi Excel bagi 

Guru BK SMA di Jakarta 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNJ 

7 

4 2011 Pelatihan Evaluasi Program BK di 

SMA Jakarta Selatan, kerjasama 

MGBK SMP DKI Jakarta dengan 

Jurusan Bimbingan dan Konseling 

FIP UNJ 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNJ 

6 

5 2008 Penerapan Layanan Bimbingan 

Klasikal berbasis HAM bagi Guru 

Pembimbing di SMP Jakarta, 

Lembaga 

Penelitian UNJ 

 

6 
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No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

Kerjasama MGPBK SMP DKI 

Jakarta dengan Jurusan Bimbingan 

dan Konseling FIP UNJ 

 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah 
Volume / Nomor 

/ Tahun 
Nama Jurnal 

1 2019 Profile of Prospective 

Teacher in the Special 

Capital Region of Jakarta 

ISSN : 2352-5398 

ISBN: 978-94-

6252-695-2 

Vol 295 Atlantis 

Press tahun 2019 

 

 

Series 

Advances in 

Social Science, 

Education and 

Humanities 

Research 

Proceedings of 

International 

Conference on 

Educational 

Sciences and 

Teacher 

Profession 

(ICETeP 2018) 

2 2018 Pengembangan Booklet 

Untuk Memperkenalkan 

Bentuk Coping Skills Dalam 

Menghadapi Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Pada 

Peserta Didik SMAN 81 

Jakarta 

E-ISSN: 2597-

8039 

P-ISSN: 2252-

9055 

Vol 7/ No 2/2018 

Insight Jurnal 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 

3 2017 Model of National Exam 

Anxiety on High School 

Students Jakarta Capital 

Province 

ISSN : 2456-2394 

Volume 2 No 6 

2017 

Academy of 

Social Science 

Journal 

4 2017 Koping Stress Wanita 

Menikah Yang Belum 

Dikaruniai Anak 

P-ISSN 

2337-4845 

Jurnal 

Penelitian dan 

Pengukuran 

Psikologi 

(JPPP)  

5 2017 Model Hipotetik Layanan 

Advokasi Bimbingan dan 

Konseling pada Kasus 

Pelecehanan Seksual 

Kelompok Mikrosistem di 

SMP Kota Bekasi 

P-ISSN 

2252-9055 

E-ISSN 

2597-8039 Vol 6 

No 1 2017 

Insight Jurnal 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 
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No. Tahun Judul Artikel Ilmiah 
Volume / Nomor 

/ Tahun 
Nama Jurnal 

6 2016 Pengembangan Hipotetik 

Buku Bantuan Diri Tentang 

Bahaya Merokok 

P-ISSN 

2252-9055 

E-ISSN 

2597-8039 Vol 5 

No 2 2016 

Insight Jurnal 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 

7 2015 The Development Of Career 

Competence Instrument 

Based On Computer Assisted 

Testing For Students Of 

Junior High Schools In 

Jakarta, Indonesia 

e-ISSN: 2320-

0847 p-ISSN : 

2320-0936 

Volume-4, Issue-

11, pp-176-182 

201 

American 

Journal of 

Engineering 

Research 

(AJER) 

8 2015 Pengaruh Metode CIRC 

Melalui Pelayanan 

Kelompok Psikoedukasi 

Terhadap Pemahaman 

Keterampilan Menentukan 

Ide Utama Pada Mahasiswa 

Manajemen Pendidikan 2014 

P-ISSN 

2252-9055 

E-ISSN 

2597-8039 Vol 4 

No 1 2015 

Insight Jurnal 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 

9 2014 Pengaruh Rational Emotive 

Behavior Therapy Terhadap 

Peningkatan Strategi Coping 

Menghadapi Kecemasan 

Menghadapi Perkuliahan 

P-ISSN 

2252-9055 

E-ISSN 

2597-8039 Vol 3 

No 2 2014 

Insight Jurnal 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 

10 2014 Hubungan antara Efikasi Diri 

dengan Kematangan Karir 

Siswa kelas XI SMKN 8 

Jakarta 

P-ISSN 

2252-9055 

E-ISSN 

2597-8039 Vol 3 

No 2 2014 

Insight Jurnal 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 

11 2014 Determinasi Diri Mahasiswa 

Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Universitas 

Negeri Jakarta Angkatan 

2009 -2013 

P-ISSN 

2252-9055 

E-ISSN 

2597-8039 Vol 3 

No 2 2014 

Insight Jurnal 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 

12 2014 Pengembangan Software 

Evaluasi Hasil Layanan 

Dasar Bimbingan dan 

Konseling Tingkat SMP 

P-ISSN 

2252-9055 

E-ISSN 

2597-8039 Vol 3 

No 2 2014 

Insight Jurnal 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 
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No. Tahun Judul Artikel Ilmiah 
Volume / Nomor 

/ Tahun 
Nama Jurnal 

13 2012 Peran Psikologi Dalam 

Pencapaian Standar 

Pendidikan Nasional 

Volume 17 No 1, 

Januari 2012 

Psikologika 

Jurnal 

Pemikiran dan 

Penelitian 

Psikologi Univ 

Islam Indonesia 

14 2012 Studi Perilaku Cyberbullying 

Siswa SMAN Di DKI 

Jakarta  

Volume 1 No 1, 

Juli Desember 

2012 

Jurnal Insight 

Bimbingan dan 

Konseling 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Negeri Jakarta 

 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar  

Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Waktu dan Tempat 

1 International Conference 

on Educational Sciences 

and Teacher Profession 

(ICETeP) 

Profile of Prospective Teacher 

in the Special Capital Region 

of Jakarta 

Universitas Bengkulu 

26 – 28 Oktober 2018 

2 The 1st International 

Conference on 

Counseling, Educational 

Technology and 

Behavioral Sciences 

(ICCETBS) 

The Effect of Adlerian Group 

Counseling on Improvement 

Counselor Trainees’ 

Awareness of The Family of 

Origin 

Universitas Negeri 

Padang, 13 – 15 Nov 

2018 

1 Kerjasama PECERA 

dengan Macquarie 

University Sydney, Nsw 

Australia 

Pemakalah ”The Profile of 

Career Competency Of The 

Primary School Students In 

Jakarta Indonesia” Pada 

kegiatan Pecera2015 16th 

Annual Conference 

Sydney, Autralia 24 – 

26 July 2015 

2 Scientific Forum Faculty 

of Education 

Departement of Science 

Education (FIP-JIP)  

Pengaruh Model Pembelajaran 

ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, Satisfaction) 

Terhadap Peningkatan 

Pemahaman Strategi Motivasi 

Melalui Layanan Kelompok 

Psikoedukasi 

September 2015 

Universitas Gorontalo 

3 Direktorat Pembinaan 

PTK Dikmen 

Kemendikbud 

 

“Penyelenggaraan Bimbingan 

Dan Konseling Di Sekolah 

Dalam Implementasi 

Kurikulum 2013” Pada 

kegiatan Bimtek Instruktur 

Provinsi Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 

Jakarta 2014  
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No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Waktu dan Tempat 

 

4 Kerjasama ISPI dengan 

Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

“ Kedudukan Bimbingan dan 

Konseling dalam Redesain 

Sistem Pendidikan Guru”,  

Seminar nasional Redesain 

Sistem dan Desentralisasi 

Pendidikan  

 

20 Januari 2012 

5 Seminar dan Workshop 

Internasional Creative 

Counseling  

Coping Skills Untuk Mengatasi 

Kecemasan Menghadapi Ujian 

Nasional Pada Siswa Sekolah 

Menengah Atas Negeri Di 

Provinsi DKI Jakarta 

(Studi Deskriptif Tentang 

Tingkat Kecemasan Siswa 

Kelas XII SMA Negeri Di 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 

Ajaran 2010/2011) 

UPI Bandung,  29 – 

30 Oktober 2011 

 

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1 Perkembangan Peserta Didik 

Sebagai Dasar 

Pengembangan Program BK 

di Sekolah 

2015 200 LPP Press 

Universitas 

Negeri 

Jakarta 

2 Asesmen dan Peminatan 

dalam Bimbingan dan 

Konseling 

2015 135 LPP Press 

Universitas 

Negeri 

Jakarta 

3 Asesmen Teknik Non Tes 

Dalam Bimbingan dan 

Konseling Komprehensif 

2011 193 PT Indeks 

4 Teori dan Teknik Konseling 2011 335 PT Indeks 

5 Alih Kepakaran 2011 295 Gocara Press 

 

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

  

No. Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P / ID 

1 Assesmen Teknik Non Tes 

Dalam Perspektif BK 

Komprehensif 

20 

Februari 

2018 

Buku HaKI No 000101866  

2 Aku Vs Kecemasan Sosial, 

Buat Dirimu Lebih Baik 

20 

Februari 

2018 

Buku HaKI No 000101863  
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No. Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P / ID 

3 Teori dan Teknik 

Konseling 

20 

Februari 

2018 

Buku HaKI No 000101864  

4 Video Simulasi Model 

Konseling Karir Person- 

Environment Fit 

20 

Februaru 

2018 

Karya 

Sinematografi 

HaKI No 

EC00201804243,  

5 Kekerasan Di Sekitar Kita 12 

Desember 

2018 

Buku 

Panduan/Petunjuk 

 

HaKI No 

EC00201858623,  

6 Layanan Perencanaan 

Individual Berbasis Web 

13 

Desember 

2018 

Program 

Komputer 

HaKI No 

EC00201859042,  

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 

Tahun Terakhir 

No. Judul / Tema / Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respons 

Masyarakat 

1     

2     

 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, 

asosiasi atau institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Satyalancana Karya Satya 30 Tahun Presiden Republik 

Indonesia 

2017 

2 Satyalancana Karya Satya 20 Tahun Presiden Republik 

Indonesia 

2015 

3 Satyalancana Karya Satya 10 Tahun Presiden Republik 

Indonesia 

2003 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat 

dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNJ  (Pengmas-

FPPSIUNJ) 

                                                                              

Jakarta,   09 April 2019 

        Pengusul, 

 

 

 

 

Dr. Gantina Komalasari, M.Psi 

      NIP. 195703281986032001 
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LAMPIRAN 6. Biodata 

 

ANGGOTA PENGUSUL 

 

A. Identitas Diri 

 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ratna Dyah Suryaratri, PhD 

2. Jabatan Fungsional Lektor 

3. Jabatan Struktural Wakil Dekan II 

4. NIP/NIK/Identitas lainnya 197512162006042001 

5. NIDN 0016127505 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Kebumen, 16 Desember 1975 

7. Alamat Rumah Jl. H. Taiman No: 30 Rt.03/10  

Pasar Rebo, Jakarta-Timur 13220 

8. Nomor Telepon/Faks/HP 081284595150 

9. Alamat Kantor Jl. Halimun No.2 Guntur Setiabudi  

Jakarta-Selatan 

10. Nomor Telepon/Faks 021-8297829 

11. Alamat e-mail suryaratri@unj.ac.id  

12. Lulusan yang Telah Dihasilkan > 25 mahasiswa 

13. Mata Kuliah yang Diampu Statistika Deskriptif; Psikologi Faal 

Neuropsikologi, Metode Penelitian 

Kuantitatif, Psikologi Positif dalam 

Pendidikan 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Institut Pertanian 

Bogor 

Universitas 

Indonesia 

Charles Darwin 

University 

 

Bidang Ilmu Biologi Psikologi Pendidikan Psikologi 

Pendidikan 

 

Tahun Masuk-Lulus 1994 – 1999 2002 - 2005 2011 – 2016 

 

Judul Skripsi/Thesis/ 

Disertasi 

Respon Pertumbuhan 

Padi terhadap 

Pemberian Bakteri 

Fotosintetik 

Anoksigenik 

Hubungan antara 

Persepsi Kompetensi, 

Persepsi Struktur 

Tujuan Kelas dengan 

Perilaku Mencari 

Bantuan Akademik 

Siswa SMP 

 

Examining factors 

influence academic 

help-seeking among 

primary students in 

Jakarta, Indonesia 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

Dr. Antonius 

Suwanto 

Miranda Zarfiel, 

M.Psi 

 

Dr. Greg Shaw 

 

 

mailto:suryaratri@unj.ac.id
mailto:suryaratri@unj.ac.id
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1 2019 Model pengembangan pembelajaran 

tematik berbantuan audio-visual untuk 

meningkatkan multisensori siswa 

Sekolah Dasar (Tahun ke-2) 

 

Hibah DIKTI 135 

2 2018 Model pengembangan pembelajaran 

tematik berbantuan audio-visual untuk 

meningkatkan multisensori siswa 

Sekolah Dasar (Tahun ke-1) 

 

Hibah DIKTI 92 

3 2017 Peran perilaku interpersonal guru 

terhadap motivasi dan minat belajar 

siswaSMA khususnya dalam pelajaran 

matematika 

 

DIPA UNJ 11 

4 2016 3 RITE: Race, Religion and Respect in 

Initial Teacher Education in Indonesia 

and Australia 

 

CDU AUD 6000 

5 2015 Examining factors influence academic 

help-seeking among primary students in 

Jakarta, Indonesia 

 

Dikti DIA 

Bermutu 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 
1 2019 Pemberdayaan Guru PAUD dan Pemuda 

tentang Perilaku Pro Lingkungan melalui 

Psikoedukasi di Desa Kalisapu,  

Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, 

Jawa Tengah 

 

DIPA UNJ 15 

2 2018 Pemberdayaan Guru-Guru SMA tentang 

Pembelajaran Berpusat pada Siswa 

melalui Penyadaran Pentingnya 

Kemampuan Bertanya Siswa di Desa 

Cinta Asih, Kerawang Jawa Barat 

 

DIPA UNJ 10 

3 2017 Program Pengembangan Guru Positif 

dalam Pembelajaran di SMP ISLAM 1 

Batu - Jawa Timur 

 

DIPA UNJ 6.5 
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E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume / Nomor 

/ Tahun 

Nama Jurnal 

1 2016 Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 

Bagian Sales/Penjualan di PT Telkom 

Indonesia Tbk 

 

Vol 5/2/2016 Jurnal Penelitian 

dan Pengukuran 

Psikologi 

2 2017 Modal Psikologis dan Intensi Job-

hopping pada Generasi Millenial 

 

Vol 2/1/2017 Jurnal IKRAITH 

- HUMANIORA 

3 2017 Kepuasan Kerja Ditinjau Dari 

Motivasi Kerja pada Karyawan 

Kontrak di Pt.X 

 

Vol 6/2/2017 Jurnal Penelitian 

dan Pengukuran 

Psikologi 

4 2018 Pengaruh Perilaku Interpersonal Guru 

terhadap Minat Belajar Matematika 

Siswa Kelas X SMA Angkasa 1 

Jakarta 

 

Vol 7/7/2018 Jurnal Penelitian 

dan Pengukuran 

Psikologi 

5 2019 The Implementation of Multi-sensory 

Learning at Elementary Schools in 

Jakarta 

 

Vol 12/1/2019 Jurnal 

Pendidikan Usia 

Dini: JPUD 

 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar  

     Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Waktu dan Tempat 

1 Konferensi Internasional "The 

Fourth Asian Conference on 

Psychology and the 

Behavioral Sciences” 

 

Indonesian Primary School 

Students' Perceptions on 

Academic Help-seeking 

2014; Osaka - Jepang 

2 Australian Psychological 

Society (APS) Annual 

Conference  

Indonesian Primary School 

Teachers' Perceptions on 

Students Academic Help-

seeking 

 

2014; Hobart - 

Australia 

3 International Conference on 

Education and Social Science 

(UK-ICESS) 

 

Art-based Responses to Cultural 

and Religion Identity to Inform 

Initial Teacher Education  

2016; Universitas 

Kanjuruhan - Malang 

4 Seminar Nasional Industri 

Kreatif Informatika, 

Teknologi dan Humaniora 

Kepuasan Kerja Ditinjau Dari 

Motivasi Kerja pada Karyawan 

Kontrak di Pt.X 

 

2017; UPI YAI - Jakarta 

5 Seminar Nasional Humaniora 

dan Ilmu Sosial (SNHS) 

"Kebudayaan dan Teknologi 

Digital (Teknokultur) 

Berita Hoax, Kecemasan dan 

Strategi Regulasi Emosi pada 

Millennial Mom 

2017; FIPB UI - Depok 
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No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Waktu dan Tempat 

6 Seminar Nasional dengan 

tema "Psikologi Guru" 

Pengaruh Kondisi Kerja 

terhadap Intensi Turnover pada 

Guru SMK Swasta di Jakarta 

Timur 

2018; UNJ – Jakarta 

 

7 International Conference for 

Social Sciences and Education 

"Advancing multi-disiplinary 

studies in Social Sciences 

towards Industrial Revolution 

4.0"  

Promoting Student Academic 

Help-seeking Behaviour in 

Indonesia 

 

2018; UNP – Padang  

 

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No. Judul Buku  Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1 Statistika Deskriptif untuk 

Penelitian Psikologi dan 

Pendidikan 

2016 286 FPPSI Press 

 

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

  

No. Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P / ID 

1 Statistika Deskriptif untuk 

Psikologi dan Pendidikan 

2018 Buku EC00201824821 

2 Psikologi Faal 2018 Buku EC00201824794 

 

I. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, 

asosiasi atau institusi lainnya) 

 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1 Satyalancana Karya Satya X Tahun Presiden/Pemerintah 2018 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat 

dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian 

Masyarakat Fakultas (Pengmas FPPsi). 

                                                                               

Jakarta, 09 April 2019 

          Pengusul, 

 

 

 

 

        Ratna Dyah Suryaratri, PhD 

        NIP. 197512162006042001 
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LAMPIRAN 6. Biodata  

 

ANGGOTA PENGUSUL 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Santi Yudhistira, M.Psi, Psi 

2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

3. Jabatan Struktural Dosen 

4. NIP/NIK/Identitas lainnya 198708182019032012 

5. NIDN 0018088708 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Aceh Besar, 18 Agustus 1987 

7. Alamat Rumah Jl. Pisangan Raya, gang H. Somad, No. 3, 

Kelurahan Pisangan, Cirendeu, Tangerang 

Selatan  

8. Nomor Telepon/Faks/HP 081291380221 

9. Alamat Kantor Jl. Halimun No.2 Guntur Setiabudi  

Jakarta-Selatan 

10. Nomor Telepon/Faks 021-8297829 

11. Alamat e-mail santyyudhistira@gmail.com 

12. Lulusan yang Telah Dihasilkan - 

13. Mata Kuliah yang Diampu - 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Islam Negeri 

Jakarta 

Universitas Tarumanagara 

Bidang Ilmu Psikologi Profesi Psikologi Pendidikan 

Tahun Masuk-

Lulus 

2006 - 2010 2015 - 2018 

Judul 

Skripsi/Thesis/ 

Disertasi 

Goal orientation, self-

efficacy, dan prestasi belajar 

santri Pesantren Persatuan 

Islam Tarogong Garut 

Peran Social Support, Academic 

Self-Efficacy, Self-Esteem Terhadap 

Academic Engagement Dengan 

Burnout Sebagai Variable Mediator 

Pada Mahasiswa Kedokteran 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

Dr. Fadhilah Suralaga, M.Si Sri Tiatri, Ph.D, Psi 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1  N/A   

2     

3     

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir  

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1  N/A   
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E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume / Nomor 

/ Tahun 

Nama Jurnal 

1 2017 Confirmatory Factor Analysis 

Utrecht Work Engagement 

Scale Student Survey Versi 

Indonesia: Studi Mengenai 

Academic Engagement 

Vol. 1, No. 2, 

Oktober 2017: hlm 

1-3 

Jurnal Muara Ilmu 

Sosial, 

Humaniora, dan 

Seni 

 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar  

     Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Waktu dan Tempat 

1 N/A   

 

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku  Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1 N/A    

 

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

 

No. 

Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P / ID 

1 N/A    

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 

Tahun Terakhir 

No. Judul / Tema / Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respons 

Masyarakat 

1 N/A    

 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, 

asosiasi atau institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1 N/A   

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata 

ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

Pengabdian Masyarakat Fakultas (Pengmas FPPsi).                                                                        

Jakarta, 09 April 2019 

          Pengusul, 

 

 

 

 

        Santi Yudhistira, M.Psi 

        NIP. 198708182019032012  


