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Abstrak
Pada era perkembangan saat ini, persaingan di dunia bisnis semakin ketat dan tidak dapat
dihindari lagi, dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dimana seharusnya dapat
meningkatkan jumlah ekspor tetapi jumlah ekspor Kabupaten Bantul mengalami penurunan untuk tahun
2017 dibandingkan tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh faktor
manajerial terhadap Kinerja; (2) Pengaruh faktor manajerial terhadap perencanaan strategi; (3) Pengaruh
perencanaan strategi terhadap kinerja; (4) Pengaruh faktor manajerial terhadap kinerja UMKM dimediasi
oleh perencanaan strategi. Jenis penelitian ini asosiatif dengan metode penelitian kuantitatif, sampel
berjumlah 94 unit yang diambil dengan teknik cluster random sampling. Hasil dan kesimpulan; (1) Faktor
manajerial terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. (2) Faktor manajerial
terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perencanaan straregi. (3)
Perencanaan strategi terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja. (4)
Faktor manajerial terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM
yang dimediasi oleh perencanaan strategi.
Kata kunci: Faktor manajerial, Perencanaan Strategi, Kinerja.

Abstract
In the current era of development, business competition in the world is getting tougher and
unavoidable, with the start of the Asian Economic Community (AEC) where it should be able to increase
the amount of exports but the number of exports of Bantul Regency has decreased for 2017 compared to
2015. This study aims to find out: (1) The influence of managerial factors on performance; (2) The
influence of managerial factors on strategic planning; (3) The influence of strategic planning on
performance; (4) The influence of managerial factors on the performance mediated by strategic planning.
This type of research is associative with kuantitative research methode, and 94 units sample was taken by
cluster random sampling technique. Results and conclusions; (1) Managerial factors are proven to have
positive and significant effect on performance. (2) Managerial factors are proven to have positive and
significant influence on strategic planning. (3) Strategic planning is proven to have positive and
significant influence on the performance. (4) Managerial factors are proven to have positive and
significant influence on performance mediated by strategic planning.
Key words: Managerial Factors, Strategic Planning, Performance.
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PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Usaha kecil, mikro dan menengah
(UMKM) adalah usaha yang dimiliki
perseorangan dan berskala kecil.
Walaupun demikian, UMKM merupakan
salah satu bagian penting dalam
perekonomian di Indonesia dan memiliki
peranan penting dalam laju perekonomian
masyarakat. Secara nasional, usaha kecil
dan menengah mempunyai kedudukan,
potensi dan peranan yang sangat penting
dan strategis dalam rangka mewujudkan
tujuan pembangunan nasional pada
umumnya dan tujuan pembangunan
ekonomi pada khususnya. Peran ini dapat
dilihat dalam hal penyediaan kesempatan
usaha, lapangan kerja dan peningkatan
ekspor. Usaha kecil dan menengah lebih
mampu untuk bertahan lebih lama dari
krisis ekonomi, karena mempunyai
karakteristik yang lebih fleksibel dan lebih
memanfaatkan sumber daya lokal
sehingga bisa diandalkan untuk
mendukung ketahanan ekonomi.
Pada saat ini, UMKM sudah menjadi
isu global, tidak hanya menjadi isu
nasional apalagi sebatas daerah. Pelaku
UMKM memang banyak berkembang di
daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
oleh masing-masing daerah. Lebih lanjut
lagi UMKM di tingkat daerah juga dapat
menjadi pemasukan untuk perekonomian

daerah tersebut. Tidak sebatas pada
pemasukan daerah, tetapi potensi dari
UMKM telah menjadi strategi masingmasing negara dalam menghadapi MEA
(Masyarakat Ekonomi Asean). Perjanjian
MEA 2015 menyepakati terbentuknya
pasar tunggal ASEAN dan basis produksi
yang terintegrasi Selain itu, akan terjadi
arus barang dan jasa, investasi, modal,
serta tenaga kerja ahli secara bebas. Oleh
sebab itu, masyarakat Indonesia
khususnya pelaku UMKM diharapkan
dapat mengambil peluang dalam pasar
produk UMKM. Apabila pelaku UMKM
tidak dapat mengambil bagian dalam pasar
UMKM MEA maka yang terjadi adalah
Indonesia menjadi target konsumen yang
besar untuk produk-produk impor.
Berbagai persoalan tersebut dapat diatasi
apabila para pengusaha kecil dan
menengah mampu mengembangkan
usahanya dengan selalu berorientasi pada
pasar, peningkatan kualitas manajemen,
produktivitas dan kinerja dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada dan
selalu mengikuti perkembangan informasi
dan teknologi. Oleh karena itu perlu
kebijakan pembinaan dan pengembangan
usaha kecil dan menengah yang dapat
mendorong ke arah yang lebih maju dan
mandiri serta mampu meningkatkan
perannya dalam perekonomian nasional
(Riyadi, 2001).

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM Yogyakarta tahun 2012-2015
Jenis Usaha
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
Jumlah

2012
111.591
50.999
30.801
193.391
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2013
111.912
51.459
31.121
194.492

2014
73.647
39.556
23.641
136.844

2015
73.899
39.755
23.770
137.424
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Di Yogyakarta terdapat berbagai jenis
UMKM, yaitu aneka usaha, perdagangan,
industri pertanian dan industri non pertanian.
Pada Tabel 1 disajikan data jumlah UMKM
yang terdapat di Yogkakarta. Berdasarkan
tabel tersebut, jumlah UMKM secara umum
mengalami kenaikan pada tahun 2012–2013,
tetapi kemudian menurun pada tahun 2014
dan naik secara tidak signifikan pada tahun
2015.
Berdasarkan Tabel 1, secara rinci dapat
dijelaskan bahwa usaha mikro pada tahun
2012 ke 2013 mengalami pertumbuhan
sebesar 0.29%, tapi tahun 2013 ke 2014
mengalami penurunan yang signifikan
sebesar 34.19%, tahun 2014 ke 2015 kembali
mengalami peningkatan sebesar 0.34%.
Usaha kecil pada tahun 2012 ke 2013
mengalami pertumbuhan sebesar 0.90%,
tetapi tahun 2013 ke 2014 mengalami
penurunan yang signifikan sebesar 23.13%,
tahun 2014 ke 2015 kembali mengalami
peningkatan sebesar 0.50%. Usaha menengah
pada tahun 2012 ke 2013 mengalami
pertumbuhan sebesar 1.04 %, tapi tahun 2013
ke 2014 mengalami penurunan yang
signifikan sebesar (24.04) %, tahun 2014 ke
2015 kembali mengalami peningkatan
sebesar 0.55 %. Perkembangan jumlah
UMKM di Propinsi DIY tidak lepas dari
kontribusi UMKM yang ada di Kabupaten
dan Kota yang ada di DIY.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa
sebaran UMKM terbesar di provinsi DIY
berada di Kabupaten Bantul dengan jumlah
persentase sebesar 26%, disusul Kabupaten
Gunung Kidul sejumlah 22%, kemudian
Kabupaten Kulon Progo sebesar 20%, diikuti
Kabupaten Sleman 18%, dan yang terakhir
Kota Yogyakarta sejumlah 14% yang
merupakan sebaran UMKM terkecil
dibandingkan dengan empat Kabupaten
lainnya. Banyak bermunculannya usahausaha baru di Kabupaten Bantul semakin
mendorong laju pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan
daerah paling berpotensial dalam
pengembangan UMKM karena memiliki
jumlah terbesar dibandingkan empat
kabupaten lainnya. Jumlah UMKM yang ada
di Bantul juga mengalami peningkatan dalam
3 tahun terakhir.Tabel 3. Pertumbuhan
UMKM di Kabupaten Bantul

Tabel 2. Sebaran UMKM di Yogyakarta
Tahun 2017

Banyak bermunculannya usaha-usaha
kecil dan menengah yang baru merupakan hal
positif yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten
Bantul secara khusus dan di Yogyakarta
secara luas. Namun di sisi lain bagi industri
kreatif sendiri, munculnya usaha-usaha baru
ini juga diharapkan dapat bertahan dalam
kurun waktu yang lama. UMKM harus terus
mempertahankan dan meningkatkan

Kabupaten

Sebaran UMKM (%)

Bantul

26%

Gunung Kidul

22%

Kulon Progo

20%

Sleman

18%

Kota Yogyakarta

14%

Jenis usaha

2015

2016

2017

Mikro

27.672

27.708

27.828

Kecil

11.531

11.544

11.594

Menengah

6.918

6.926

6.956

Jumlah

46.121

46.178

46.378
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kinerjanya agar usahanya terus berkembang
dan hidup dalam waktu yang lama. Isbala
(2015) mengatakan kinerja sebagai gambaran
mengenai tingkat pencapaian hasil dalam
pelaksanaan suatu kegiatan, program atau
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam
perencanaan strategi suatu organisasi. Jadi,
semakin tinggi kinerja organisasi, maka
semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan
organisasi. Berdasarkan ekspor yang
dilakukan kabupaten Bantul mengalami
penurunan yang cukup signifikan. Padahal
pada saat ini sudah dimulai MEA (Masyarakat
Ekonomi Asia) dimana seharusnya dapat
meningkatkan jumlah ekspor UMKM di
Kabupaten Bantul sekaligus mampu
meningkatkan perekonomian.

Gambar 1. Volume Ekspor Kabupaten
Bantul 2013–2017
Berdasarkan Gambar 1, jumlah ekspor
Kabupaten Bantul mengalami penurunan
untuk tahun 2017 dibandingkan dengan tahun
2015. Hal ini yang mendasari peneliti
melakukan penelitian pada Kabupaten
Bantul. Penelitian ini dilakukan untuk
memberikan informasi bagaimana faktor
manajerial dalam perencanaan strategi untuk
mengoptimalkan kinerja UMKM yang ada di
Kabupaten Bantul.
Kinerja adalah gambaran pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum,
kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh
organisasi dalam periode tertentu. Ukuran
kinerja suatu organisasi sangat penting, guna
evaluasi dan perencanaan masa depan (Indra,
2006). Ada beberapa faktor yang
menyebabkan penurunan kinerja, diantaranya
karena memiliki kendala pada keterbatasan
sumberdaya manusia, terutama dalam aspek
entrepreneurship dan manajemen.
Keterbatasan ini menyebabkan kurangnya
pemahaman strategi dan manajerial yang
dimiliki oleh pengusaha UMKM sehingga
menyebabkan kinerja yang menurun dan
mengharuskan mereka untuk menutup
usahanya. Kompetensi dalam perencanaan
strategi dapat menentukan derajat dimana
perusahaan menjadi terkait dengan
perencanaan strategi. Proses perencanaan
strategi bergantung pada sumber-sumber
manajerial tertentu. Faktor personalitas
manajerial yang berpengaruh pada
perencanaan strategi dan keyakinan terhadap
adanya hubungan antara perencanaan dengan
kinerja (Hopkins dan Hopkins, 1997).
Kemampuan manajerial sangat
mempengaruhi dalam menyusun perencanaan
strategi, untuk itu manajer dituntut untuk
pandai membaca lingkungan yang dinamis
supaya bisa menerapkan strategi yang tepat,
selain itu manajer perlu memiliki banyak
keahlian dan keyakinan terhadap semua
karyawan supaya bisa meminimalisir tingkat
kesalahan dalam menyusun perencanaan
strategi dan pada akhirnya mampu
meningkatkan kinerjanya. Keahlian dalam
perencanaan strategi ini termasuk didalamnya
adalah pengetahuan dan kemampuan untuk
penerapan perencanaan strategi.
Struktur organisasi internal perusahaan
memegang peran penting dalam perilaku
perusahaan agar mendapatkan kinerja yang
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lebih baik. Sementara itu, studi yang
menjelaskan hubungan struktur pasar,
perilaku, dan kinerja (structure-conductperformance/SCP) perusahaan, yaitu
hipotesis SCP dan hipotesis efisiensi.
Hipotesis paradigm SCP menekankan pada
adanya perilaku kolusi antara perusahaan
dalam industri yang terkonsentrasi pasar,
semakin rendah tingkat persaingan, dan
semakin tinggi tingkat laba. Hipotesis ini
terdukung jika dampak konsentrasi pasar
terhadap kinerja adalah positif, dan
mengabaikan tingkat efisiensi (Sabihaini,
2011).
Hopkins dan Hopkins (1997)
mengembangkan dua variabel utama yaitu
faktor personalitas manajerial yaitu
keyakinan terhadap adanya pengaruh
perencanaan dengan kinerja serta keahlian
perencanaan strategi. Penjelasan ini berfokus
pada pimpinan perusahaan. Kemampuan
dalam perencanaan strategi adalah
pengetahuan dan keahlian pengelola
perusahaan untuk menerapkan perencanaan
strategi. Keyakinan akan pengaruh
perencanaan strategi dan kinerja didefinsikan
sebagai seberapa besar keyakinan pimpinan
perusahaan terhadap perencanaan strategi
dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Pada UMKM, pimpinan puncak (top
management) biasanya adalah pemilik yang
sekaligus merangkap pengelola. Karakteristik
manajer/pemilik sendiri sangat penting dalam
UMKM, hal ini berkaitan dengan proses
manajemen pada perusahaan kecil dan
menengah yang unik, dimana pengambilan
keputusan manajemen yang termasuk dalam
perencanaan strategi, kemauan melakukan
inovasi dan keberanian mengambil risiko
dilakukan oleh pemilik/manajer. Oleh karena
itu kesuksesan dan kinerja perusahaan kecil
dan menengah sangat dipengaruhi oleh
personalities, ekspektasi dan kemampuan
manajer (Hadjimanolis, 2000).

Hopkins dan Hopkins (1997), Arasa
dan K'obonyo (2012), Sandada, dkk
(2015), dan Kumar (2015) mengatakan
bahwa perencanaan strategi sangat
mempengaruhi kinerja perusahaan.
Perencanaan strategi yang baik akan
muncul dari faktor manajerial yang
berkualitas sehingga akan berdampak
pada kinerja UMKM.
b. Rumusan Masalah
1. Apakah faktor manajerial berpengaruh
langsung terhadap perencanaan strategi
UMKM Handycraft Bantul?
2. Apakah faktor manajerial berpengaruh
tidak langsung terhadap kinerja
UMKM Handycraft Bantul yang
dimediasi oleh perencanaan strategi?
c. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menguji dan menganalisispPengaruh
langsung dan tidak langsung faktor
manajerial terhadap perencanaan strategi
UMKM
d. Tinjauan Teoretis
Variabel perencanaan strategi, faktor
manajerial dan kinerja memiliki definisi
oleh beberapa pendapat parah ahi,
diantaranya:
1. Kinerja Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
Definisi kinerja merujuk pada tingkat
pencapaian atau prestasi dari UMKM
dalam periode waktu tertentu. Tujuan
perusahaan yang terdiri dari: tetap berdiri
atau eksis (survive), untuk memperoleh
laba (benefit) dan dapat berkembang
(growth), dapat tercapai apabila
perusahaan tersebut mempunyai performa
yang baik. Menurut Indra (2006), kinerja
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adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu
organisasi dalam upaya mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
tersebut, sedangkan menurut Sabihaini
(2018) kinerja merupakan tingkat capaian
yang diperoleh suatu perusahaan pada
periode tertentu. Menurut Ardiana (2010),
kinerja merupakan suatu pencapaian
persyaratan-persyaratan pekerjaan
tertentu yang akhirnya secara langsung
dapat tercermin dari output yang
dihasilkan baik jumlah maupun
kualitasnya. Winata dan Devie (2013)
mengatakan kinerja merupakan hasil dari
kegiatan kerjasama diantara anggota atau
komponen dalam rangka mewujudkan
tujuan perusahaan.
Pengukuran kinerja merupakan sesuatu
yang kompleks dan merupakan tantangan
besar bagi para peneliti (Beal, 2000)
karena sebuah konstruk kinerja yang
bersifat multidimensional dan oleh karena
itu pengukuran kinerja dengan dimensi
pengukuran tunggal tidak mampu
memberikan pemahaman yang
komprehensif (Bhargava et al, 1994).
Pengukuran kinerja hendaknya
menggunakan atau mengintegrasikan
pengukuran yang beragam (multiple
measures) (Bhargava et al,1994;
Venkatraman & Ramunajam,1986). Beal
(2000) mengemukakan bahwa belum ada
konsensus tentang ukuran kinerja yang
paling layak dalam sebuah penelitian dan
ukuran-ukuran obyektif kinerja yang
selama ini dipakai dalam banyak
penelitian masih banyak kekurangan.
Misalnya ukuran ROI (Return On
Investment) mempunyai kelemahan,
karena terdapat berbagai macam metode
pengukuran depresiasi, persediaan dan
nilai fixed cost (Wright et al, 1995). Lebih

jauh Sapienza et al (1988) mengemukakan
bahwa ukuran kinerja organisasi berbasis
akuntansi dan keuangan memiliki
kekurangan selain disebabkan oleh
bervariasinya metode akuntansi, juga
disebabkan oleh adanya kecenderungan
manipulasi angka dari pihak manajemen
sehingga pengukuran menjadi tidak valid.
Mengantisipasi tidak tersedianya datadata kinerja obyektif dalam sebuah
penelitian, maka dimungkinkan untuk
menggunakan ukuran subyektif, yang
mendasarkan pada persepsi manajer (Beal,
2000). Zahra and Das (2005)
membuktikan bahwa ukuran kinerja
subyektif memiliki tingkat reliabilitas dan
validitas yang tinggi. Penelitian Voss &
Voss (2000) menunjukkan adanya korelasi
yang erat antara ukuran kinerja subyektif
dan ukuran kinerja obyektif. Berdasarkan
uraian diatas, kinerja perusahaan diukur
dengan menggunakan pengukuran
subyektif yang mendasarkan pada persepsi
manajer (pemilik) UMKM atas berbagai
dimensi pengukuran kinerja perusahaan.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)
Menurut UU no 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah
sebagai berikut:
· Usaha Mikro adalah usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi
kriteria memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha atau
memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
· Usaha Kecil adalah usaha ekonomi
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produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah).
· Usaha menengah adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
dengan kriteria memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah)
3. Faktor Manajerial
Secara etimologis, Manajemen adalah
kosa kata yang berasal dari bahasa
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Perancis kuno, yaitu “menegement” yang
berarti seni melaksanakan dan mengatur.
Sejauh ini memang belum ada kata yang
mapan dan diterima secara universal
sehingga pengertiannya untuk masingmasing para ahli masih memiliki banyak
perbedaan. Menurut Robbins dan Jugde
(2008) manajemen adalah proses
pengkoordinasian kegiatan pekerjaan
sehingga pekerjaan tersebut diselesaikan
secara efektif dan efisien melalui orang
lain. Manajemen dengan manajerial ada
keterkaitan satu sama lain oleh karena itu
peneliti menjelaskan definisi menajemen.
Konsep manajerial sangat berhubungan
dengan manajer, manajer merupakan
obyek atau orang sedangkan manajerial
adalah keterampilan dan keahlian yang
dimiliki seorang manajer.
Manajer adalah orang yang mengatur
pekerjaan atau kerja sama di antara
berbagai kelompok atau sejumlah orang
untuk mencapai sasaran, manajer
berwewenang dan bertanggung jawab
membuat rencana, mengatur, memimpin,
dan mengendalikan pelaksanaannya untuk
mencapai tujuan tertentu. Robbins dan
Jugde (2008) mendefinisikan manajer
(manager) sebagai orang yang
menyelesaikan tugas melalui orang lain.
Manajer membuat keputusan,
mengalokasikan sumber daya, dan
mengatur aktivitas karyawan untuk
mencapai tujuan yang telah direncanakan
dalam perencanaan strategi untuk
meningkatkan kinerja dan daya saing
UMKM.
Menurut Dessler (2008) ada lima
fungsi manajerial dalam ruang lingkup
manajemen, yaitu:
· Memimpin (Leading). Tugas utama
dari seorang manajer adalah memimpin
suatu organisasi untuk mencapai tujuan
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yang telah ditentukan organisasi
tersebut.
· Perencanaan (Planning). Suatu
kegiatan yang dilakukan dimana
kegiatan tersebut menjadi tujuan dari
organisasi dengan suatu rencana
ataupun sebagai acuan agar bisa meraih
tujuan yang telah ditentukan organisasi
sebelumnya.
· Pengorganisasian (Organizing).
Memetakan berbagai kegiatan yang
sifatnya lebih besar menjadi beberapa
kegiatan yang lebih kecil dengan cara
membagi tiap tugas supaya diperoleh
kegiatan yang lebih sederhana
sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai dengan lebih cermat. Kegiatan
pengorganisasian ini sendiri
diantaranya menghubungkan serta
mengatur pekerjaan sehingga mampu
dilaksanakan secara lebih efisien dan
lebih efektif.
· Pengarahan (Directing). Tindakan
yang berupaya supaya semua anggota
kelompok dapat berusaha untuk meraih
tujuan yang sesuai dengan rencana
manajerial serta usaha. Proses
implementasi program supaya bisa
untuk dilakukan oleh semua pihak
dalam organisasi tersebut dan juga
proses memotivasi supaya seluruh
pihak dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dengan mampu
menghasilkan produktifitas yang tinggi
dan penuh kesadaran.
· Pengawasan (Controlling).
Memastikan bahwa seluruh rangkaian
kegiatan yang telah direncanakan,
dilaksanakan secara terorganisasi dan
dapat berjalan dengan lancar.
Menurut Hopkins & Hopkins (1997)
dan Abadiyah (2013) indikator pada faktor

manajerial meliputi:
- Keahlian manajerial. Keahlian
manajerial dalam perencanaan strategi
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
kinerja dan daya saing, jika manajerial
tidak memiliki keahlian dalam
perumusan perencanaan strategi maka
organisasi atau UMKM tersebut tidak
akan berkembang dan susah
beradaptasi terhadap lingkungan yang
dinamis.
- Keyakinan manajerial. Keyakinan
dalam perencanaan strategi
mencerminkan usaha untuk
memperbaiki, keyakinan dan berpikir
positif merupkan kunci untuk
meningkatkan kinerja dan daya saing.
4. Perencanaan Strategi
Perencanaan strategi hadir sekitar
pertengahan tahun 1960-an dan para
pimpinan perusahaan mengakui bahwa
perencanaan strategi merupakan ”the one
best way”untuk memutuskan dan
mengimplementasikan strategi yang dapat
meningkatkan kompetitif pada setiap unit
bisnis, perencanaan strategi juga
merupakan cara yang melibatkan
pemikiran melalui sebuah karya,
penciptaan dari fungsi manajemen staf
baru yaitu munculnya ahli perencanaan.
Dimana sistem perencanaan ini
merupakan strategi yang bagus sebagai
suatu tahapan strategi yang akan
diterapkan para pelaku bisnis, manajer
perusahaan dan mengarahkan agar tidak
membuat kekeliruan (Mintzberg, H.
1994).
Menurut David (2011) perencanaan
strategi dapat di definisikan sebagai seni
dan pengetahuan dalam merumuskan,
mengimplementasikan, serta
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mengevaluasi keputusan-keputusan lintas
fungsional yang memampukan sebuah
organisasi mecapai tujuannya.
Sebagaimana di siratkan oleh definisi ini,
manajemen strategi berfokus pada usaha
untuk mengintegrasikan manajemen,
pemasaran, keuangan/akuntansi,
produksi/operasi, penelitian dan
pengembangan, serta sistem informasi
komputer untuk mencapai keberhasilan
organisasional. Oleh karena itu,
perencanaan strategi sebagai proses
penggunaan kriteria sistematis dan
investigasi yang sangat teliti untuk
merumuskan, menetapkan dan
mengendalikan strategi serta
mendokumentasikan harapan-harapan
organisasi secara formal (Hopkins, 1997).
Sabihaini (2011, 2012) menyatakan bahwa
esensi dari strategi adalah untuk
mempertahankan, menjaga dan
meningkatkan kinerja perusahaan dapat
meningkat kinerja suatu perusahaan.
Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh
tim mulai dari tahap penilaian atas situasi,
pemikiran strategis, pengambilan
keputusan hingga implementasi strategi.
Isu–isu perumusan strategi mencakup
penentuan bisnis apa yang akan di masuki,
bisnis apa yang tidak akan di jalankan,
bagaimana mengalokasikan sumber daya,
perlukah ekspansi atau diversifikasi
operasi dilakukan, perlukah perusahaan
terjun ke pasar internasional, perlukah
mager atau penggabungan usaha dibuat,
dan bagaimana menghindari
pengambilalihan yang merugikan. Karena
tidak ada organisasi yang memiliki sumber
daya yang tak terbatas, para penyusun
strategi harus memutuskan strategi
alternatif mana yang akan paling
menguntungkan perusahaan.
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Strategi yang baik dan tepat memiliki
proses yang lebih terperinci. Menurut
David (2011) proses perumusan strategi
terdiri atas beberapa tahap: pengembangan
visi dan misi; identifikasi peluang dan
ancaman
eksternal suatu organisasi;
kesadaran akan kekuatan dan kelemahan
internal; penetapan tujuan jangka panjang;
pencarian strategi-strategi alternatif dan
pemilihan strategi tertentu untuk mencapai
tujuan.
Perencanaan strategi pada berbagai
keadaan usaha yang seharusnya dimiliki
oleh perusahaan baik besar atau kecil,
karena dengan perencanaan strategi akan
dapat berfungsi sebagai sarana untuk
mengkomunikasikan tujuan perusahaan
serta alternatif jalan yang akan ditempuh
guna pencapaian tujuan tersebut. Perlu
diingat bahwa proses perencanaan strategi
ini adalah suatu pemikiran strategi
(strategic thinking) dari para pemilik
usaha. Perencanaan strategi tidak harus
bersifat formal namun pemikiran strategi
ini setidaknya mensistesiskan intuisi dan
kreativitas wirausaha kedalam visi masa
depan (Rambat,2002).
Perencanaan strategi yang efektif
pengaruhnya pada kinerja keuangan pada
contoh kasus pada hotel, ditunjukkan pada
peranan perilaku manajer dalam
pengambilan keputusan dan menciptakan
keunggulan bersaing yang berkelanjutan.
Hal ini tercapai ketika kemampuan
manajemen dan menggunakan kreasi dan
mengimplentasikan strategi agar tahan
pada keunggulan yang banyak terjadi
peniruan, mampu menciptakan faktor
hambatan dalam jangka waktu yang lama
( B h a r a w a j , Va r a d a r a j a n , 1 9 9 3 ;
Grant,1995; Mahoney dan Pandian, 1992;
Rumelt, 1984).
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Perencanaan strategi biasanya
mencakup periode waktu satu sampai lima
tahun (Matthews &Scott,1995; Robinson
and pearce,1997), sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa perencanaan strategi
menjadi pedoman sebuah organisasi untuk
tanggap terhadap lingkungan yang
dinamis dan sulit diramal. Perencanaan
strategi menekankan pentingnya membuat
keputusan-keputusan yang menempatkan
organisasi untuk berhasil menanggapi
perubahan.
Perencanaan strategi bermanfaat besar
sekali bagi efektifitas perkembangan
organisasi, diantara manfaat perencanaan
strategi adalah sebagai berikut:
· Kegiatan perumusan (formulasi)
strategi memperkuat kemampuan suatu
organsiasi mencegah masalah.
· Keputusan startegi yang di dasarkan
pada kelompok mungkin sekali
dihasilkan dari alternatif-alternatif
terbaik yang ada.
· Keterlibatan anggota dalam perumusan
strategi meningkatkan pemahaman
mereka akan adanya hubungan
produktivitas imbalan disetiap rencana
strategi dan dengan demikian
mempertinggi motivasi mereka
(khusus organsiasi profit).
· Senjang dan tumpang tindih kegiatan
diantara indvidu dan kelompok
berkurang, karena partisipasi dalam
perumusan masalah strategi
memperjelas adanya perbedaan peran
masing-masing.
· Penolakan terhadap perubahan
semakin berkurang.
Falshaw (2006) menentukan beberapa
kriteria pengukuran terhadap perencanaan
strategi formal, yaitu:

- Prosedur penyusunan perencanaan.
- Review perencanaan strategi.
- Waktu penentuan review hasil
perencanaan.
- Presentasi hasil penyusunan
perencanaan.
- Jumlah perencana.
- Dokumen perencanaan strategi yang
lengkap.
- Diskusi secara terbuka atau tertutup.
- Pengambilan keputusan strategi yang
bersifat opsional atau harus dilakukan
semuanya.
- Evaluasi progress perencanaan.
- Akuntabilitas perencanaan.

5. Model Penelitian Dan Hipotesis

Gambar 2. Kerangka Konseptual
6. Hipotesis Penelitian
· Pengaruh langsung faktor manajerial
terhadap kinerja UMKM
Faktor manajerial memiliki pengaruh
terhadap kinerja bisa dilihat berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Abadiyah
(2013). Pada penelitian ini ditemukan
bahwa kompetensi manajerial memiliki
pengaruh langsung yang positif terhadap
tinggi rendahnya kinerja industri kecil
menengah tas dan koper kecamatan
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tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
Semakin tinggi kompetensi manajerial,
maka kinerja organisasi juga akan semakin
baik. Besarnya pengaruh kompetensi
manajerial yang secara langsung
mempengaruhi tingkat kinerja karyawan.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat
dibangun sebuah hipotesis mengenai
pengaruh faktor manajerial terhadap
kinerja untuk penelitian ini yaitu:
H1: Faktor manajerial berpengaruh
langsung positif dan signifikan terhadap
kinerja
· Pengaruh langsung faktor manajerial
terhadap perencanaan strategi
Manajerial merupakan orang yang
membuat keputusan, mengalokasikan
sumber daya dan mengatur aktivitas
karyawan untuk mencapai tujuan yang
direncanakan (Robbins dan Jugde, 2008).
Hasil penelitian yang dilakukan Hopkins
& Hopkins (1997), adanya pengaruh
antara faktor manajerial dengan
perencanaan strategi bisnis. Temuan
penelitian sebelumnya, diketahui bahwa
sifat kepemimpinan seorang pemimpin
memepengaruhi perencanaan strategi.
Dari uraian di atas maka dapat
dibangun sebuah hipotesis mengenai
pengaruh faktor manajerial terhadap
perencanaan strategi untuk penelitian ini
yaitu:
H2: Faktor manajerial berpengaruh
langsung positif dan signifikan terhadap
perencanaan strategi
· Pengaruh langsung perencanaan strategi
terhadap kinerja UMKM
Hasil penelitian yang dilakukan
Pardeep Kumar (2015) menunjukkan
bahwa ada hubungan positif antara
perencanaan strategi dan kinerja
perusahaan. Ditambahkan pula bahwa

perencanaan strategi mengarah pada
kinerja perusahaan yang efektif. Hal yang
sama ditemukan oleh Hopkins (1997),
perencanaan strategi memiliki pengaruh
positif terhadap kinerja keuangan bank,
dan memediasi pengaruh faktor
manajerial, lingkungan, dan organisasi
terhadap kinerja bank. Berdasarkan
penelitian para ahli sebelumnya,
ditemukan adanya pengaruh dan
pentingnya perencanaan strategi dimiliki
perusahaan dalam peningkatan kinerjanya.
Dari uraian di atas maka dapat
dibangun sebuah hipotesis mengenai
pengaruh perencanaan strategi terhadap
kinerja perusahaan untuk penelitian ini
yaitu:
H3: Perencanaan strategi berpengaruh
langsung positif dan signifikan terhadap
kinerja UMKM
· Pengaruh tidak langsung faktor manajerial
terhadap kinerja UMKM melalui
perencanaan strategi
Peneliti menduga bahwa kinerja dapat
terbentuk atau dapat meningkat dengan
adanya perencanaan strategi serta
didukung dengan faktor manajerial yang
dimiliki oleh masing-masing pengelola
UMKM. Berdasarkan uraian-uraian di atas
maka dapat dibangun sebuah hipotesis
mengenai pengaruh faktor manajerial
terhadap kinerja perusahaan untuk
penelitian ini yaitu:
H4: Faktor manajerial berpengaruh
tidak langsung positif dan signifikan
terhadap kinerja UMKM melalui
perencanaan strategi
METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
asosiatif, karena untuk menjawab
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hubungan antar variabel (Sugiyono,
2013). Data yang digunakan berjenis data
kuantitatif.

Tabel 4. Penentuan Jumlah Sampel di Setiap
Sentra Handycraft Bantul
Komoditi

b. Objek Dan Populasi
Obyek pada penelitian ini adalah
UMKM Handycraft yang tersebar di
wilayah Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek atau subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2013). Populasi dalam
penelitian ini adalah UMKM Handycraft
yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak
3.229 UMKM, yang diklasifikasikan
berdasarkan 4 kelompok yaitu kerajinan
gerabah, kayu, kulit dan bambu.
c. Teknik Pengambilan Sampel Dan
Teknik Sampling
Penentuan sampel pada penelitiam ini
menggunakan rumus slovin dengan
toleransi kesalahan sebesa`r 10%

Teknik sampling yang digunakan
adalah Cluster Random Sampling.
Menurut Margono (2010) teknik Cluster
Random Sampling digunakan bila mana
populasi tidak terdiri dari individuindividu, melainkan terdiri dari kelompokkelompok individu. Berdasarkan
perhitungan rumus slovin diatas dan teknik
sampling, maka pembagian sampel
disetiap sentra adalah:

Jumlah (unit)

Sampel

Kerajinan Kayu

439

13

Kerajinan Kulit

614

19

1.872

56

304

9

3.229

97

Kerajinan Keramik
Kerajinan Bambu
Total

Teknik Pengumpulan Data yang
digunakan pada penelitian ini yaitu
mengumpulkan data primer berupa
persepsi pengelola UMKM Handycraft
dengan menggunakan kuesioner.
d. Variabel Dan Definisi Operasional
Setiap variabel memiliki defeinisinya
masing-masing, yaitu:
1. Kinerja
Kinerja adalah hasil dari cerminan
yang diperoleh UMKM dalam periode
waktu tertentu, dalam rentan 1-3 tahun.
Alasan pengambilan rentan waktu 3 tahun
untuk melihat kecenderungan
pertumbuhan yang meningkat, menurun
atau stabil. Pengalaman ini menggunakan
persepsi pengelola UMKM. Indikator
kinerja mengadopsi dari penelitian Dibrell
(2008) dan Sabihaini (2013): a)
pertumbuhan laba (Ki1), b) pertumbuhan
penjualan (Ki2), dan c) pertumbuhan
market share (Ki3).
2. Faktor manajerial
Faktor manajerial adalah keterampilan
dan keahlian pengelola UMKM dalam
menyusun suatu perencanaan strategi.
Indikator yang digunakan untuk faktor
manajerial mengadopsi dari penelitian
Hopkins & Hopkins (1997):
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· Keahlian manajerial diantaranya
koordinasi (FM1), kerja sendiri (FM2),
mengerti tujuan (FM3) dan keahlian
dalam manajerial (FM4).
· Keyakinan manajerial diantaranya
keyakinan dalam bekerja (FM5),
kepercayaan terhadap staff manajerial
(FM6) dan kesesuaian keahlian staff
administrasi (FM7).
3. Perencanaan Strategi
Perencanaan strategi adalah upaya
yang didisiplinkan untuk membuat
keputusan dan tindakan penting yang
membentuk dan membantu bagaimana
menjadi organisasi, memahami apa yang
dikerjakan dan apa yang menjadi alasan
untuk menjalankannya. Indikator yang
digunakan merupakan item yang di adopsi
dari penelitian Falshaw (2006) & Glaister
(2007):
· Prosedur penyusunan perencanaan
(PS1)
· Review perencanaan strategi (PS2)
· Waktu penentuan review hasil
perencanaan (PS3)
· Presentasi hasil penyusunan
perencanaan (PS4)
· Dokumen perencanaan strategi yang
lengkap (PS5)
· Diskusi secara terbuka atau tertutup
(PS6)
· Pengambilan keputusan strategi yang
bersifat opsional atau harus dilakukan
semuanya (PS7)
· Evaluasi progress perencanaan (PS8)
· Akuntabilitas perencanaan (PS9)

e. Skala Pengukuran Variabel
Dalam menilai variabel faktor
manajerial dan kinerja menggunakan ratarata dari masing-masing variabel.
Penentuan kriteria dilakukan dengan
menentukan nilai terendah (1) dan nilai
tertinggi (5) yang telah peneliti tetapkan
dengan menggunakan skala likert poin
lima.
Skala pengukuran variabel
perencanaan strategi menggunakan skala
semantik, semakin besar poin yang dipilih
artinya semakin formal perencanaan
strategi yang dibuat dan semakin kecil
poin yang dipilih maka semakin fleksibel
perencanaan strategi.

Gambar 3. Skala semantik Variabel
Perencanaan Strategi
Berdasarkan gambar 3 dapat
dijelaskan: jika rata-rata perencanaan
strategi berada pada >3 (lebih besar dari
tiga) maka perencanaan strategi cenderung
formal, sebaliknya, jika rata-rata
perencanaan strategi berada pada <3 (lebih
kecil dari tiga) maka perencanaan strategi
cenderung fleksibel.
f. Teknik Analisis Data
Setiap data yang telah diterima akan
dianalisis berdasarkan hal-hal berikut:
1. Metode Statistik Deskriptif
Data yang sudah dikumpulkan akan
ditabulasi dalam bentuk tabel yang
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digunakan peneliti untuk memberikan
informasi mengenai karakteristik variabel
penelitian.
Analisis inferensial untuk mengetahui
pengaruh perencanaan strategi terhadap
kinerja UMKM dengan faktor manajerial
sebagai mediasi. Metode analisis yang
digunakan adalah partial least square
(PLS). PLS adalah metode alternative
dalam persamaan structural equation
modeling (SEM).

Tabel 5. Karakteristik UMKM Berdasarkan
Jenis Usaha
Frekuensi

Persentase (%)

Kerajinan keramik
(gerabah)

54

57,4

Kerajinan kayu

13

13,8

Kerajinan kulit

18

19,1

Kerajinan bambu

9

9,7

Jumlah

94

100,0

Jenis Usaha

2. Uji sobel (sobel test)
Uji sobel dilakukan dengan cara
menguji kekuatan pengaruh tidak
langsung variabel independen ke variabel
dependen melalui variabel mediasi (Z).

UMKM di Kabupaten Bantul yang
bergerak dibidang kerajinan keramik
memberikan kontribusi besar
dibandingkan dengan UMKM dalam
bidang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner yang disebarkan kepada
UMKM Handycraft di Kabupaten Bantul
berjumlah 97, kuesioner yang tidak kembali
sebanyak 3 maka 94 kuesioner layak untuk
dianalisis.
a. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif menjelaskan profil
UMKM Handycraft dibagi atas jenis usaha
dan usia.
1. Karakteristik UMKM
· Karakteristik UMKM berdasarkan
jenis usaha.
Berdasarkan jenis usaha, kontribusi
setiap jenis usaha berbeda dapat dilihat
pada Tabel 5.

· Karakteristik UMKM berdasarkan
usia UMKM
Berdasarkan usia usaha UMKM, setiap
usaha dikelompokan menjadi tiga kategori
usia. Berdasarkan Tabel 6 menunjukan
bahwa usia UMKM yang dijadikan sampel
adalah UMKM berusia lebih dari 11 tahun.
Tabel 6. Karakteristik UMKM Berdasarkan
Usia UMKM
Usia UMKM

Frekuensi

Persentase (%)

1-5 tahun

12

12.7

6-10 tahun

12

12.7

> 11 tahun

70

74.6

Jumlah

94

100,0

2. Deskripsi Variabel Penelitian
Hasil analisis ini bertujuan untuk
menyimpulkan kecenderungan setiap
variabel berdasarkan data yang telah
dikumpulkan.
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· Variabel Perencanaan Strategi
Penilaian pengelola terhadap variabel
perencanaan strategi terdapat pada Tabel 7.
Rata-rata variabel perencanaan strategi
(PS) adalah 3,39, berada pada kategori
formal. Artinya, perencanaan strategi
pengelola UMKM yang ada di Kabupaten
Bantul memiliki prosedur perencanaan
yang seragam, pemilik UMKM
melakukan review perencanaan secara
berkala, memiliki batasan waktu yang
ketat dalam mereview perencanaan,
memiliki dokumen perencanaan, diskusi
hasil penyusunan perencanaan dilakukan
secara terbuka antara pemilik, pemimpin
dan karyawan, keputusan dalam
perencanaan adalah mutlak (tidak berupa
pilihan) serta evaluasi proses perencanaan
secara reguler.

Tabel 8. Deskripsi Variabel Kinerja UMKM

Tabel 7. Deskripsi Variabel Perencanaan
Strategi
Indikator

Rata-Rata

PS1

3,75

PS2

3,31

PS3

3,51

PS4

3,35

PS5

3,44

PS6

3,50

PS7

3,19

PS8

3,24

PS9

3,23

Total

3,39
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Rata-Rata

Ki1

3,57

Ki2

3,43

Ki3

3,57

Total

3,52

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan
tanggapan pengelola dengan rata-rata
memiliki penilaian yang tinggi terhadap
kinerja, hal ini ditunjukkan dengan nilai
rata-rata sebesar 3,52 artinya kinerja
berada pada kategori tinggi. Hal ini
menunjukkan tingginya kemampuan dari
para pengelola UMKM dalam mengelola
sumber daya yang ada sehingga dapat
memberikan nilai kepada UMKM
tersebut, dengan mengetahui kinerja
UMKM maka pengelola UMKM dapat
mengukur tingkat efisensi dan
produktifitas yang ditandai dengan usaha
mengalami pertumbuhan penjualan,
pertumbuhan pendapatan dan pangsa
pasar.
·

· Variabel Kinerja UMKM
Penilaian pengelola terhadap variabel
kinerja terdapat pada Tabel 8.

Indikator

Variabel Faktor Manajerial
Tabel 9 menunjukkan tanggapan
responden dari 94 UMKM Handycraft di
Kabupaten Bantul. Berdasarkan
indikatornya, keahlian manajerial
mendapatkan rata-rata sebesar 3,87, hal ini
berarti indikator keahlian manajerial
berada di kategori setuju. Artinya setiap
pengelola UMKM telah mampu
mengkoordinasi kegiatan dengan baik,
menyelesaikan pekerjaan dan telah
mengerti arah tujuan organisasi.
Sementara indikator keyakinan manajerial
mendapatkan rata-rata 3,85 dan juga
berada pada kategori setuju. Hal ini
menunjukan bahwa pengelola UMKM
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Tabel 9. Deskripsi Variabel Faktor Manajerial
Indikator

Pernyataan

Keahlian manajerial

Kepercayaan manajerial

sudah cukup yakin kepada setiap
karyawan dan dirinya sendiri dalam
menyelesaikan pekerjaannya.
Berdasarkan keseluruhan pernyataan di
dalam variabel faktor manajerial, rata-rata
persepsi responden memiliki penilaian
yang cukup tinggi yaitu sebesar 3,86,
artinya faktor manajerial berada pada
kategori setuju. Hal ini menunjukkan
bahwa pengelola UMKM Handycraft

Rata-Rata

FM1

3,98

FM2

3,75

FM3

3,90

Rata-rata

3,87

FM4

3,61

FM5

3,95

FM6

3,86

FM7

3,98

Rata-rata

3.85

Total rata-rata

3,86

yang ada di wilayah Kabupaten Bantul
memiliki keterampilan dalam penysunan
perencanaan strategi.
b. Uji Validitas Dan Reliabilitas PLS
Uji validitas dalam penelitian ini
dilakukan melalui uji Convergent Validity,
sedangkan uji reliabilitas menggunakan
uji composite realibility.

Tabel 10. Outer Loadings
No
1

Variabel
Faktor Manajerial

Indikator

Nilai Loading ()

Kriteria

Keterangan

FM1

0.828

0.5

Valid

FM2

0.693

0.5

Valid

FM3

0.772

0.5

Valid

FM4

0.723

0.5

Valid

FM5

0.852

0.5

Valid

FM6

0.825

0.5

Valid

FM7

0.874

0.5

Valid
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2

3

Variabel
Perencanaan Strategi

Kinerja UMKM

Indikator

Nilai Loading ()

Kriteria

Keterangan

PS1

0.658

0.5

Valid

PS2

0.679

0.5

Valid

PS3

0.694

0.5

Valid

PS4

0.671

0.5

Valid

PS5

0.592

0.5

Valid

PS6

0.679

0.5

Valid

PS7

0.764

0.5

Valid

PS8

0.742

0.5

Valid

PS9

0.776

0.5

Valid

KI1

0.952

0.5

Valid

KI2

0.947

0.5

Valid

KI3

0.919

0.5

Valid

Semua loading faktor memiliki nilai di
atas 0,50 sehingga semua konstruk masuk
dalam model (Ghozali, 2012).

c. Pengujian Hipote`sis
Pengujian Hipotesis Menggunakan
PLS yaitu Uji Model Struktural (Inner
Model)

Tabel 11. Composite Reliability dan AVE
No

Variabel

Composite
Reliability

Average
Variance
Extracted (AVE)

1

Faktor
Manajerial

0.924

0.637

2

Perencanaan
Strategi

0.894

0.516

3

Kinerja
UMKM

0.957

0.882

Dasar yang digunakan dalam menguji
hipotesis adalah nilai yang terdapat pada
output result path koefisien (inner weight
result).
Tabel 12. Hasil Path Coefficient

No

Semua konstruk memenuhi kriteria
reliable, hal ini ditunjukkan dengan nilai
composite reliability diatas 0,70 dan AVE
diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang
direkomendasikan (Ghozali, 2012).
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Pengaruh

Original
sample

P-Value

1

Faktor Manajerial
àKinerja UMKM

0.345

0.001

2

Faktor Manajerial
àPerencanaan
Strategi

0.616

0.000

3

Perencanaan Strategi
àKinerja UMKM

0.268

0.005
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Gambar 4. Diagram Path
Adapun uji hipotesis mediasi dilakukan
melalui Sobel Test (Ghozali 2012). Pada
penelitian ini dilakukan Sobel Test secara
online.

0.345 dengan nilai p sebesar 0.001. Hasil
ini berarti bahwa semakin baik tingkat
faktor manajerial yang dimiliki pengelola
maka semakin baik kinerja UMKM
Handycraft di Kabupaten Bantul. Atas
dasar tersebut hipotesis pertama yang
menyatakan adanya pengaruh positif dan
signifikan faktor manajerial terhadap
kinerja karyawan diterima/didukung.

Tabel 13. Hasil Uji Sobel
Jalur

Koefisien
Jalur

Sobel
Test (Z)

FMPSKi

0,616 x
0,268 =
0,165

2.484

p-value

Keterangan

0.0129 Signifika
n

Berdasarkan data yang disajikan setiap
hipotesis memiliki pengaruh positif.
1. Pengujian Hipotesis 1 (Terdapat
pengaruh positif dan signifikan faktor
manajerial terhadap kinerja UMKM)
Hasil pengujian hipotesis pertama
menunjukkan bahwa pengaruh faktor
manajerial terhadap kinerja UMKM
menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar

2. Pengujian Hipotesis 2 (Terdapat
pengaruh positif dan signifikan faktor
manajerial terhadap perencanaan
strategi)
Hasil pengujian hipotesis kedua
menunjukkan bahwa pengaruh faktor
manajerial terhadap perencanaan strategi
menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar
0.616 dengan nilai p sebesar 0.000. Hasil
ini berarti semakin baik tingkat faktor
manajerial yang dimiliki pengelola maka
semakin formal perencanaan strategi yang
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dibuat di UMKM Handycraft di
Kabupaten Bantul. Atas dasar tersebut
bahwa hipotesis kedua yang menyatakan
adanya pengaruh positif dan signifikan
faktor manajerial terhadap perencanaan
strategi diterima/didukung.
3. Pengujian Hipotesis 3 (Terdapat
pengaruh positif dan signifikan
perencanaan strategi terhadap kinerja
UMKM)
Hasil pengujian hipotesis ketiga
menunjukkan bahwa pengaruh
perencanaan strategi terhadap kinerja
UMKM menunjukkan nilai koefisien jalur
sebesar 0.268 dengan nilai p sebesar 0.005.
Hasil ini berarti semakin formal
perencanaan strategi maka semakin baik
kinerja di UMKM Handycraft di
Kabupaten Bantul. Atas dasar tersebut
bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan
adanya pengaruh positif dan signifikan
perencanaan strategi terhadap kinerja
karyawan diterima/didukung.
4. Pengujian Hipotesis 4 (Terdapat
pengaruh positif dan signifikan faktor
manajerial terhadap kinerja UMKM
melalui perencanaan strategi)
Hipotesis keempat adalah faktor
manajerial (X) berpengaruh positif
terhadap kinerja UMKM (Y) yang
dimediasi oleh perencanaan strategi (Z).
Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 terlihat
bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,165
dengan nilai p yaitu 0.012 (p ≤ 0,05). Hal
tersebut menunjukkan bahwa faktor
manajerial (X1) mempunyai pengaruh
positif secara tidak langsung dan
signifikan terhadap kinerja UMKM (Y)
yang dimediasi oleh perencanaan strategi
(Z).

Koefisien jalur yang dihasilkan dari X
ke Y sebesar 0.345 dengan nilai p sebesar
0.001 (p ≤ 0,05). Sedangkan koefisien
jalur yang dimediasi Z (perencanaan
strategi) dari X1 Z Y sebesar 0,165
(positif) dengan nilai p sebesar 0.012 (p ≤
0,05). Adapun bobot pengaruh tidak
langsung yang dihasilkan bernilai positif
signifikan sehingga hal tersebut berarti
bahwa semakin tinggi faktor manajerial
yang dimiliki, maka semakin baik tingkat
perencanaan strategi yang berdampak
semakin meningkatnya kinerja UMKM
Handycraft di Kabupaten Bantul. Hal
tersebut menunjukkan bahwa adanya Z
menyebabkan pengaruh X terhadap Y
memediasi. Atas dasar tersebut, hipotesis
keempat yang menyatakan bahwa Z
(perencanaan strategi) memediasi X1
(faktor manajerial) terhadap Y (kinerja
UMKM) diterima.
d. Pembahasan
1. Faktor Manajerial Berpengaruh Positif
Terhadap Kinerja UMKM
Hasil temuan menunjukkan bahwa
semakin tinggi keahlian dan keyakinan
manajerial yang dimiliki oleh pengelola
mampu meningkatkan kinerja UMKM.
Artinya, semakin tinggi kemampuan
pengelola dalam mengkoordinasi
kegiatan, mampu menyelesaikan
pekerjaan, mengerti arah tujuan organisasi
dan sudah cukup yakin kepada dirinya
sendiri dan karyawannya maka semakin
tinggi kinerja UMKM yang ditunjukkan
oleh tingginya tingkat penjualan, laba dan
pangsa pasar.
Hasil penelitian ini memperkuat hasil
penelitian yang dilakukan oleh Yurita, dkk
(2016) yang menyimpulkan bahwa faktor
manajerial berpegaruh positif dan
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signifikan terhadap kinerja perusahaan,
artinya pengelola UMKM yang memiliki
sikap manajerial yang baik bisa
meningkatkan kinerja.
2. Faktor Manajerial Berpengaruh Positif
Terhadap Perencanaan Strategi
Hasil temuan menunjukkan bahwa
keahlian dan keyakinan manajerial yang
dimiliki oleh pengelola dapat
meningkatkan perencanaan strategi.
Dengan kata lain faktor manajerial
memiliki peran yang signifikan dalam
menyusun suatu perencanaan strategi.
Artinya, semakin baik
kemampuan
pengelola dalam mengkoordinasi
kegiatan, menyelesaikan pekerjaan,
mengerti arah tujuan organisasi dan
pengelola sudah cukup yakin kepada
dirinya sendiri dan karyawannya maka
akan semakin formal perencanaan strategi.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan sebelumnya
oleh Hopkins & Hopkins (1997) yang
menyimpulkan bahwa faktor manajerial
berpegaruh positif terhadap perencanaan
strategi. Hasil penelitian ini tidak
mendukung penelitian yang dilakukan
oleh Abadiyah (2013) yang menemukan
bahwa faktor manajerial tidak berpegaruh
positif terhadap perencanaan strategi.
Faktor manajerial ternyata menjadi faktor
yang dapat mempengaruhi suatu
perencanaan strategi UMKM.
3. Perencanaan Strategi Berpengaruh
Positif Terhadap Kinerja UMKM
Hasil temuan menunjukkan bahwa
semakin formal perencanaan strategi yang
dibuat maka akan meningkatkan kinerja
UMKM yang ditunjukkan oleh tingginya
tingkat penjualan, laba dan pangsa pasar.
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Hasil penelitian ini memperkuat hasil
penelitian yang dilakukan oleh Hopkins &
Hopkins (1997) yang menyimpulkan
bahwa perencanaan strategi berpegaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja,
artinya UMKM yang memiliki
perencanaan strategi menghasilkan kinerja
yang tinggi. Taiwo dan Idunnu (2010)
menemukakan perencanaan strategi
meningkatkan kinerja organisasi yang
lebih baik, penelitian ini menggunakan
tanggapan sebagai pembuktikan,
perencanaan strategi ditentukan oleh
faktor manajerial, lingkungan dan
organisasi. Arasa dan K'obonyo (2012)
mengatakan ada hubungan yang kuat
antara perencanaan strategi dengan kinerja
perusahaan, semua indikator perencanaan
strategi berhubungan positif dengan
kinerja perusahaan. Sandada, dkk (2014)
menemukakan perencanaan strategi
memiliki hubungan positif dan hubungan
prediktif dengan kinerja UMKM.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh
Abadiyah (2013) yang menemukan bahwa
perencanaan strategi tidak menjadi faktor
yang dapat mempengaruhi kinerja suatu
organisasi atau UMKM, hal ini
dikarenakan kurang kuatnya faktor
manajerial dan budaya organisasi dalam
menyusun suatu perencanaan strategi.
Falshaw (2006) menemukan bahwa tidak
ada hubungan antara proses perencanaan
strategi formal dan kinerja perusahaan
secara subjektif yang diamati, mungkin
validitas pengukurannya yang menjadi
masalah, tapi perlu dicatat bahwa temuan
penelitian tersebut tunduk pada sejumlah
metodologi yang umum dipakai oleh
banyak peneliti empiris lainnya.
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4. Faktor Manajerial Berpengaruh Positif
Terhadap Kinerja UMKM Yang
Dimediasi Perencanaan Strategi
Hasil temuan menunjukkan bahwa
faktor manajerial yang dimediasi oleh
perencanaan strategi berpengaruh positif
terhadap kinerja UMKM. Pengaruh tidak
langsung yang ditunjukkan sebesar 0,616
x 0,268 = 0,165, dimana faktor manajerial
berpengaruh terhadap kinerja UMKM di
Kabupaten Bantul yang dimediasi oleh
perencanaan strategi sebesar 16,5 %. Hal
ini menunjukkan bahwa peran
perencanaan strategi sebagai variabel
intervening mempunyai pengaruh yang
positif, artinya faktor manajerial mampu
mendukung untuk meningkatkan kinerja
UMKM di Kabupaten Bantul melalui
perencanaan strategi.
Namun pengaruh langsung faktor
manajerial terhadap kinerja menunjukkan
sebesar 0.345 (34,5%), pengaruh langsung
ini lebih besar dibandingkan dengan
pengaruh tidak langsung yang dimediasi
oleh perencanaan strategi. Artinya
pengelola UMKM Handycraft kurang
mampu menerapkan perencanaan strategi
yang sudah cukup baik dibuat sebelumnya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Hopkins &
Hopkins (1997) yang mengatakan bahwa
proses perencanaan strategi memiliki efek
positif dan langsung terhadap kinerja, dan
menengahi atau mediasi pengaruh faktor
manajerial terhadap kinerja.
KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
1. Faktor manajerial memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja
UMKM.

2. Faktor manajerial memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap
perencanaan straregi.
3. Perencanaan strategi memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kinerja UMKM.
4. Faktor manajerial memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap
kinerja UMKM yang dimediasi oleh
perencanaan strategi.
b. Saran
Saran yang dapat diberikan dari
penelitian ini, antara lain:
1. Pentingnya bagi para pemilik/
pemimpin UMKM untuk
memperhatikan visi, misi dan tujuan
dalam usahanya dengan jelas sehingga
dapat melakukan dan mengembangkan
perencanaan strategi dengan mudah
dan meningkatkan efisiensi dan
efektifitas UMKM dalam menjalankan
kegiatannya serta dapat menciptakan
inovasi-inovasi dan kreatifitas
sehingga diharapkan dapat
menciptakan dan meningkatkan daya
saing baik dalam pasar domestik
maupun internasional.
2. Para pemilik UMKM pun perlu
melakukan pengkajian ulang dan
evaluasi secara terus menerus atas
rencana strategis yang telah dijalankan,
dengan harapan mampu memberikan
nilai lebih pada setiap usaha yang
dijalankan serta akhirnya mampu
meningkatkan penjualan, pendapatan
dan pangsa pasar UMKM.
3. Perencanaan strategi yang sudah dibuat
membutuhkan usaha lebih dalam
penerapannya didalam UMKM
sehingga dapat berjalan sesuai strategi
dan mampu meningkatkan kinerja dan
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pada akhirnya bisa meperbanyak
jumlah ekspor.
4. UMKM Handycraft adalah usaha yang
membutuhkan kreatifitas dalam
pengelolaannya, sehingga pengelola
dapat mengubah perencanaan strategi
menjadi lebih fleksibel agar lebih
mudah dalam penerapannya di dalam
UMKM.
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MEMBANGKITKAN SEKTOR USAHA
DI TENGAH PANDEMI COVID-19
KABUPATEN BANTUL
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Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104(Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55293
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Abstrak
Pogram pemulihan sektor usaha di tengah Pandemi Covid-19 sudah banyak dilakukan
baik oleh pemerintah pusat dan daerah atau pihak-pihak lain yang empati, namun studi tentang
model pemulihan sektor usaha di tengah Pandemi masih sangat minim. Maka untuk itu perlu
dirancang model penanggulangan dampak pandemi terhadap keberlanjutan sektor usaha.
Relevan dengan hal tersebut maka perlu dilakukannya penelitian, dimana penelitian ini nantinya
bersifat deskriptif dan dalam operasional analisis data mengadopsi teknik Root Cause Analysis
(RCA). Dengan adanya program pemulihan berdasarkan temuan di lapangan, maka dapat
disusun draft model tentang penyaluran bantuan untuk pemulihan sektor usaha kabupaten
Bantul dalam new normal atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan Pandemi Covid-19.
Program pemulihan hendaknya melibatkan berbagai lembaga terkait, sehingga penanganannya
akan komprehensif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam
merecovery dan membangkitkan sektor usaha di tengah Pandemi Covid-19 Kabupaten Bantul.
Model ini dalam jangka panjang diharapkan dapat dijadikan sebagai model jika terjadi kondisi
ini muncul kembali di masa depan.
Kata Kunci: Program Pemulihan, Root Cause Analysis, Sektor Usaha, Pandemi Covid-19
Abstract
The business sector recovery program in the middle of the Covid-19 Pandemic has been
carried out by both the central and regional governments or other empathy parties, but studies
on the business sector recovery model in the middle of the Pandemic are still very minimal.
Therefore, it is necessary to design a model for overcoming the impact of a pandemic on the
sustainability of the business sector. Relevant to this, it is necessary to do research, where this
research will be descriptive in nature and in operational data analysis adopt the Root Cause
Analysis (RCA) technique. With the recovery program based on findings in the field, a draft
model can be drawn up on the distribution of aid for the recovery of the Bantul district business
sector in a new normal or new lifestyle that is adapted to Pandemic Covid-19. The recovery
program should involve various related institutions, so that the handling will be comprehensive.
It is hoped that the results of this study can be used as a reference in recovering and reviving the
business sector in the middle of the Covid Pandemic 19 Bantul Regency. This model is expected
to be used as a model in the long run if this condition reappears in the future.
Keywords: Recovery Program, Root Cause Analysis, Business Sector, Covid-19 Pandemic
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PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Masalah
Skenario new normal atau pola hidup
baru yang beradaptasi dengan pandemi
Covid-19, kini menjadi tarik ulur.Berbagai
persiapan new normal tengah dilakukan
pemerintah meski sejumlah indikator
mengatakan Indonesia belum layak
memasuki fase tersebut. Presiden Jokowi
menyatakan keinginannya agar Indonesia
bisa segera memasuki fase normal baru.
Presiden mengatakan kedisiplinan
masyarakat menjalankan protokol
kesehatan menjadi kunci penerapan
normal baru. Terkait aturan normal baru, di
perkantoran dan industri telah diterbitkan
Menkes Terawan melalui Keputusan
Menteri Kesehatan (KMK) Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang
Panduan Pencegahan dan Pengendalian
Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran
dan Industri dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha pada Situasi
Pandemi. Isinya mengatur segala hal
terkait pencegahan Covid-19 untuk
pekerja dan di tempat kerja, baik semasa
pemberlakuan PSBB maupun pascaPSBB.
Kita tahu bahwa Pandemi Covid-19
berdampak sangat besar terhadap berbagai
sendi kehidupan, baik dalam jangka
pendek, menengah, maupun jangka
panjang. Salah satu dampak yang terjadi
adalah lumpuhnya aktivitas ekonomi
masyarakat. Banyak sekali sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
yang mempekerjakan warga sekitar
terpaksa berhenti karena pandemi Covid19, yang mengakibatkan hilangnya mata
pencaharian warga. Sejauh ini
perkembangan UMKM di DIY
berdasarkan data statistik 2015, UMKM di
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DIY ada 220 ribu. Tahun 2018 meningkat
menjadi 250 ribu, dari jumlah itu, 26 %
diantaranya tersebar di Kabupaten Bantul
dengan jumlah sebanyak 62 ribu UMKM
(BANTUL, KRJOGJA.com;13 November
2019). Jika di Kabupaten Bantul masingmasing UMKM rata-rata melibatkan 3
orang pekerja sajamaka 186.000 orang
menganggur. Dengan upah minimum
kabupaten (UMK) Bantul tahun 2019
sebesar Rp. 1.649.800/bulan, maka
penghasilan yang hilang diperkirakan
sekitar Rp. 306.862.800.000,- per bulan.
Angka tersebut hanya memperhitungkan
pendapatan pekerja, belum memperhitungkan keuntungan perusahaan. Belum
termasuk juga kerugian dari sektor-sektor
misalnya pariwisata, pertanian, keuangan
dan sektor usaha lainnya.
Untuk itu pemerintah harus berupaya
secepat mungkit bisa membangkitkan
kembali sektor usaha di tengah Pandemi
Covid-19. Disamping itu juga melakukan
berbagai upaya untuk membangkitkan
kembali UMKM yang telah mati. Bentuk
kegiatan program untuk pemulihan sektor
usaha di tengah Pandemi Covid-19, bisa
dengan berbagai skema sesuai kebutuhan
masing-masing sektor usaha. Untuk
menentukan skema bantuan sektor usaha
yang tepat maka diperlukan pemetaan
sektor usaha yang baik dan terstruktur.
Relevan dengan hal tersebut diperlukan
adanya penelitian yang mengacu pada
situasi saat ini (pemetaan sektor usaha di
tengah Pandemi Covid-19). Dengan
penelitian tersebut nantinya akan dapat
dijadikan, sebagai dasar pengambilan
keputusan Pemda Bantul dalam
memberikan bantuan sektor usaha agar
cepat bangkit atau menggeliat kembali di
tengah Pandemi Covid-19.
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perlu belajar dari pengalaman yang
pernah dilakukan untuk menangani
krisis tersebut. Hasil studi ini dapat
dijadikan sebagai salah satu rujukan
penanganan masalah yang relatif sama,
khususnya di tengah Pandemi Covid19 yang membutuhkan penanganan
secara cepat dan tepat.
2. Keberadaan sektor usaha bagi penyedia
lapangan kerja sangat dibutuhkan.
Karena sebagian besar perusahaan
yang ada di Indonesia masuk kategori
UMKM, sehingga keberlanjutan dari
UMKM sangat penting. Pandemi
Covid-19 menjadi faktor pengganggu
keberlanjutan UMKM sehingga perlu
adanya program yang tepat untuk
membangkitkan mereka dari
keterpurukan.
3. Pogram pemulihan sektor usaha di
tengah Pandemi Covid-19 sudah
banyak dilakukan baik oleh pemerintah
pusat dan daerah atau pihak-pihak lain
yang empati, namun studi tentang
model pemulihan sektor usaha di
tengah Pandemi masih sangat minim.
Maka untuk itu perlu dirancang model
penanggulangan dampak pandemi
terhadap keberlanjutan sektor usaha.
Hasil akhir dari penelitian ini berupa
model yang diperlukan untuk recovery
sektor usaha Kabupaten Bantul di new
normal atau pola hidup baru yang
beradaptasi dengan pandemi Covid-19.

b. Perumusan Masalah
Masalah utama yang dihadapi di tengah
Pandemi Covid-19 ditinjau dari aspek
ekonomi adalah banyak masyarakat yang
kehilangan mata pencaharian. Banyaknya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di
tengah Pandemi Covid-19, oleh karena itu
baik pemerintah pusat maupun daerah
perlu membuat program pemulihan sektor
usaha di tengah Pandemi Covid-19,
dengan menggulirkan berbagai program
dan skema pendanaan untuk memulihkan
perekonomian.
Berangkat dari alasan tersebut maka
sangat perlu dilakukan penelitian
mengenai format program dan skema
pendanaan dalam pemulihan ekonomi new
normal atau pola hidup baru yang
beradaptasi dengan pandemi Covid-19.
Permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
- Bagaimana kondisi sektor usaha
Kabupaten Bantul di tengah Pandemi
Covid-19?
- Bagaimana model pemulihan sektor
usaha Kabupaten Bantul dalam new
normal atau pola hidup baru yang
beradaptasi dengan Pandemi Covid19?
c. Urgensi Penelitian
Penelitian ini sangat penting dilakukan
dengan mengacu beberapa pertimbangan,
antara lain:
1. Kondisi ekonomi dunia pada umumnya
dan Indonesia khususnya yang saat ini
tidak bisa berjalan dengan normal
karena adanya Pandemi Covid-19.
Kecenderungannya pada waktu-waktu
mendatang mungkin akan muncul
kondisi ini kembali dengan kasus
pandemi yang berbeda. Oleh karena itu

d. Target Temuan
Penelitian ini bersifat deskriptif
sehingga nantinya akan diketahui dampak
positif dan negatif dari Pandemi Covid-19
terhadap sektor usaha di Kabupaten
Bantul. Dari dampak tersebut nantinya
akan bisa diketahui kebutuhan untuk
membangkitkan kembali sektor usaha.
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Penelitian ini pada akhirnya akan
memberikan rekomendasi model yang
tepat pada program recovery yang dapat
diterapkan pada kasus new normal atau
pola hidup baru yang beradaptasi dengan
pandemi Covid-19.
METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Berdasarkan analisis datanya, maka
jenis penelitian ini adalah deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian
yang menggambarkan atau memotret
fenomena empirik yang ada dalam
masyarakat atau dalam kehidupan nyata
sebagaimana adanya (Singarimbun,
Effendi, 1995). Sedangkan berdasarkan
tujuannya maka penelitian ini merupakan
penelitian evaluatif. Berdasarkan hasil
yang diharapkan maka masuk dalam
kategori penelitian terapan. Penelitian ini
bermaksud untuk mengetahui program
pemulihan sektor usaha di tengah Pandemi
Covid-19, sehingga diharapkan akan
ditemukan model pemulihan ekonomi
pada kasus new normal atau pola hidup
baru yang beradaptasi dengan pandemi
Covid-19 Kabupaten Bantul.
b. Data, Sumber Data, dan Sampel
Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer yang bersumber dari
jawaban responden melalui instrumen
penelitian berupa kuesioner. Responden
penelitian ini adalah pemilik sektor usaha
di Kabupaten Bantul (antara 1%-10% dari
jumlah setiap sektor usaha yang ada di
Kabupaten Bantul). Teknik sampling yang
digunakan adalah purposive sampling.
Data pendukung diperoleh dari berbagai
sumber antara lain Pemerintah Daerah

Bantul, pihak pendonor program
pemulihan sektor usaha di tengah Pandemi
Covid-19 (Pemerintah Pusat, Pemda,
Bank, LSM, dan lain-lain). Data yang
dikumpulkan dari responden berupa:
aktivitas produksi, aktivitas keuangan,
jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan,
aktivitas pemasaran, prospek bisnis,
kemandirian bisnis, dan aktivitas lainnya
serta kendala-kendala utama yang
dihadapi setiap sektor usaha yang ada di
Kabupaten Bantul di tengah Pandemi
Covid-19.
c. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data akan
digunakan metode deskriptif analisis
dengan cara mendeskripsikan data-data
yang diperoleh dari lapangan berkaitan
dengan rumusan permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini kemudian
ditarik kesimpulan. Beberapa tahapan
dalam analisis data adalah sebagai berikut:
- Mengelompokkan responden
berdasarkan dampak tingkat keparahan
yang dihadapi di tengah Pandemi Covid19 (terkena dampak langsung atau dampak
tidak langsung)
- Mendeskripsikan harapan responden
terhadap program pemulihan
- Mendeskripsikan kondisi sektor usaha
sebelum Pandemi Covid-19
- Mendeskripsikan kondisi sektor usaha
di tengah Pandemi Covid-19
- Mendeskripsikan bantuan yang telah
diberikan oleh berbagai pihak
- Menentukan kebutuhan program untuk
pemulihan
- Menentukan model pemulihan sektor
usaha Kabupaten Bantul dalam new
normal atau pola hidup baru yang
beradaptasi dengan Pandemi Covid-19.
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Dalam operasional analisis data dapat
mengadopsi teknik Root Cause Analysis
(RCA). Teknik Root Cause Analysis (RCA)
dalam proses problem solving adalah sebuah
teknik yang dimaksudkan untuk membantu
tim di area kerja menemukan dan memahami
penyebab utama dari masalah yang ada,
dengan tujuan menghilangkan penyebabpenyebab tersebut muncul lagi di waktu
mendatang, sehingga bisa dilakukan tindakan
pencegahan. Berikut 3 pendekatan yang bisa
digunakan untuk mengidentifikasi penyebab
utama masalah di sektor usaha dengan metode
Root Cause Analysis :
1. Solusi Harus Berhubungan dengan
Akar Penyebab Masalah
Ketika menemukan adanya berbagai
masalah dalam sektor usaha (perusahaan),
respon yang biasanya paling cepat adalah
bagaimana menemukan solusinya.
Namun, ternyata itu bukanlah sebuah cara
yang tepat untuk menuntaskan masalah
hingga ke akarnya. Sehingga sering kali
masalah yang sama muncul kembali.
Pendekatan yang lebih baik adalah dengan
menghilangkan akar penyebab utamanya,
dan DMAIC, menjadi salah satu teknik
yang efektif dalam mengidentifikasi akar
penyebab permasalahan.
Define and Measure the Problem
–Pertanyaannya, apa yang ingin
perusahaan lakukan untuk mencegah
masalah yang sama terjadi lagi di waktu
mendatang? Kapan dan dimana masalah
itu terjadi? Apa arti penting masalah bagi
perusahaan? Langkah pertama dalam
proses ini adalah untuk mengidentifikasi
dan merumuskan masalah.
Analyze cause-and Effect
Relationship –Ketika permasalahan yang
ada sudah berhasil didefinisikan, maka
penting untuk mencari tahu akar penyebab
masalah dan pahami bagaimana masalah

itu saling berhubungan satu sama lainnya.
Kumpulkan sampel data yang terkait
dengan masalah dan lakukan analisa root
cause untuk mengidentifikasi alasan
kenapa masalah itu muncul. Analisis ini
akan membentuk dasar untuk menentukan
solusi yang mampu mencegah terulangnya
kembali masalah yang sama.
Implement and Control the Best
Solutions – Lakukan identifikasi solusi
berdasarkan hasil dari analisis
biaya/manfaat. Solusi terbaik harus
dilakukan dengan tindakan yang spesifik
yang mampu mengontrol akar penyebab
masalah. Terapkan solusi yang tepat dan
pastikan untuk memantau hasilnya untuk
menjaga masalah yang sama terjadi lagi.
2. Terapkan Teknik 5 Whys untuk
Menemukan Akar Penyebab Masalah
Pertanyaan “mengapa” merupakan
sebuah proses paling dasar dari penalaran
fundamental dalam diri seseorang,
setidaknya, seperti itulah yang dijelaskan
oleh Goldstein & Levin, yang juga
menganggap problem solving sebagai
bagian paling kompleks dari semua fungsi
intelektual. Tool 5-Whys ini dapat
digunakan secara terpisah ataupun sebagai
bagian dari diagram sebab akibat
(Fishbone/Ishikawa diagram). Diagram
ini akan membantu mengeksplorasi semua
potensi kesalahan ataupun masalah.
Ketika telah memasukkan semua input
dalam diagram sebab akibat, bisa
menggunakan teknik 5-Whys untuk
menggali akar permasalahannya.
Mengapa menggunakan 5-Whys? 5-Whys
akan membantu mengidentifikasi akar
masalah; 5-Whys membantu menemukan
hubungan antara akar masalah yang
berbeda; 5-Whys adalah salah satu metode
analisa yang paling sederhana dan mudah,
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tanpa perlu melakukan analisa statistik.
Langkah-langkah untuk melaksanakan 5Whys sebagai berikut:
- Pertama; Tuliskan masalah yang ada di
perusahaan secara spesifik. Menulis
masalah membantu merumuskan
masalah dan memiliki gambaran
sepenuhnya, hal ini juga membantu tim
untuk fokus pada masalah yang sama.
- Kedua; Buatlah pertanyaan kenapa
masalah terjadi dan tuliskan jawaban di
bawah pertanyaan tadi.
- Ketiga; Jika jawaban tidak bisa
mengidentifikasi akar penyebab
masalah (root cause) timbulnya
masalah, tanyakan lagi kenapa dan
tuliskan lagi jawabannya.
- Keempat; Lihat lagi ke langkah 3
sampai tim sepakat bahwa jawaban
yang sudah di tulis bisa
mengidentifikasi penyebab utama dari
masalah yang ada.
Tips mengefektifkan hasil 5-Whys,
terkait dengan terlalu cepat dalam
mengambil tindakan perbaikan akan
menyasar simptomnya saja, tidak
menyelesaikan masalah hingga akarnya.
Dengan kata lain, inisiatif problem solving
terancam gagal dan masalah mungkin akan
kembali muncul. Penggunaan teknik RCA
seperti 5-Whys dan diagram Fishbone
(tulang ikan/sebab akibat) akan
menghindarkan dari resiko ini.
3. Gunakan Cause & Effect Diagram
The Cause & Effect diagram atau biasa
juga disebut Fishbone atau Ishikawa
diagram bertujuan untuk memecahkan
akar penyebab masalah secara tim.
Kendala yang muncul saat melakukan
proses problem solving secara tim adalah
adanya ide dan persepsi yang berbeda dari
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masing-masing anggota tim. Fishbone
diagram membantu menampilkan secara
visual sumber-sumber penyebab masalah
sehingga memudahkan tim
mengidentifikasi akar penyebab
permasalahan. Berikut 6 sumber penyebab
timbulnya masalah di perusahaan:
- Man (Tenaga Kerja); hal ini berkaitan
dengan kekurangan pengetahuan dan
keterampilan dari sumber daya
manusia.
- Mesin/peralatan; tidak adanya sistem
perawatan preventif terhadap mesin,
kesesuaian mesin dengan spesifikasi,
mesin tidak dikalibrasi, dan beberapa
hal lainnya.
- Metode Kerja; berkaitan dengan
prosedur dan metode kerja yang tidak
benar, tidak jelas, tidak diketahui, tidak
transaparan, tidak cocok, dan lain
sebagainya.
- Material; ketiadaan spesifikasi
kualitas bahan baku yang digunakan.
- Tempat & Lingkungan Kerja; tidak
memerhatikan kebersihan, lingkungan
kerja tidak kondusif, kurangnya lampu
penerangan, ventilasi yang buruk,
bising, dan lain sebagainya.
- Motivasi; sikap kerja yang benar dan
professional, misal sulit bekerja sama.
Diagaram sebab-akibat ini adalah
sebuah tool visual yang digunakan saat
akan menyelidiki beberapa kemungkinan
penyebab timbulnya masalah. Tool ini
menampilkan berbagai penyebab masalah
dan peristiwa-peristiwa yang mengarah ke
penyebabnya. Hal ini membuat diagram
sebab-akibat menjadi salah satu tool yang
efektif dalam mengidentifikasi akar
penyebab masalah. Bentuk paling umum
dari sebab dan akibat diagram adalah
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Fishbone (Gambar 1). Ini adalah diagram
dengan garis tengah, seperti tulang
punggung ikan, dengan masing-masing
penyebab ditulis pada garis memancar dari
garis tengah.

Gambar 1. Fishbone Diagram
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan jangka panjang hasil penelitian ini
adalah untuk membantu mengatasi dampak
negatif atau solusi dari kemungkinan
munculnya kembali pandemi dimasa
mendatang. Karena hal-hal seperti pandemi,
bencana alam yang sering terjadi atau kondisi
sejenis seperti krisis ekonomi, krisis politik,
krisis sosial dan sebagainya akan selalu ada.
Sektor usaha yang menjadi tulang punggung
perekomian daerah dan nasional, perlu
adanya metode yang tepat dan cepat untuk
mengatasi kondisi agar sektor usaha segera
bangkit di tengah Pandemi Covid-19. Dari
kemampuan mengatasi dampak Pandemi
Covid-19, sektor usaha bisa menuju kinerja
yang sehat kembali dan mampu memainkan
perannya sebagai penyedia lapangan kerja,
minimal di lingkungan sekitar.
Target khusus penelitian ini lebih
diarahkan untuk menentukan program
pemulihan kinerja sektor usaha di tengah
Pandemi Covid-19. Dan hasilnya digunakan
untuk menemukan model yang paling tepat
dalam mengatasi atau memulihkan sektor
usaha di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian

ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan
responden sektor usaha yang terdampak
Pandemi Covid-19. Indikator keberhasilan
program pemulihan antara lain bangkitnya
aktivitas produksi, aktivitas keuangan,
penyerapan tenaga kerja, aktivitas pemasaran,
kinerja bisnis, dan kemandirian sektor usaha.
a. Tahapan Penelitian
Langkah-langkah atau tahapantahapan dalam penelitian ini disusun
secara sistematis. Langkah-langkah yang
akan dilaksanakan berupa kegiatankegiatan sebagai berikut:
- Koordinasi tim untuk persiapan
pelaksanaan penelitian, dalam
penelitian ini akan melibatkan berbagai
pihak yang berwenang khususnya dari
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Bantul.
Diharapkan dinas yang terkait akan
terjun langsung bersama dengan tim
peneliti untuk mengumpulkan data,
disamping data awal yang telah kami
dapatkan dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda),
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), Dinas Koperasi,
UKM dan Perindustrian Kabupaten
Bantul.
- Survey awal untuk mencari data awal
tentang calon responden yang
terdampak Pandemi Covid-19, dan
melihat kondisi sesungguhnya
responden yang akan diteliti.
Mengelompokkan responden
berdasarkan dampak tingkat keparahan
yang dihadapi di tengah Pandemi
Covid-19 (terkena dampak langsung
atau dampak tidak langsung).
- Observasi, melihat kondisi secara
menyeluruh dengan melibatkan
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berbagai pihak terkait, perwakilan dari
Dinas Koperasi, UKM dan
Perindustrian Kabupaten Bantul yang
terlibat langsung di dalam BPBD.
Tahapan ini bertujuan untuk dapat
mendeskripsikan kondisi sektor usaha
sebelum Pandemi Covid-19dan kondisi
sektor usaha di tengah Pandemi Covid19.
- Persiapan untuk indepth interview,
dalam hal ini dilakukan pembenahanpembenahan terhadap kuesioner yang
telah dibuat berdasarkan hasil survey
awal dan observasi secara mendalam.
- Melakukan indept interview terpilih
dari setiap sektor usaha yang ada di
Kabupaten Bantul di tengah Pandemi
Covid-19, untuk menentukan pola
program pemulihan. Tahapan ini
bertujuan untuk dapat mendeskripsikan
bantuan yang telah diberikan oleh
berbagai pihak dan menentukan
kebutuhan program untuk pemulihan.
- Melakukan entry data hasil indept
interview dan melakukan tabulasi data
dan olah data hasil indept interview.
Hasil akhir untuk menentukan model
pemulihan sektor usaha Kabupaten
Bantul dalam new normal atau pola
hidup baru yang beradaptasi dengan
Pandemi Covid-19.
Berdasarkan tahapan-tahapan di
atas dapat dilaporkan bahwa semua
tahapan telah dilaksanakan sesuai
target. Diharapkan dengan lancarnya
kegiatan penelitian ini maka akan
memperoleh hasil penelitian yang
memuaskan.

tentang kondisi perekonomian suatu
wilayah. Untuk memperoleh gambaran
secara menyeluruh tentang kondisi
perekonomian suatu wilayah dapat dilihat
melalui neraca ekonominya, seperti
tercermin dalam produk domestik suatu
daerah (Tabel 1).
Berdasarkan data dan survey awal
diatas kemudian dilakukan penentuan
responden. Responden penelitian ini
adalah pemilik sektor usaha di Kabupaten
Bantul (antara 1%-10% dari jumlah setiap
sektor usaha yang ada di Kabupaten
Bantul). Beberapa karakteristik responden
sebagai berikut:
1. Karakteristik Responden Berdasarkan
Pengelompokkan Sektor Usaha
Responden penelitian merupakan
setiap sektor usaha dengan skala UMKM
yang ada di Kabupaten Bantul meliputi:
Pertanian; Pertambangan dan Penggalian;
Industri Pengolahan; Listrik, Gas & Air
Bersih; Konstruksi; Perdagangan, Hotel &
Restoran; Pengangkutan & Komunikasi;
Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan; JasaJasa.
2. Karakteristik Responden Berdasarkan
Dampak Tingkat Keparahan
Berdasarkan tingkat keparahan
dampak yang dihadapi sektor usaha di
tengah Pandemi Covid-19, bisa dibagi
empat klasifikasi tingkatan misalnya:
Sangat Parah; Parah; Sedang; dan Ringan
(Tabel 2).

b. Data Responden Penelitian
Data awal yang tim peneliti peroleh
bisa dari Bappeda Kabupaten Bantul
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Tabel 1. Produktivitas Per Sektor Kabupaten
Bantul Tahun 2018-2019
2018
No

Sektor

(Rp)

1

PDRB

2

Jumlah Angkatan
Kerja

3

Pertanian

4

Pertambangan dan
Penggalian

5

Industri Pengolahan

6

Listrik, Gas & Air
Bersih

7

Konstruksi

8

Perdagangan, Hotel
& Restoran

9

Pengangkutan &
Komunikasi

2019
%

(Rp)

%

10 Keuangan, Sewa &
Jasa Perusahaan
11 Jasa-Jasa

Tabel 2. Klasifikasi Dampak Tingkat
Keparahan
Tingkat
Keparahan

Deskripsi

Sangat Parah

Semua usaha berhenti total

Parah

Sebagian besar usaha
berhenti total

Sedang

Sebagian kecil usaha
berhenti total

Ringan

Hanya berhenti sementara
waktu

3. Karakteristik Responden Terkait
Pandemi Covid-19
Karakteristik ini menggambarkan
kondisi kinerja sektor usaha sebelum
Pandemi Covid-19 dan kondisi kinerja
sektor usaha di tengah Pandemi Covid-19
(Tabel 3).
c. Bantuan Sektor Usaha
Sektor usaha bisa saja mendapatkan
bantuan usaha antara lain dari pemerintah
pusat, pemda, BPBD, Dinas Koperasi,
UKM dan Perindustrian Kabupaten
Bantul, Perbankan, Perguruan Tinggi, dan
Lembaga Swadaya Masyarakat baik
nasional maupun internasional, maupun
pihak-pihak lain yang punya kepedulian.
Bentuk bantuan yang mungkin
diterima saat ini bisa jadi sudah ada dan
masing-masing pendonor memberikan
bantuan yang beragam. Jumlah atau
besarnya bantuan juga mungkin bervariasi
tergantung sumber pendanaan maupun
kesediaan pendonor. Bantuan ini tentunya
dimaksudkan untuk menopang
keberlangsungan kegiatan usaha tetap
jalan di tengah Pandemi Covid-19.
Bagaimanapun juga sektor usaha di tengah
Pandemi Covid-19 harus tetap menggeliat
dan harus ditopang bantuan oleh
pemerintah baik pusat maupun daerah.
Bantuan modal bisa juga diberikan
perbankan dengan bunga rendah, atau
menawarkan bantuan permodalan yang
dicicil pengembaliannya setelah kinerja
usaha pulih kembali. Dengan bantuanbantuan tersebut diharapkan sektor usaha
di Kabupaten Bantul bisa pulih kembali.
Namun yang pasti program bantuan akan
dapat diketahui tepat sasaran atau efektif
bilamana telah dilakukan penelitian yang
mendalam tentang kebutuhan masingmasing sektor usaha.
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Tabel 3. Karakteristik Responden Terkait
Pandemi Covid-19

No

Sektor

1

PDRB

2

Jumlah
Angkatan Kerja

3

Pertanian

4

Pertambangan
dan Penggalian

5

Industri
Pengolahan

6

Listrik, Gas &
Air Bersih

7

Konstruksi

8

Perdagangan,
Hotel &
Restoran

9

Pengangkutan &
Komunikasi

Kinerja
Sebelum
Pandemi
Covid-19

Kinerja Di
tengah
Pandemi
Covid-19

(Rp)

(Rp)

%

%

10 Keuangan, Sewa
& Jasa
Perusahaan
11 Jasa-Jasa

d. Pembahasan
Secara umum pembahasan diawali
dengan mendeskripsikan dampak
Pandemi Covid-19untuk seluruh sektor
usaha (dengan skala UMKM) baik dampak
langsung maupun tidak langsung. Dampak
ini bisa dengan melihat indikator-indikator
kinerja sektor usaha baik sebelum maupun
saat Pandemi Covid-19. Indikator kinerja
usaha didasarkan pada laporan keuangan
dan cashflownya. Dari penilaian indikator
kinerja usaha akan bisa diketahui tingkat
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keparahan dampak. Dampak keparahan
dapat dilihat dari keberlangsungan usaha,
apakah usaha masih tetap jalan atau
berhenti total (sesuai klasifikasi dampak
tingkat keparahan). Dari sisi dampak perlu
dipetakan jumlah berapa % yang sangat
parah, berapa % yang parah, berapa %
yang sedang, dan berapa % yang ringan.
Untuk selanjutnya peneliti akan
menganalisis dengan teknik Root Cause
Analysis (RCA). Teknik Root Cause
Analysis (RCA) dimaksudkan untuk
membantu tim menemukan dan
memahami penyebab utama dari masalah
yang ada pada setiap sektor usaha sesuai
klasifikasi dampak tingkat keparahan.
Dengan tujuan nantinya dapat
menghilangkan penyebab-penyebab
tersebut muncul lagi di waktu mendatang,
sehingga bisa dilakukan tindakan
pencegahan jika menghadapi situasi yang
sama.
Dari hasil Root Cause Analysis akan
bisa kita deskripsilkan juga harapan
responden relevan dengan program
pemulihan sesuai masing-masing sektor
usaha. Untuk program pemulihan usaha ini
kita perlu melihat kembali kondisi kinerja
sektor usaha sebelum Pandemi Covid-19
dan kondisi kinerja sektor usaha di tengah
Pandemi Covid-19, agar harapan
responden sesuai realita dilapangan. Yang
tidak kalah penting disini perlu juga
diketahui bantuan yang telah diberikan
masing-masing sektor usaha oleh berbagai
pihak agar tidak terjadi tumpang tindih
bantuan. Sehingga nantinya kebutuhan
program untuk pemulihan sektor usaha
benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Efektivitas program pemulihan bisa
didasarkan pada beberapa indikator yaitu:
aspek produksi, aspek keuangan, aspek
pemasaran, aspek tenaga kerja, prospek
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bisnis, dan kemandirian. Dengan adanya
program pemulihan berdasarkan temuan
di lapangan, maka dapat disusun draft
model tentang penyaluran bantuan untuk
pemulihan sektor usaha Kabupaten Bantul
dalam new normal atau pola hidup baru
yang beradaptasi dengan Pandemi Covid19. Diharapkan hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai referensi dalam
merecovery dan membangkitkan sektor
usaha di tengah Pandemi Covid-19
Kabupaten Bantul. Model ini dalam
jangka panjang juga diharapkan dapat
dijadikan sebagai model jika terjadi
kondisi ini muncul kembali dimasa depan.
Secara khusus draft model pemulihan
dapat dipisahkan menjadi 2 bagian:
1. M o d e l B a n t u a n K e l e m b a g a a n
(Institusional); sektor usaha yang
terdampak sangat parah mestinya
mendapatkan perhatian tidak hanya
dari satu instansi pemerintah saja
namun juga harus melibatkan pihak
swasta, lembaga keuangan, perguruan
tinggi, psikolog, dan pihak lain yang
relevan.
2. Model Bantuan Teknis; bentuk dan
jumlah bantuan harus diselaraskan
dengan kondisi dan skala sektor
usahayang bersangkutan. Selain itu
bentuk dan jumlah bantuan juga harus
mempertimbangkan dampak tingkat
keparahan akibat Pandemi Covid-19.
Berdasarkan pembahasan diatas, maka
penelitian dapat diaplikasikan dalam
membangkitkan sektor usaha Di Tengah
Pandemi Covid-19 Kabupaten Bantul.
Dan selanjutnya penelitian diarahkan
untuk menguji keberhasilan atau
mengevaluasi model pemulihan sektor
usaha Kabupaten Bantul dalam new

normal atau pola hidup baru yang
beradaptasi dengan Pandemi Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan data dan analisis data yang
telah dilakukan, maka nantinya dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- Diketahuinya kondisi tingkat keparahan
sektor usaha Kabupaten Bantul di tengah
Pandemi Covid-19, yang terhenti dalam
proses bisnisnya.
- Latar belakang sektor usaha Kabupaten
Bantul di tengah Pandemi Covid-19yang
berbeda-beda dalam hal pendidikan,
pengalaman, aspek manajerial, skill,
maupun akses pasar sehingga memerlukan
perlakuan yang relevan dengan latar
belakangnya.
- Bantuan yang telah diberikan oleh
berbagai pihak, terutama dari pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah telah
dirasakan manfaatnya, sehingga secara
efektif mampu mengembalikan
kepercayaan sektor usaha Kabupaten
Bantul di tengah Pandemi Covid-19.
- Tersusunnya peta efektivitas program
pemulihan sektor usaha Kabupaten Bantul
di tengah Pandemi Covid-19. Hasil
pemetaan ini, diharapkan mampu
menemukan model pemulihan yang tepat
sesuai latar belakang sektor usaha
kabupaten Bantul dalam new normal atau
pola hidup baru yang beradaptasi dengan
Pandemi Covid-19, yang relevan dengan
karakteristik sektor usaha termasuk
tingkat keparahan akibat pandemi.
Berdasarkan temuan penelitian maka
dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
- Program pemulihan hendaknya
melibatkan berbagai lembaga terkait,
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sehingga penanganannya akan
komprehensif.
- Target capaian kinerja sektor usaha
kabupaten Bantul dalam new normal atau
pola hidup baru yang beradaptasi dengan
Pandemi Covid-19, tidak dapat
disamaratakan untuk semua sektor usaha
namun harus mempertimbangkan kondisi
awal sebelum program pemulihan
dijalankan.
- Perlu menumbuhkan motivasi sektor
usaha kabupaten Bantul dalam new normal
atau pola hidup baru yang beradaptasi
dengan Pandemi Covid-19, agar lebih
bersemangat dalam menjalankan
usahanya.
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STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA KECAMATAN DLINGO
MELALUI MOBILE APPS DENGAN MEMANFAATKAN
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
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Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55293
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Abstrak
Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya untuk menggali pendapatan daerah
Kabupaten Bantul. Kecamatan Dlingo, Bantul memiliki potensi sektor kepariwisataan yang tinggi. Sektor pariwisata
yang ditawarkan sangatlah bervariasi bahkan beberapa warga lokal ada yang belum mengetahui adanya potensi objek
wisata termasuk desa wisata yang ditawarkan oleh Kecamatan Dlingo, seperti Desa wisata dan objek wisata alam.
Jika pariwisata pada suatu wilayah dipetakan, maka dapat mengetahui jenis-jenis dan potensi wisata alam lainnya
baik yang masih dalam tahap perkembangan maupun yang belum dikembangkan, sehingga dengan adanya pemetaan
pariwisata dapat menetapkan titik-titik lokasi tempat wisata dan mempermudah wisatawan lokal maupun
mancanegara memilih tempat-tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Pemetaan lokasi wisata di kecamatan
Dlingo yang akan dilakukan pada tahap awal penelitian ini berbasis mobile apps dengan memanfaatkan system
informasi geografis (SIG).
Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemetaan potensi wisata menggunakan performance dan need
assessment serta memanfaatkan system infromasigeografis. Diharapkan dengan adanya pemetaan pariwisata dapat
menetapkan titik-titik lokasi
tempat wisata dan mempermudah wisatawan lokal maupun mancanegara memilih tempat-tempat wisata yang ingin
mereka kunjungi. Disamping itu pengembangan potensi wisata ini akan meningkatkan penghasilan dan pendapatan
masyarakat
Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara,
dokumentasi, observasi lapangan dan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dalam melakukan pemetaan
potensi serta objek wisata. Dari penelitian ini dihasilkan model system informasi geografis (SIG) yang merupakan
sistem informasi untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini berbentuk aplikasi yang diberi nama“Explore
Dlingo”.
Kata kunci: Pemetaan, Wisata, IT, Dlingo, Sistem Informasi Geografis, Bantul.

abstrak bahas inggris belum ada
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PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Kabupaten Bantul memiliki potensi
objek wisata sangat menarik meliputi
objek wisata alam, wisata budaya/sejarah,
pendidikan, taman hiburan dan sentra
industri kerajinan. Menuju Bantul Smart
City yang telah dicanangkan tahun 2018,
Bantul masuk dalam 50 kabupaten dalam
gerakan menuju 100 Smart City tahap
kedua di Indonesia. Mewujudkan Bantul
Smart City perlu dipenuhi fasilitas
kebutuhan akses informasi dari dan untuk
masyarakat. Kecamatan Dlingo saat ini
menjadi pintu gerbang utama pariwisata
khususnya Mangunansebagai daerah
tujuan wisata menawarkan berbagai daya
tarik wisata alam hingga desa wisata yang
pernah dikunjungi Obama Juni 2017,
terakhir Presiden Jokowi pada 28
Sepember 2018.
Program pembangunan kepariwisataan
didukung pemerintah dengan membentuk
Kelompok Sadar Wisata bersinergi dengan
kalangan usaha melaksanakan
pembangunan kepariwisataan.
Pengembangan sektor pariwisata
merupakan upaya untuk menggali
pendapatan daerah dengan mendatangkan
banyak wisatawan. Pemetaan pariwisata
sangat penting dilakukan diwilayah
Kecamatan Dlingo sehingga dapat
menetapkan titik-titik lokasi tempat wisata
dan mempermudah wisatawan lokal
maupun mancanegara memilih tempattempat wisata yang ingin mereka
kunjungi. Selain itu, pemetaan wisata juga
memberikan peluang untuk meningkatkan
devisa, sehingga penelitian awal berupa
pemetaan potensi wisata alam ini menarik
untuk dilakukan. Pemetaan lokasi wisata
yang akan dilakukan pada tahap awal
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berbasis mobile apps dengan
memanfaatkan sistem informasi geografis
(SIG).
Pengembangan sektor pariwisata
merupakan salah satu upaya untuk
menggali pendapatan daerah Kabupaten
Bantul. Kecamatan Dlingo, Bantul
memiliki potensi sektor kepariwisataan
yang tinggi. Sektor pariwisata yang
ditawarkan sangatlah bervariasi bahkan
beberapa warga lokal ada yang belum
mengetahui adanya potensi objek wisata
termasuk desa wisata yang ditawarkan
oleh Kecamatan Dlingo, seperti Desa
wisata dan objek wisata alam. Jika
pariwisata pada suatu wilayah dipetakan,
maka dapat mengetahui jenis-jenis dan
potensi wisata alam lainnya baik yang
masih dalam tahap perkembangan maupun
yang belum dikembangkan, sehingga
dengan adanya pemetaan pariwisata dapat
menetapkan titik-titik lokasi tempat wisata
dan mempermudah wisatawan lokal
maupun mancanegara memilih tempattempat wisata yang ingin mereka
kunjungi. Pemetaan lokasi wisata di
kecamatan Dlingo yang akan dilakukan
pada tahap awal penelitian ini berbasis
mobile apps dengan memanfaatkan
system informasi geografis (SIG).
Tujuan penelitian ini adalah melakukan
pemetaan potensi wisata menggunakan
performance dan need assessment serta
memanfaatkan system infromasi
geografis. Diharapkan dengan adanya
pemetaan pariwisata dapat menetapkan
titik-titik lokasi tempat wisata dan
mempermudah wisatawan lokal maupun
mancanegara memilih tempat-tempat
wisata yang ingin mereka kunjungi.
Disamping itu pengembangan potensi
wisata ini akan meningkatkan penghasilan
dan pendapatan masyarakat.
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Urgensi Penelitian ini adalah
membangun kesadaran masyarakat akan
semakin berkembangnya IT dalam usaha
pariwsata, sehingga ketika suatu platform
sudah disediakan dan dapat diakses
dengan mudah, maka pariwisata yang ada
di daeraah akan semakin dkenal luas baik
oleh wisatawan mancanegara maupun
wisatawan lokal.
b. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Menambah khasanah ilmu tentang
pemberdayaan masyarakat yang
berkaitan dengan pengembangan
potensi daerah.
2. M e n a m b a h k h a s a n a h i l m u
pengetahuan berkaitan dengan
penemuan penelitian ini, yang akan
memberikan arah untuk penelitianpenelitian selanjutnya.

a.

TINJAUAN PUSTAKA
Pariwisata dan Potensi Wisata
Pariwisata adalah aktivitas yang sangat
komplek (Fadahunsi, 2011; Bunruamkaew
& Murayama, 2012). Sehingga
memerlukan penanganan yang serius
Berkembangnya suatu pariwisata dalam
suatu daerah akan membawa perubahan
pada daerah, yaitu bernilai positif jika
pengembangan pariwisata dilaksanakan
dengan mengikuti prosedur yang benar,
yakni melalui perencanaan yang cermat
dan matang supaya sesuai dengan kondisi
setempat (Imran,2012).
Pariwisata merupakan salah satu sektor
yang diharapkan akan dapat menjadi
penghasil devisa utama, dan berperan
dalam pengembangan wilayah. Menurut
Pendit (2003) potensi wisata merupakan
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berbagai sumber daya yang terdapat
disuatu daerah tertentu yang bisa
dikembangkan menjadi daya tarik wisata,
dengan kata lain potensi wisata adalah
berbagai sumber daya yang dimiliki oleh
suatu tempat dan dapat dikembangkan
menjadi suatu atraksi wisata (tourist
attraction) yang dimanfaatkan untuk
kepentingan ekonomi dengan tetap
memperhatikan aspek-aspek lainnya.
Wiseza (2017) juga menambahkan bahwa
potensi wisata adalah segala sesuatu yang
terdapat di daerah tujuan wisata, dan
merupakan daya tarik agar orang-orang
mau datang berkunjung ke tempat
tersebut. Selain itu, Wiseza (2017) juga
menambahkan mengenai potensi wisata,
yaitu sebagai segala yang dimiliki oleh
suatu daya tarik wisata dan berguna untuk
mengembangkan industri pariwisata di
daerah tersebut, jadi yang dimaksud
dengan potensi wisata adalah sesuatu yang
dapat dikembangkan menjadi daya tarik
sebuah objek wisata. Beberapa penelitian
terdahulu yang pernah dilakukan tentang
pengembangan wisata oleh Vitasurya
(2015) tentang kebijakan lokal untuk
pembangunan berkelanjutan pada desa
wisata di Kalibiru dan Desa Lopati,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Gomez, et al. (2015) tentang pemetaan
prioritas pada tujuan wisata wine dengan
pendekatan empiris di lima bagian
penghasil wine di Spanyol. Pemetaan
potensi wisata yang berkaitan dengan akar
kayu jati yang dilakukan di Kecamatan
Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro
merupakan salah satu kota potensi dalam
mengembangkan industri kreatif
pariwisata serta desa wisata. Dalam
menghadapi persaingan bisnis pariwisata,
diperlukan adanya kreativitas dan
inovasi.(Kussujaniatun,2017)
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b. Sistem Informasi Geografis (SIG)
SIG merupajan informasi berbasis
computer yang menggabungkan antara
unsur peta (geografis) dan informasinya
tentang peta tersebut (data atribut) yang
dirancang utuk mendapatkan, mengolah
memanipulasi, analisa, emmperagakan
dan menampilkan data spasial untuk
menyelesaikan prencanaan mengolah dan
meneliti permasalahan.
Sistem Informasi Geografis (SIG)
adalah suatu sistem yang didesain untuk
bekerja dengan data spasial/data yang
berwujud koordinat geografis (Eddy
Prahasta, 2001). Sistem Informasi
Geografis (SIG) menurut ESRI
(Enviromental System Research Institute)
yaitu kumpulan terorganisir dari perangkat
keras, perangkat lunak, data geografis, dan
personal yang didesain untuk
memperoleh, menyimpan, memperbaiki,
memanipulasi, menganalisis, dan
menampilkan bentuk informasi yang
bereferensi geografis. Sedangkan menurut
Wa l s , S I G a d a l a h s i s t e m y a n g
memadukan, informasi yang
berorientasikan kepada keruangan dengan
cara manual atau otomatik. Secara garis
besar SIG didefinisikan sebagai suatu cara
atau prosedur yang menggunakan
komputer untuk memperoleh, memeriksa,
menghimpun, menyimpan, mengolah, dan
mempertukarkan data, menampilkan
kembali dan memanipulasi data yang
berbasis geografis.
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu
menggambarkan performance industri
wisata, menyusun peta potensi
pengembangan industri wisata dengan
menggunakan SIG dan identifikasi need
assessement. Penelitian sebelumnya
pernah dilakukan oleh Fufarida (2011)
pada industri industri di Kelurahan

Gunungpati melakukan identifikasi need
assessement industri kecil. Need
assessement digunakan untuk
mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan
industri-industri yang ada dalam upaya
peningkatan kapasitas usaha. Ada tiga
aspek yang dinilai pada tahap need
assessement ini ketiga aspek tersebut
adalah aspek pembukuan, aspek jumlah
kunjungan wisata dan aspek pemasaran.
Peningkatan kapasitas usaha suatu industri
bisa dilakukan dengan melakukan
identifikasi need assessment agar
diketahui arah kebijakan yang tepat untuk
pengembangan industri pariwisata
tesebut.
c. Strategi Pengembangan Pariwisata
Strategi Pengembangan Pariwisata
Menurut Suryono (2004) strategi pada
prinsipnya berkaitan dengan persoalan:
Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan
yang hendak dicapai, dan penentuan caracara atau metode penggunaan saranaprasarana. Dalam melaksanakan fungsi
danperanannya dalam pengembangan
pariwisata daerah, pemerintah daerah
harus melakukan berbagai upaya dalam
pengembangan industri wisata. Salah
satunya dengan menggunakan teknologi
informasi untuk mengembangkan industri
wisata tersebut. Pengembangan pariwisata
yang berkelanjutan dapat dilihat dari tiga
aspek penting yakni lingkungan, sosial,
dan ekonomi (Fennell, 2003; Baker, 2006;
Mowforth & Munt, 2007; Risteski et al.,
2012; Sesotyaningsih &Manaf, 2015).
Hasil dari penelitian ini diharapkan
dapat digunakan oleh pemerintah daerah
Dlingo, Bantul sebagai pedoman dalam
perencanaan pengembangan sektor
industri pariwisata. Bagi peneliti dapat
digunakan sebagai pedoman untuk
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melakukan penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pengembangan sektor
industri wisata di Dlingo, Bantul.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk
mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Dengan teknik
pengumpulan datanya melalui kuesioner,
wawancara, dokumentasi, observasi lapangan
dan menggunakan sistem informasi geografis
(SIG) dalam melakukan pemetaan potensi
serta objek wisata. Metode yang digunakan
pada tahap pertama penelitian ini adalah
metode survey menggunakan kuesioner dan
teknik wawancara serta Focus Group
Discussion terhadap responden. Selanjutnya
dilakukan observasi lapangan untuk
mengetahui kebenaran langsung suatu objek
wisata di lapangan menggunakan system
informasi geografis (SIG) yang dituangkan
dalam mobile applications pada penelitian
tahap awal ini. Jenis data dalam penelitian ini
adalah data primer dan sekunder. Data
sekunder diperoleh dari data-data yang
berkaitan dengan sektor pariwisata di
Kecamatan Dlingo dan data primer diperoleh
langsung dari responden. Responden dalam
penelitian ini adalah pelaku industri wisata di
Kecamatan Dlingo, Bantul. Analisis yang
dilakukan adalah analisis deskriptif statistik.
Penggambaran performance pariwisata akan
dapat memberikan gambaran bagaimana
kinerja industri pariwisata tersebut selama ini.
Dengan demikian kita akan mengetahui apa
yang sudah dilakukan dan apa yang belum
dilakukan. Pemetaan objek wisata berguna
untuk melihat pemetaan lokasi objek wisata
dan potensi wisata serta diharapkan dapat
menjelaskan kinerja sektor pariwisata yang
ada di Kecamatan Dlingo. Berdasarkan
kinerja (performance) industri wisata tersebut
selanjutnya dilakukan need assessement.

Need asessement digunakan untuk
mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan
oleh pelaku industri wisata dalam upaya
peningkatan kapasitas usaha. Beberapa aspek
yang dinilai pada tahap need assessement ini
adalah aspek pembukuan, aspek keuangan,
aspek jumlah kunjungan wisata dan aspek
pemasaran.
Luaran penelitian ini adalah model system
informasi geografis (SIG) yang merupakan
sistem informasi untuk memanipulasi data
geografi. Aplikasi ini diberi nama “Explore
Dlingo”. Aplikasi ini secara resmi telah
diserahkan kepada Pemkab Bantul dalam hal
ini diterima Dinas Pariwisata Bantul (Gambar
1) Sistem ini diimplementasikan dengan
perangkat keras dan lunak komputer yag
berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data,
kompilasi data,
penyimpanan data,
perubahan dan pembaharuan data,
manajemen dan pertukaran data, manipulasi
data, pemanggilan dan presentasi data serta
analisa data (Bernhardsen,2002).
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HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini adalah pemetaan
potensi wisata di Kecamatan Dlingo, Bantul.
Pemetaan tersebut dilakukan dengan cara
observasi data-data dari pemerintah maupun
masyarakat yang sudah ada dan juga
melakukan wawancara, observasi terhadap
kebutuhan pemetaan yang tepat. Selainitu
juga dihasilkan perancangan Aplikasi Mobile
“Explore Dlingo”.
a. Pemetaan Objek Wisata
Pemetaan dilakukan di beberapa
sebagai destinasi wisata di Kecamtan
Dlingo. Di antaranya adalah sebagai
berikut:
1. Desa Mangunan tediri dari Bukit
Panguk Kediwung, Bukit Mojo
Gumelem, Tebing Watu Mabur, Jurang
Tembelan, Kebun Buah Mangunan,
Seribu Batu Songgo Langit, Watu
Goyang, Gardu Pandang Goa Gajah,
Hutan Pinus Asri, Wisata Alam Watu
Lawang, Puncak Songgo Lagit dan Goa
Gajah.
2. Desa Muntuk terdiri dari Bukit Lintang
Sewu, Puncak Pinus Becici, Pintoe
Langit Dahromo, dan Desa Wisata
Gunung Cilik.
3. Desa Terong terdiri dari Watu Ngadek,
Hutan Pinus Sendangsari dan Wisata
Outbond Gunung Mungker.
4. Desa Jatimulyo terdiri dari Air Terjun
Randusari dan Wisata Alam Tri
Panjung.
5. Desa Dlingo terdiri dari Air Terjun
Lepo, River Tubing Mahesa Jaya
Adventure, Desa Wisata Gunung Cilik,
Ekowisata Jatisari Seropan 3, Air
Terjun Banyu Nibo, Spot Pintoe Langit
Dahromo.

6. Desa Temuwuh, untuk Desa Temuwuh
belum menjadi tujuan desa wisata,
namun potensi dari Desa Temuwuh
yaitu UKM industri kayu/meubel
berupa daun pintu, meja, kursi, rak
kayu dan barang-barang dari kayu,
serta perajin bunga palsu.
b. Perancangan Aplikasi Mobile “Explore
Dlingo”
Hasil Penelitian ini adalah
sistem/aplikasi yang kemudian diberi
nama “Explore Dlingo”. Aplikasi ini telah
diserahkan kepada Pemkab Bantul dalam
hal ini diterima oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul. Perancangan system
dibuat dalam bentuk Data Flow Diagram
(DFD) yang menjelaskan langkah-langkah
aliran data pada sistem.
c. Diagram Konteks
Diagram Kontek smerupakan tingkatan
tertinggi yang menggambarkan
keseluruhan sistem. Diagram konteks
menggambarkan aliran data yang akan
diproses pada sistem. Perancangan
Diagram Konteks untuk aplikasi Explore
Dlingo yang dibangun dapat dilihat pada
Gambar 2. Administrator mengelola
tampilan utama pada aplikasi,
menambahkan data destinasi wisata,
kategori, data wisata populer, serta data
map tiap destinasi wisata yang kemudian
data tersebut dapat dilihat oleh pengguna
melalui aplikasi.
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Gambar 2. Visual aplikasi Android

Gambar 3. Perancangan Sistem

d. Diagram Nol
Diagram nol adalah pengembangan
dari diagram konteks yang menjabarkan
proses lebih terperinci seperti proses input
data yang kemudian menghasilkan
keluaran berupa informasi. Diagram nol
dari aplikasi Explore Dlingo yang dibuat
dapat dilihat pada Gambar 3.

e.

Diagram Level 1
Diagram Level 1 merupakan penjabaran
dari proses tambah data yang dilakukan oleh
administrator seperti input data destinasi
wisata, data kategori wisata, data wisata
populer, input data galeri serta data map tiap
destinasi wisata. Tampilan dari diagram level
1 dapat dilihat pada Gambar 4.
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f.

Diagram Level 2
Diagram level 2 menjabarkan aliran data
proses keluaran yang berupa informasi yang
dapat dilihat pada aplikasi Explore Dlingo
seperti informasi destinasi wisata, kategori
wisata, informasi wisata populer dan galeri
foto serta map dari tiap destinasi wisata.
Tampilan dari diagram level 2 dapat dilihat
pada Gambar 4.
Keterbatasan pasar masih menjadi
masalah bagi pihak pengelola Wisata di
Dlingo. Oleh karena itu diperlukan strategi
promosi digital yang bisa diterapkan dengan

memberikan fasilitas aplikasi mobile bagi
wisatawan untuk mendatangkan lebih banyak
lagi wisatawan yang berkunjung keseluruh
objek wisata, yang mana terdapat 25 objek
wisata yang perlu dikembangkan dan
diekspose di Dlingo, Bantul.
IOS dan Android merupakan aplikasi
mobile yang mudah diakses, baik dari
smartphone Android seperti Samsung dan
juga IOS seperti Iphone, sehingga akan
meningkatkan kunjungan wisata baik
domesti maupun wisatawan mancanegara ke
Dlingo,
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Gambar 4. Blok Diagram
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KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Kesimpulan pada pemetaan penelitian
strategi pengembangan wisata berbasis IT
di Kecamatan Dlingo, Bantul adalah:
1. Kecamatan Dlingo memiliki potensi
yang besar akan perkembangan
pariwisata.
2. Fasilitas pendukung wisata yang masih
belum menyeluruh di setiap daerah, ini
dapat menjadi salah satu penghambat
dalam perkembangan pariwisata.
b. Saran
Peneliti memberikan saran kepada
pemerintah daerah dan seluruh masyarakat
Dlingo dan tentunya untuk penelitian
periode berikutnya dan juga penelitilain.
1. Peningkatan kemudahan akses jalan
dan infrastruktur sebagai langkah
menuju pengembangan wilayah wisata
di Kecamatan Dlingo harus dilakukan,
serta kerjasama antara masyarakat dan
pemerintah daerah untuk saling
mendukung dalam hal pemasaran dan
kemudahan informasi tentang wisata di
Kecamatan Dlingo juga dapat
mendukung adanya pengembangan
wisata budaya itu sendiri.
2. Tidak hanya potensi wisata yang harus
digali di Kecamatan Dlingo, perlu juga
melakukan pengembangan potensi dari
sektor UKM seperti yang terdapat di
Desa Temuwuh, yang nantinya dapat
diibentuk suatu badan usaha yang
dikelola oleh Kecamatan sehingga
akan lebih tertata dan diharapkan dapat
lebih meningkatkan perekonomian
masyarakat tidak hanya dari sektor
pariwisata tetapi juga dari sektor UKM.
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PENGARUH PROGRAM GEMAR MAKAN IKAN “GERMARIKAN”
TERHADAP MINAT KONSUMSI IKAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DUSUN KARANGANOM, WONOKROMO,
PLERET, KABUPATEN BANTUL)
N. Marantika Andrianto, Warniningsih, dan Sri Haryanti Prasetiyowati
Institut Teknologi Yogyakarta
Kebun Raya No.39 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171 Telp: (0274)450435
Email: lastandreas17@gmail.com
Abstrak
Pada tahun 2017 tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY mencapai 23,75 kg/kapita, hal ini masih belum
mencapai standar rata-rata nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 47 kg/kapita. Pemerintah berupaya meningkatkan
tingkat konsumsi tersebut melalui program pemerintah yaitu Program Gemarikan atau Gemar Makan Ikan. Tentunya
program gemarikan tersebut mampu mendongkrak minat konsumsi masyarakat Dusun Karanganom. Tujuan
penelitian 1) mengetahui tingkat pengetahuan ibu rumah tangga Dusun Karanganom tentang Program Gemarikan; 2)
pengaruh Program Gemarikan dalam mengdongkrak minat konsumsi ikan oleh masyarakat Dusun Karanganom.
Penelitian dilakukan pada bulan September sampai Desember 2019. Populasi dalam penelitian ini diambil sebanyak
40 ibu rumah tangga yang mengikuti penyuluhan sosialisasi Program Gemarikan. Sampel yang diambil sebanyak 36
ibu rumah tangga dengan teknik pengambilan purposive sample dalam artian dapat memenuhi kriteria yang diingin
oleh peneliti yaitu sudah mengikuti sosialisasi program gemarikan, ibu rumah tangga dan bersedia diwawancara.
Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, kuesioner dan food frequency. Pengolahan
data yang digunakan dalam menguji kevalidan kuesioner dan tingkat kepercayaan yaitu menggunakan uji validitas
dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukan tingkat kepengaruhan program gemarikan terhadap minat konsumsi
masyarakat Dusun Karanganom memiliki nilai 1,9% dan sisanya 89,1 dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan
pengetahuan ibu rumah yang ditunjukan cukup baik. Pengaruh Program Gemarikan terhadap masyarakat Dusun
Karanganom berdampak sangat baik, hal ini dibuktikan ibu rumah tangga Dusun Karanganom memiliki wawasan
dalam memvariasi berbagai olahan jenis ikan selain itu masyarakat Dusun Karanganom semakin menyukai produk
olahan berbagai jenis ikan.
Kata Kunci: Program gemarikan, ibu rumah tangga, konsumsi, ikan.
Abstract
In 2017, the level of fish consumption in Special Region of Yogyakarta (DIY) reached 23,75 kg/capita, this
has not yet reached the national average set of 47 kg/capita. The government is trying to increase the level of
consumption through a program brought by them named GEMARIKAN program or delight in eating fish. Of
course, the program is able to boost the consumption interest of Karanganom Village society. The objectives of the
research are 1) determine the knowledge level of housewives in Karanganom Village about Gemarikan program
2) know the influence of Gemarikan Program in boosting the interest in fish consumption by Karanganom Village
society. The research was conducted in the months of September to December 2019. The populations in this
research were taken as many as 40 housewives who participated in counseling on the Gemarikan socialization
program. The researcher has taken 36 housewives as the sample of the research by using purposive sample taking
technique. The 36 housewives chosen have completed the criteria such as joining the socialization of Gemarikan
program, housewives, and willing to be interviewed. Data collecting technique used by the researcher are
interview, questionnaire, and food frequency. Data processing used in testing the questionnaire validity and the
level of confidence are a test of validity and reliability. The result of the research shows that the level of the
Gemarikan program influence toward consumption interest of Karanganom Village society has a value of 1.9%
and the remaining 89.1 influenced by another factors. The Research conclude that knowledge is the housewives
have shown are quite good. The influence of the Gemarikan program toward Karanganom village society is very
good. This is proven by the housewives of Karanganom village that they have insight in varying various processed
fish species. And addition, the society of Karanganom village increasingly like processed products of various
types of fish.
Keywords: Gemarikan program, Housewives, consumption, fish
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PENDAHULUAN
Sumber daya pada sektor perikanan
merupakan salah satu sumber daya yang
mempunyai nilai penting dalam
menggerakkan roda perkonomian negara
serta dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini mengingat Indonesia
merupakan negara berkepulauan dengan
potensi perikanan yang melimpah. Potensi
perikanan yang melimpah ini tentunya belum
100% termanfaatkan dengan baik. Mengingat
berbagai faktor diantaranya adalah belum
optimalnya manajemen pemberdayaan
potensi kelautan dan perikanan, terbatasnya
teknologi penangkapan dan pengolahan,
ketergantungan pada musim, serta relatif
rendahnya konsumsi ikan masyarakat
(Sulistiyo et al. 2004).
Potensi sektor perikanan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai memiliki
sumber daya ikan yang melimpah terutama
dibidang perikanan tangkap. Tercatat di tahun
2014 hasil produksi perikanan tangkap
mencapai 7,1 juta/ton (BPS, 2017).
Kelimpahan yang dihasilkan dari sektor
perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) tentunya dipengaruhi adanya tingkat
konsumsi ikan oleh masyarakat DIY. Pulau
Jawa merupakan daerah dengan konsumsi
ikan perkapita terendah dibandingkan
wilayah lainnya di Indonesia, dan di wilayah
Indonesia bagian timur memiliki tingkat
konsumsi ikan yang cukup tinggi bahkan di
atas rata-rata konsumsi ikan perkapita
nasional (KKP, 2018). Pada tahun 2017
tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat DIY
mencapai 23,75 kg/kapita. Namun dengan
pencapaian tingkat konsumsi ikan oleh
masyarakat DIY sebesar 23,75 kg/kapita,
tentunya masih belum mencapai standar rata –
rata nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 47
kg/kapita (Dinas Kelautan dan Perikanan,
2017).

Menurut Yuli H, rendahnya konsumsi
pangan atau kurang seimbangnya masukan
zat - zat gizi dari makanan yang dikonsusmi
mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan
organ dan jaringan serta perkembangan otak
(Yuli H, 2006). Salah satu alternatif untuk
memenuhi kebutuhan akan sumber protein
hewani adalah ikan. Selain itu ikan adalah
salah satu sumber protein hewani yang
harganya lebih murah dibandingkan dengan
sumber protein hewani lainnya seperti daging
sapi dan ayam. Hal ini yang mendasari
pemerintah selalu menekankan pentingnya
mengkonsumsi ikan, maka dari itu dalam
mendongkrak tingkat konsumsi ikan oleh
masyarakat Bantul yang masih rendah,
pemerintah membuat program melalui
Program Gemar Makan Ikan. Program gemar
makan ikan “Gemarikan” merupakan
program pemerintah bertujuan untuk
meningkatkan minat konsumsi ikan bagi
seluruh lapisan dan kelompok umur
masyarakat. Program Gemar Makan Ikan
merupakan sebagai upaya untuk
mencerdaskan masyarakat Indonesia maupun
masyarakat Bantul dengan mengkonsumi
ikan sebagai sumber protein yang baik.
Program Gemarikan pelaksanaannya
menyasarkan kepada anak – anak usia dini
yang sedang tumbuh kembang. Hal ini sangat
penting bagi orang tua terlebih lagi ibu rumah
tangga mengingat peranan seorang ibu rumah
tangga sangat mempengaruhi pola makan
dalam keluarga.
Dari penjabaran di atas peneliti ingin
mengetahui seberapa pengaruh program
gemar makan ikan terhadap tingkat konsumsi
ikan di masyarakat Dusun Karanganom.
Pemilihan obyek penelitian di Dusun
Karanganom dikarenakan Program
gemarikan juga sudah terlaksana di dusun
tersebut, sehingga hal ini peneliti ingin
mengkaji pengaruh dari program gemarikan
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Gambar 1. Kerangka Pikiran
terhadap minat konsumsi ikan masyarakat
Dusun Karanganom dan obyek penelitian
tersebut ditujukan kepada ibu rumah tangga
mengingat peranan seorang ibu rumah tangga,
sangat mempengaruhi pola makan dalam
keluarga. Selanjutnya tercantum pada
Gambar 1.
TINJAUAN PUSTAKA
a. Konsumsi
Menurut Harisatur Rizakiyah (2017),
konsumsi merupakan cara yang ditempuh
seseorang atau sekelompok orang untuk
memilih makanan dan mengkonsumsinya
sebagai reaksi terhadap pengaruh –
pengaruh fisiologis, psikologis, budaya
dan sosial. Konsumsi makanan bagi setiap
orang harus selalu terpenuhi
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kebutuhannya. Konsumsi makanan yang
kurang akan menyebabkan
ketidakseimbangan proses metabolisme di
dalam tubuh. Sehingga apabila ini terjadi
dalam waktu yang lama terjadi
penggunaan cadangan energi tubuh
menyebabkan tumbuh menjadi kurus (Yuli
H, 2006).Menurut Suharjo (2000:155)
yang diacu Harisatur R, menjelasakan
mengenai frekuensi konsumsi
dikelompokan menjadi 6 yaitu: (1) >1x per
hari artinya bahan makanan dikonsusmi
setiap kali makan; (2) 1x per hari artinya
bahan makanan dikonsumsi 4 sampai 6x
per minggu; (3) 3x per minggu; (4) <3x per
minggu artinya bahan makanan di
konsumsi 1 sampai 2x per minggu; (5) <1x
per minggu artinya bahan makanan jarang
dikonsumsi; (6) tidak pernah.
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b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Konsumsi Makanan
Suhardjo (1986:27) menyatakan ada
empat faktor yang mempengaruhi
konsumsi pangan yaitu: 1) produksi
pangan untuk keperluan rumah tangga; 2)
ketersedian pangan; 3) pengatahuan gizi;
4) pengeluaran uang. Sedangkan menurut
Suparmoko (1999) faktor yang
mempengaruhi konsumsi makanan
berdasarkan tingkatan konsumsi
masyarakat yaitu:
1. Selera
Konsumsi masing – masing individu
berbeda meskipun individu tersebut
mempunyai umur dan pendapatan yang
sama, hal ini disebabkan karena adanya
perbedaan selera pada tiap individu
2. Faktor Sosial Ekonomi
Faktor sosial ekonomi misalanya umur,
pendidikan, dan keadaan keluarga juga
mempunyai pengaruh terhadap
pengeluaran konsumsi. Pendapatan
akan tinggi pada kelompok umur muda
dan mencapai puncaknya pada umur
pertengahan dan akhirnya turun pada
umur tua.
3. Kekayaan
Kekayaan secara eksplisit maupun
implisit sering dimasukan dalam fungsi
agregat sebagai faktor yang
menentukan konsumsi. Seperti dalam
pendapatan permanen yang
dikemukakan oleh Friedman, Albert
Ando dan Franco Modigliani
menyatakan bahwa hasil bersih dari
suatu kekayaan merupakan faktor
penting dalam menentukan konsumsi.
Beberapa ahli ekonomi yang lain
memasukan aktiva lancar sebagai
komponen kekayaan sehingga aktiva
lancar memainkan peranan yang

penting pula dalam menentukan
konsumsi.
4. Keuntungan atau kerugian capital
Keuntungan capital yaitu dengan
naiknya hasil bersih dari kapital akan
mendorong tambahnya konsumsi,
selebihnya dengan adanya kerugiaan
kapital akan mengurangi konsumsi.
5. Tingkat bunga
Ahli – ahli ekonomi klasik
menganggap bahwa konsumsi
merupakan fungsi dari tingkat bunga.
Khususnya mereka percaya bahwa
tingkat bunga mendorong tabungan
dan mengurangi konsumsi.
6. Tingkat harga
Sejauh ini dianggap konsumsi riil
merupakan fungsi dari pendapatan riil.
Oleh karena itu naiknya pendapatan
nominal yang disertai dengan naiknya
tingkat harga dengan proposi yang
sama tidak akan merubah.
c. Ikan
Ikan merupakan salah satu bahan
makanan yang memiliki kandungan
protein hewani yang tinggi selain itu relatif
mudah didapat dan harganya terjangkau.
Menurut Sutriyati P (2004:176-179), ikan
merupakan pangan yang benilai gizi tinggi
sehingga baik untuk dikonsumsi, selain itu
ikan mengandung protein bermutu tinggi
yang tidak kalah penting jika
dibandingkan dengan daging, bahkan
berat yang dikonsumsi dapat dicerna
dengan baik oleh tubuh.
Ikan merupakan hewan yang bertulang
belakang (vertebrata) yang berdarah
dingin di mana hidupnya dilingkungan air,
pergerakan dan keseimbangan dengan
menggunakan sirip serta pada umumnya
bernafas dengan insang (Raharjo, 1980).
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Sedangkan menurut Baliwati, (2002) ikan
merupakan binatang air dan biota
peraiaran lainnya yang berasal dari
kegiatan penangkapan di laut maupun
peraiaran umum (waduk, sungai dan rawa)
dan dari hasil kegiatan budidaya (tambak,
kolam, keramba, dan sawah) yang dapat
diolah menjadi bahan makan yang umum
dikonsumsi masyarakat.
Menurut Mutiara (2013:127) ikan
apabila menjadi bahan makanan
kedudukannya sangat penting dikarenakan
sumber protein hewani ikan mengandung
asam amino esensial yang diperlukan oleh
tubuh, disamping itu nilai biologisnya
mencapai 90% dengan jaringan
pengikatnya sedikit sehingga mudah
dicerna. Selain itu ikan juga mengandung
lemak (minyak ikan) antara 0,2 sampai
0,24 yang kaya dengan sumber-sumber
asam lemak esensial.
d. Ibu Rumah Tangga
Menurut Sukarni (2002), ibu rumah
tangga adalah seorang wanita yang telah
menikah dan menyandang status sebagai
seorang istri atau ibu yang tinggal bersama
seorang kepala keluaraga dan anak – anak
mereka. Peran dan tugas perempuan dalam
keluarga secara garis besar dibagi menjadi
2 yaitu peran perempuan sebagai istri dan
ibu rumah tangga (Fatiah Mutiah,
2014:47).
Menurut Sugihastuti (2007:184), Peran
adalah perilaku seseorang yang sudah
terpola, menyangkut hak dan kewajiban,
berhubungan dengan status pada
kelompok tertentu dan situasi sosial yang
khas, bersifat dinamis dan terkait dengan
kekuasaan ataupun uang. Peranan ibu
rumah tangga seringkali dipandang
sebelah mata oleh kalangan tertentu.

Menurut Anggraeny (2008: 87), ibu rumah
tangga adalah satu status peran yang
sebenarnya tidak bisa dengan sendirinya
dapat dijalani tanpa perlu persiapan, ada 3
elemen yang harus dipenuhi yakni:
1. Seorang ibu rumah tangga harus
memiliki kompetensi baik dalam
kerumah tangganya.
2. Memiliki kepatuhan pada sistem yang
telah disepakati bersama seluruh
anggota keluarga.
3. S e r t a m e m l i k i p r i b a d i y a n g
memberikan keuntungan bermanfaat
bagi anggota kelurga.
e. Pengetahuan
Menurut Notoatmodjo (2003)
penegtahuan adalah hasil dari apa yang
diketahui oleh seseorang tentang sesuatu
hal yang didapat secara formal maupun
informal. Sedangkan menurut Harisatur
Rizakiyah (2017) pengetahuan merupakan
hasil yang didapat dari belajar,
pengalaman, waktu, dan situasi yang
digunakan untuk memecahkan masalah,
menyesuaikan dengan situasi baru atau
sebagai modal untuk belajar hal-hal lain,
bahwa dengan pengetahuan yang baik
diharapkan akan mempengaruhi sikap dan
tindakan yang baik pula, sehingga dapat
mencegah atau menanggulangi masalah
yang ada.
Menurut Soekidjo Notoatmodjo
(2003:140) yang diacu Harisatur
Rizakiyah, kepengaruhan seseorang dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
1. Pengalaman
Pengalaman dapat diperoleh dari
pengalaman sendiri maupun orang lain,
pengalaman yang sudah diperoleh
dapat memperluas pengetahuan
seseorang.
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2. Tingkat Pendidikan
Pendidikan dapat membawa wawasan
atau pengetahuan seseorang yang
berpendidikan lebih tinggi akan
memiliki pengetahuan yang lebih luas
dibandingkan dengan seseorang yang
tingkat pendidikannya lebih rendah.
3. Keyakinan
Biasanya keyakinan diperoleh secara
turun-menurun dan tanpa adanya
pembuktian terlebih dahulu.
Keyakinan ini bisa mempengaruhi
pengetahuan seseorang, baik
keyakinan itu sifatnya positif maupun
negatif.
4. Fasilitas
Fasilitas-fasilitas sebagai sumber
informasi yang dapat mempengaruhi
pengetahuan seseorang, misalnya
radio, televisi, majalah, koran dan
buku.
5. Penghasilan
Penghasilan tidak berpengaruh
langsung terhadap pengetahuan
seseorang. Namun bila seseorang
berpenghasilan cukup besar maka dia
akan mampu untuk menyediakan atau
membeli fasilitas-fasilitas sumber
informasi.
6. Sosial budayan
Kebudayaan setempat dan kebiasaan
dalam keluarga dapat mempengaruhi
pengetahuan, persepsi, dan sikap
seseorang terhadap sesuatu.

mengedukasi dan mensosialisasikan
gerakan makan ikan sebagai upaya untuk
meningkatkan konsumsi ikan nasional
(Dwiki, 2018). Program gemarikan
dijalankan atas dasar UU tentang
perikanan pasal 3 no 45/2009 yang
menyatakan program gemarikan
dijalankan untuk mendorong perluasan
dan kesempatan kerja serta meningkatkan
ketersedian dan konsumsi sumber protein
ikan. Selain itu juga diperkuat oleh Inpres
No. 7 Tahun 2016 tentang percepatan
pembangunan industri perikanan nasional
yang memberikan instrusksi untuk
melaksanakan peningkatan konsumsi ikan
nasional (Dwiki, 2018).
METODE PENELITIAN
a. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian tentang Pengaruh
Program Gemar makan ikan “Gemarikan”
terhadap konsumsi ikan kepada
masyarakat dilakukan di Dusun
K a r a n g a n o m , D e s a Wo n o k r o m o ,
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
Selanjutnya tercantum pada Gambar 2.

f. Program Gemarikan
Program gemarikan merupakan sebuah
program yang diinisiasi oleh Kementerian
Kelauatan dan Perikanan untuk
meningkatkan minat masyarakat dalam
mengkonsumi ikan. Program gemarikan
diadakan dalam rangka untuk
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Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
b. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian
ini dilaksanakan di Dusun Karanganom,
Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli
sampai Desember 2019. Menurut
Sugiyono (2009:38) variabel penelitian
adalah segala sesuatu yang berbentuk apa
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik
kesimpulan. Berkaitan dengan penelitian
ini, maka dapat dikemukakan dua variabel
yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:
1. Variabel bebas (independent variable),
merupakan variabel yang
mempengaruhi atau menjadi sebab
perubahan variabel lain. Variabel ini
mempengaruhi atau menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel
dependen (Sugiyono, 2013:39).
Variabel independen dalam penelitian
ini adalah Program Gemarikan.
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2. Variabel terikat (dependent variable),
merupakan variabel yang diamati dan
diukur untuk menentukan pengaruh
yang disebabkan oleh variabel bebas.
Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah pengetahuan masyarakat Dusun
Karanganom terhadap program
gemarikan.
Pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti menggunakan 3 instrumen untuk
memperoleh data, yaitu:
1. Wawancara
Peneliti akan melakukan wawancara
kepada ibu rumah tangga dan pihak
kepala bidang bagian program
gemarikan.
2. Kuesioner
Kuesioner yang digunakan oleh
peneliti terbagi menjadi 2 (dua) tipe
pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka
dan tertutup. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan tipe pertanyaan
tertutup, dikarenakan tipe pertanyaan
ini sederhana dan dapat memudahkan
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responden dalam memberikan
jawaban.
3. Food Frequency
Metode Kuesioner Frekuensi Pangan
(Food Frequency Questionairel FFQ)
merupakan salah satu jenis metode
yang biasa digunakan dalam Survei
Konsumsi Gizi yang memiliki banyak
kelebihan, yaitu cepat, murah, mudah
dilakukan di lapangan dan mampu
mendeteksi kebiasaan makan oleh
masyarakat dalam jangka panjang
dalam waktu relatif singkat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengetahuan Ibu Rumah Tangga
Terhadap Program Gemarikan
Data tentang pengetahuan yang
diperoleh di Dusun Karanganom
ditentukan melalui item soal sejumlah 10
soal dengan jumlah responden 36 orang.
Penilaian skor untuk data pengetahuan
mempunyai 2 alternatif jawaban yaitu
jawaban benar bernilai 1 dan jawaban
salah bernilai 0. Berdasarkan data yang
sudah diolah menggunakan program SPSS
dan Microsoft excel, diperoleh skor
tertinggi bernilai 10,00 sedangan skor
terendah bernilai 2,00.
Penentuan pengkatagorian untuk
penilaian pengetahuan dari baik, kurang
baik, dan sangat baik adalah setelah nilai
minimum (Xmin) dan nilai maksimum
(Xmaks) diketahui, maka selanjutnya
mencari nilai rata – rata (M) dengan rumus
M = 1⁄2 (Xmaks + Xmin), mencari standar
deviasi (SD) dengan rumus SD = 1⁄5
(Xmaks – Xmin). Berdasarkan
perhitungan di atas, hasil nilai rata – rata
yaitu:

Tabel 1.Pengkatogorian Pengetahuan
Kriteria
penilian

Kategori Frekuensi Persentase

X≤2

kurang
baik

2

5,6%

8>X≥5

baik

30

83,3%

X≤8

sangat
baik

4

11,1%

Total

36

100,0%

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan pada tabel 1 diatas
pengekategorian pengetahuan ibu rumah
tangga Dusun Karanganom pada kategori
kurang baik sebanyak 2 orang (6%), pada
kategori sangat baik sebanyak 4 orang
(11%), pada kategori baik sebanyak 30
orang (83%). Hal ini dapat disimpulkan
bahwa ibu rumah tangga Dusun
Karanganom memiliki pengetahuan yang
baik tentang program gemarikan.

Gambar 3. Tingkat Pengetahuan Responden
Pada Program Gemarikan
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Berdasarkan pada hasil wawancara
yang dilakukan oleh peneliti, pengetahuan
yang didapatkan oleh ibu rumah tangga
Dusun Karanganom tentang program
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gemarikan ini diperoleh dari hasil
sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan. Selain itu
masyarakat juga mendapatkan informasi
program gemarikan tersebut melaui media
cetak maupun media elektronik. Menurut
Notoatmodjo (2014), pengetahuan
merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi
setelah orang melakukan penginderaan
terhadap suatu objek tertentu.
Penginderaan terjadi melalui alat – alat
pancaindra manusia yakni, indra
penglihatan, indra pendengaran, indra
perasa, dan indra penciuman. Namun
sebagian besar pengetahuan manusia
diperoleh dari mata dan telinga. Selain
melalui sosialisasi atau penyuluhan, media
cetak maupun media elektronik sangat
mempengaruhi adanya penyebaran luasan
informasi mengenai program gemarikan.
Hal ini dikarenakan perkembangan zaman
dan perkembangan teknologi yang begitu
pesat, mempermudah pemerintah dalam
menyebarluaskan mengenai program
gemarikan dan membuat masyarakat juga
tidak kesulitan dalam memperoleh
informasi.
Penyeberan luas lainnya dapat
dilakukan dengan cara memuat melalui
koran atau dalam format berbentuk pdf.
Media cetak yang dimuat sedemikian rupa
diharapkan nantinya dapat dibaca kembali
dan dipahami secara menyeluruh
mengenai isi dari pdf atau koran tersebut.
Adapun agar informasi mengenai program
gemarikan lebih jelas dan mudah dipahami
oleh ibu rumah tangga diberikan gambar
atau foto agar mendeskripsi suatu
informasi yang sifatnya kompleks.
Berdasarkan hasil penelitian yang
sudah dianalisis, sikap ibu rumah tangga
terhadap program gemarikan menunjukan
sikap yang baik yakni 88%. Hal ini

ditunjukan dengan sikap ibu rumah dalam
pemilihan bahan olahan makanan berupa
ikan sebagai menu utama. Menurut teori
Notoatmodjo yang diacu oleh Harisatur
Rizakiyah menyampaikan bahwa sikap
seseorang memiliki sikap positif dan
negatif yang berarti memiliki keyakinan
yang kuat tentang suatu hal untuk
bertindak susuai dengan pendapat dan
keyakinannya, selain itu bentuk dari
respon suka tidaknya suatu obyek yang
dirasakan. Keberpengaruhan sikap yang
ditujukan oleh ibu rumah tangga Dusun
Karanganom ini tentunya dipengarahui
lingkungan sekitar juga, dikarenakan ibu
rumah tangga Dusun Karanganom sadar
akan pentingnya mengkonsumsi ikan.
b. Pengaruh Program Gemarikan
Penentuan pengaruh program
gemarikan terhadap minat konsumsi ikan
masyarakat Dusun Karanganom,
ditentukan menggunakan analisis regresi
linear sederhana. Penilaian pengaruh
tidaknya program gemarikan terhadap
minat konsumsi ikan masyarakat Dusun
Karanganom, dinilai berdasarkan nilai
koefisien arah regresi (b). Apabila nilai
koefisien arah regresi (b) bertanda positif
maka program tersebut mempunyai
pengaruh positif terhadap masyarakat
Dusun Karanganom dan demikian
sebaliknya jika nilai koefisien arah regresi
(b) bertanda negatif maka program
tersebut memliki pengaruh negatif
terhadap masyarakat Dusun Karanganom.
Selain itu tingkat signifikan pengaruh
program gemarikan akan ditujukan oleh
hasil pengujian keberartian regresi dengan
uji ANOVA.
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Tabel 2. Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa
Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B
1

Std.
Error

(Constant)

9,809

2,976

gemarikan

-,086

,105

Beta

T

-,139

Sig.
3,296

,002

-,817

,419

a. Dependent Variable: pengetahuan

Berdasarkan hasil analisis
menggunakan regresi linear sederhana di
peroleh persamaan regersi linear tentang
pengaruh program gemarikan (Y)
terhadap minat konsumsi ikan (X)
masyarakat Dusun Karanganom adalah Y
= 9,809 – 0,86 X.
Model summary, hasil R square adalah
0,019, yang dimana R square bisa disebut
juga dengan koefisien determinasi yang
mempunyai arti 1,9% tingkat konsumsi
ikan masyarakat Dusun Karanganom
dipengaruhi oleh program gemarikan, dan
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
sebesar 89,1%.
Pelaksanaan program gemarikan ini
dilakukaan secara bertahap. Pada
pertemuan pertama Dinas Kelauatan dan
Perikanan menyelenggarakan penyuluhan
sosialisasi mengenai materi program
gemarikan di Dusun Karanganom.
Penyuluhan tersebut diikuti oleh ibu – ibu

rumah tangga sebanyak 40 orang dengan
masing – masing perwakilan dari per RT
sebanyak 4 orang. Kemudian pada
pertemuan selanjutnya Dinas Keluatan
dan Perikanan akan mengadakan pelatihan
mengenai pengolahan ikan menjadi olahan
bahan makanan yang baik di Dusun
Karanganom. Pada penyuluhan
sosialilsasi yang diselenggarakan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan
dilaksanakan berdasarkan paket yang
ditawarkan oleh Dinas Kelauatan dan
Perikanan yaitu per paket diisi sebanyak
50 orang dan paket yang lainnya diisi
sebanyak 100 orang. Pada penyuluhan
sosialisasi yang diselenggarakan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan,
penyuluhan tersebut diisi dengan
memberikan materi dan pelatihan yang
berkaitan dengan olahan ikan terhadap ibu
rumah tangga Dusun Karanganom.
Penyuluhan sosiolisasi yang dilalukan

Tabel 3. Hasil R
Model Summary
Model
1

R

R Square
,139a

Adjusted R Square

,019

a. Predictors: (Constant), gemarikan

3571

-,010

Std. Error of the
Estimate
1,81778
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diharapkan mampu meningkatkan minat
masyarakat Dusun Karanganom agar lebih
terbiasa makan ikan dan mendorong
tumbuhnya kesadaran masyarakat Dusun
Karangnom akan pentingnya nilai gizi
yang terkandung dalam ikan.
Berdasarkan hasil analisis diatas
tingkat kepengaruhan program gemarikan
terhadap masyarakat Dusun Karanganom
hanya berdampak sangat kecil yakni 1,9%,
hal ini ditenggarai peserta yang mengkuti
penyuluhan tersebut hanya 40 orang.
Namun diluar angka tersebut manfaat yang
diterima oleh ibu – ibu rumah tangga
Dusun Karanganom sangat baik, seperti
adanya variasi dalam mengolah berbagai
jenis ikan, kemudian masyarakat Dusun
Karanganom semakin menyukai olahan
ikan. Hal ini hanya perlu melakukan lebih
gencar lagi dalam mengkampanyekan
program gemarikan mengingat program
gemarikan ini akan terus digalakkan
sampai pencapaian atau target konsumsi
nasional yang ditentukan dapat tercapai.
KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Pengetahuan ibu rumah tangga Dusun
Karanganom memiliki tingkat
pengetahauan mengenai program
gemarikan yang cukup baik yakni sebesar
83%, sangat baik sebanyak 11%, dan
kurang baik 5,6%. Pengetahuan yang
ditunjukan ibu rumah tangga Dusun
Karanganom ditunjukan cukup baik, hal
ini dibuktikan dengan cara pengolahan ibu
rumah tangga yang lebih bervariasi,
kemudian wawasan mengenai kandungan
nilai gizi dalam ikan semakin membaik.
Pengaruh Program gemarikan yang
diterima oleh masyarakat Dusun
Karanganom sudah sangat baik, hal ini

dibuktikan masyarakat Dusun
Karanganom memiliki tambahan
informasi dalam memvariasi berbagai
olahan jenis ikan selain itu masyarakat
Dusun Karanganom semakin menyukai
produk olahan berbagai jenis ikan.
b. Saran
Sejauh ini strategi yang dijalankan oleh
Dinas Kelauatan dan Perikanan sudah
cukup baik namun hanya perlu lebih
gencar lagi dalam mengkampanyekan
program gemarikan tersebut, kemudian
untuk lebih banyak menggandeng pihak –
pihak terkait menggalakan program
gemarikan.
Perlu adanya kajian lebih lanjut
mengenai pengaruh program gemarikan
terhadap masyarakat Yogyakarta, untuk
mengetahui besaran kontribusi tingkat
konsumsi ikan masyarakat Yogyakarta.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada
Yayasan Lingkungan Hidup dan seluruh
civitas akademik Institut Teknologi
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PEMANFAATAN MEDIA AUDIO PEMBELAJARAN PERMAIANAN
TRADISIONAL ANAK NUSANTARA (PERMATA NUSANTARA)
UNTUK MENINGKATKAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA DINI
DI TK ABA AMONG PUTRO KADIROJO BANTUL

Any Suryaningsih
TK Lembaga Tama II , Keyongan Lor, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta.
E-mail : suryaningsih_any@yahoo.co.id, Nomor HP : 081328025277
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sosial emosional anak melalui pemanfaatan
media audio Permata Nusantara di TK ABA Among Putro Kadirojo Bantul. Penelitian ini
menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Subjek dalam
penelitian ini anak usia dini kelas B2 dan berjumlah 18 anak.
Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Instrumen pengumpulan data pada pedoman observasi dan pedoman wawancara.
Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Indikator keberhasilan jika sosial emosional
yang memperoleh nilai KKM = 76%. Kemampuan sosial emosional dapat ditingkatkan dengan
media audio pembelajaran permainan tradisonal anak nusantara (PERMATA NUSANTARA)
dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan,
dan refleksi.
Hasil didapatkan dari pra tindakan kemampuan sosial emosional 53,3% (kurang)
kemudian meningkat menjadi 78,1% (baik) pada siklus I dan meningkat menjadi 96,8% (baik)
pada siklus II.
Kata Kunci: sosial emosional, media audio pembelajaran
Abstract
This study aims to improve children's emotional health through the use of Permata
Nusantara audio media at ABA Kindergarten Among Putro Kadirojo Bantul. This research uses
Classroom Action Research. The subjects in this study were B2 early childhood and there were
18 children.
 Data collection methods used observation, interviews, and documentation. Data
collection instruments in the observation guidelines and interview guidelines.
Data were analyzed descriptively quantitatively. Indicator of success if the social
emotional value of KKM = 76%. Social emotional abilities can be improved by traditional audio
learning media for Indonesian archipelago children (PERMATA NUSANTARA) by using
research steps, namely planning, action, observation, and reflection.
The results obtained from pre-action emotional social abilities 53.3% (less) then
increased to 78.1% (good) in the first cycle and increased to 96.8% (good) in the second cycle.
Keywords: social emotional, audio learning media
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PENDAHULUAN
Pendidikan anak usia dini diperuntukan
bagi anak usia 0-6 tahun. Undang- Undang
No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas
menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini
merupakan suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada 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.
Alasan utama peneliti memilih media
audio untuk pemanfaatan ini adalah untuk
menguji sejauh mana peran media audio yang
hanya menggunakan indera pendengaran ini
masih bisa membantu pembelajaran di
sekolah, mengingat saat ini banyak media
pembelajaran yang lebih menarik seperti
video pembelajaran, multimedia dan televisi.
Berdasarkan uraian di atas, untuk
meningkatkan sosial emosional langkah yang
ditempuh antara lain dengan memperbaiki
kegiatan pembelajaran yang selama ini
berlangsung dengan menciptakan kegiatan
belajar mengajar yang lebih interaktif dengan
menggunakan media audio pembelajaran
dengan judul “Pemanfaatan Media Audio
Pembelajaran Permainan Tradisional Anak
Nusantara (PERMATA NUSANTARA)
untuk Meningkatkan Sosial Emosional Anak
Usia Dini di TK ABA Among Putro Kadirojo
Bantul ”.
METODE PENELITIAN
a. Pendekatan Penelitian
Dalam bahasa Inggris PTK diartikan
dengan Classroom Action Research,
disingkat CAR. Namanya sendiri
sebetulnya sudah menunjukkan isi yang
terkandung di dalamnya. Oleh karena ada
tiga kata yang membentuk pengertian
3577

tersebut, maka ada tiga pengertian pula
yang dapat diterangkan, yaitu:
1. Penelitian – kegiatan mencermati suat
objek, menggunakan aturan
metodologi tertentu untuk memperoleh
data atau informasi yang bermanfaat
untuk meningkatkan mutu dari suatu
hal yang menarik minat dan penting
bagi peneliti.
2. Tindakan – sesuatu gerak kegiatan yang
sengaja dilakukan dengan tujuan
tertentu, yang dalam penelitian ini
berbentuk rangkaian siklus kegiatan.
3. Kelas – sekelompok siswa yang dalam
waktu yang sama menerima pelajaran
yang sama dari seseorang guru.
Batasan yang ditulis untuk pengertian
tentang kelas tersebut adalah
pengertian lama, untuk melumpuhkan
pengertian yang salah dan dipahami
secara luas oleh umum dengan
“ruangan tempat guru mengajar”.
Kelas bukan wujud ruangan tetapi
sekelompok peserta didik yang sedang
belajar, kelompok orang yang sedang
belajar dapat kerja di laboratorium
lapangan olah raga, workshop dan lainlain.
Dengan menggabungkan batasan
pengertian tiga kata tersebut dapat
disimpulkan bahwa penelitian tindakan
kelas merupakan suatu pencermatan
terhadap kegiatan yang sengaja
dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah
kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
pertama kali diperkenalkan oleh ahli
psikologi sosial Amerika yang bernama
Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan
Lewi inilah yang selanjutnya
dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti
Stephen Kemmis, Robin Mc Tanggart,
Jhon Eliot, Dave Ebbutt, dan sebagainya.
PTK di Indonesia baru dikenal pada akhir
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dekade 80-an. Jenis penelitian ini dapat
dilakukan di dalam bidang pengembangan
organisasi, manajemen, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya. Di dalam
bidang pendidikan penelitian ini dapat
dilakukan pada skala makro atau mikro.
Dalam skala mikro misalnya dilakukan
dalam kelas pada waktu berlangsungnya
suatu kegiata belajar mengajar untuk suatu
pokok bahasa tertentu pada suatu mata
pelajaran.
PTK merupakan salah satu cara yang
strategis bagi guru untuk memperbaiki
layanan kependidikan yang harus
diselenggarakan dalam konteks
pembelajaran dikelas dan peningkatan
kualitas program sekolah secara
keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan
mengingat tujuan penelitian tindakan
kelas adalah untuk memperbaiki dan
meningkatkan praktik pembelajaran
dikelas secara berkesinambungan. Tujuan
ini “melekat” pada diri guru dalam
penuaian misi profesional kependidikannya.
Manfaat yang dapat dipetik jika guru
mau dan mampu melaksanakan penelitian
tindakan kelas itu terkait dengan
komponen pembelajaran, antara lain:
1. Inovasi pembelajaran,
2. Pengembangan kurikulum di tingkat
sekolah dan tingkat kelas, dan
3. Peningkatan profesionalisme guru.
Wi n a S a n j a y a ( 2 0 11 : 5 8 - 6 0 )
menyatakan bahwa pola penelitian
tindakan kelas dibedakan menjadi tiga
bentuk, yaitu: (1) Pola Guru Peneliti, (2)
Pola Kolaboratif, (3) Pola Penelitian
Terintegrasi. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan pola kolaboratif, yaitu
penelitian yang melibatkan beberapa
pihak baik guru, kepala sekolah, dosen,

maupun mahasiswa. Suharsimi Arikunto
(2006: 17) menyatakan bahwa dalam
penelitian kolaboratif, pihak yang
melakukan tindakan adalah guru itu
sendiri, sedangkan yang diminta
melakukan pengamatan terhadap
berlangsungnya proses tindakan adalah
peneliti, bukan guru yang sedang
melakukan tindakan. Penelitian ini guru
sebagai pengajar dan peneliti bertindak
sebagai pengamat. Zainal Aqip (2006: 12)
menyatakan bahwa penelitian ini
merupakan cara yang strategis untuk
memperbaiki layanan kependidikan yang
harus dilaksanakan dalam konteks
pembelajaran dikelas dan peningkatan
kualitas program sekolah secara
keseluruhan. Oleh karena itu semua
kegiatan selalu diamati, kemudian
direfleksi dengan harapan dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran.
b. Subjek Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini
adalah subjek data yang diperoleh dan
diklasifikasikan menjadi orang atau
person, tempat atau place, dan simbol atau
paper (Suharsimi Arikunto, 2006 : 129).
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas B2 di TK ABA Among Putro
Kadirojo Bantul yang berjumlah 18 anak.
c. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat yang peneliti jadikan
pelaksanaan penelitian tindakan kelas
(Action Research) ini adalah di TK ABA
Among putro Kadirojo Bantul. Alamatnya
di Kadirojo Palbapang Bantul.
d. Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan
model yang didasarkan atas konsep pokok
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bahwa penelitian tindakan terdiri dari
empat komponen pokok yang juga
menunjukkan langkah pelaksanaan
penelitian, yaitu: 1. Perencanaan atau
Planning, 2. Tindakan atau Acting, 3.
Pengamatan atau Observasing, dan 4.
Refleksi atau Reflecting (Arikunto, 2002:
83) Dimana dari empat hal tersebut dapat
diilustrasikan dengan gambar 4 sebagai
berikut :

Gambar 1. Empat Komponen Penelitian
Tindakan
Secara lebih rinci, dapat digambarkan
dengan gambar 5 pelaksanaan prosedur
penelitian tindakan kelas sebagai berikut :

Gambar 2. Pelaksanaan Prosedur PTK
Prosedur Penelitian meliputi:
1. Persiapan
Rencana tindakan yang akan dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan sosial

emosional melalui media audio
pembelajaran dengan rincian tahap
perencanaan adalah sebagai berikut:
· Melakukan pertemuan dengan guru
kelas untuk membicarakan persiapan
kegiatan pembelajaran peningkatan
kemampuan sosial emosional melalui
media audio pembelajaran.
· Mendiskusikan dan menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Harian (RPPH) pembelajaran
peningkatan kemampuan sosial
emosional melalui media audio
pembelajaran sebagai tindakan
penelitian.
2. Pelaksanaan
· Tahap Perencanaan Tindakan
Berisi tentang perlakuan guru di
dalam kelas. Dalam penelitian ini
menggunakan model kolaboratif, oleh
karena itu guru kelas sebagai pengajar
dalam proses pembelajaran dan peneliti
sebagai pengamatatau observer. Pada
siklus I dilakukan 2 pertemuan, setiap
pertemuan dilakukan sesuai dengan
jadwal yang ada disekolah selama 45
menit. Anak-anak yang akan
ditingkatkan sosial emosional dengan
menggunakan media audio
pembelajaran.
· Tahapan Pelaksanaan Tindakan
- Guru memutarkan media audio
pembelajaran guna meningkatkan
aspek sosial emosional.
- Siswa belajar dengan situasi
menggunakan media audio
pembelajaran.
- Memantau perkembangan sosial
emosional yang terjadi pada anak.
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· Tahapan Observasi
Pengamatan dilakukan selama
proses pembelajaran menggunakan
media audio dan saat anak-anak
mempraktekkan permaianan yang ada
dalam media audio. Dalam penelitian
ini guru sebagai pengajar dan peneliti
sebagai pengamat selama proses
tindakan. Mengingat jumlah anak yang
diamati banyak dan kemampuan
peneliti juga terbatas maka peneliti
dibantu oleh guru pendamping sebagai
partner untuk mengamati kegiatan
selama tindakan. Untuk memudahkan
pengamat dalam mengenali anak maka
setiap anak diberi nama. Selain itu
peneliti juga menggunakan alat bantu
dokumentasi berupa kamera foto yang
akan menunjukkan bukti konkret
selama kegiatan berlangsung.
· Tahapan Refleksi
Data yang diperoleh dari saat
pengamatan selanjutnya didiskusikan
dengan guru (kolaborator) sedangkan
guru menyampaikan hasil evaluasi dari
tindakan yang dilakukan dan peneliti
menyampaikan hasil dari pengamatan.
Diskusi dilakukan untuk mengevaluasi
dari tindakan yang telah dilakukan.
Refleksi dilakukan apabila hasil
evaluasi terjadi permasalahan dari
pelaksanaan tindakan atau hasil yang
dicapai tidak mencapai indikator yang
telah ditetapkan maka peneliti dan guru
(kolaborator) bersama-sama mencari
solusi untuk memecahkan
permasalahan yang ada. Solusi yang
dihasilkan merupakan perbaikan yang
dijadikan pedoman untuk pelaksanaan
tindakan selanjutnya yang dilakukan
dalam bentuk tindakan siklus II.

e. Metode Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian selalu terjadi
proses pengumpulan data. Dalam proses
tersebut akan digunakan suatu atau
beberapa metode. Jenis metode yang
dipilih dan digunakan dalam pengambilan
data, tentunya harus sesuai dengan sifat
dan karakteristik penelitian yang
dilakukan. Disamping itu, faktor
kualifikasi pengambil data juga perlu
dipertimbangkan.
Metode pengumpulan data merupakan
cara untuk memperoleh data dalam
kegiatan penelitian yang memenuhi
standar yang ditetapkan. Selain itu
menurut Sugiyono (2007: 308), metode
pengumpulan data merupakan langkah
yang paling utama dalam penelitian,
karena tujuan dari penelitian adalah
mendapatkan data. Dalam penelitian ini
ada beberapa metode pengumpulan data
yaitu:
1. Observasi
Menurut S. Margono (1997: 158)
observasi diartikan sebagai pengamatan
dan pencatatan secara sistematis terhadap
gejala yang tampak pada objek penelitian.
Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan
terhadap objek ditempat terjadi ata
berlangsungnya peristiwa. Metode
observasi sebagai alat pengumpul data,
dapat dikatakan berfungsi ganda,
sederhana, dan dapat dilakukan tanpa
menghabiskan banyak biaya. Namun
demikian, dalam melakukan observasi
peneliti dituntut memiliki keahlian dan
penguasaan kompetensi tertentu.
Dalam penelitian ini guru
melaksanakan kegiatan belajar mengajar,
sedangkan peneliti mengamati, menilai,
dan mendokumentasi semua tindakan
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s e l a m a p r o s e s b e l a j a r. U n t u k
mempermudah dalam proses observasi,
peneliti dibantu guru pendamping, selain
itu untuk mudah mengenali anak maka
setiap anak diberi nama.
2. Wawancara
Wawancara atau interviu menurut
Black dan Champion (1992) dalam
Muslimin (2002) adalah teknik penelitian
yang paling sosiologis dari semula teknik
penelitian sosial. Hal ini dikarenakan
bentuknya yang berasal dari interaksi
verbal antara peneliti dengan responden.
Wawancara merupakan suatu proses
interaksi dan komunikasi verbal dengan
tujuan untuk mendapatkan informasi
penting yang diinginkan. Wawancara ialah
alat pengumpul informasi dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan secara
lisan untuk dijawab secara lisan pula.
Dalam penelitian ini panduan wawancara
digunakan untuk menilai hal-hal yang
mungkin berpengaruh terhadap hasil
penilaian.
3. Dokumentasi
Menurut Hamidi (2004: 72), metode
dokumentasi adalah informasi yang
berasal dari catatan penting baik dari
lembaga atau organisasi maupun dari
perorangan. Dokumentasi penelitian ini
merupakan pengambilan gambar oleh
peneliti untuk memperkuat hasil
penelitian. Menurut Sugiyono (2013:
240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan,
gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang.
Metode dokumentasi menurut
Arikunto (2006: 231), yaitu mencari data
mengenai variabel yan berupa catatan,
transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda dan
sebagainya. Dokumentasi untuk

mengetahui perkembangan anak dan
permasalahan yang ada agar dapat
dilakukan tindakan dan analisis dengan
benar untuk meningkatkan sosial
emosional anak.

f. Pengembangan Instruman Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat
bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan
data. Kualitas instrumen akan menentukan
kualitas data yang terkumpul. Ungkapan
“Garbage tool garbage result” merupakan
hubungan antara instrumen dengan data.
Oleh karena itu, menyusun instrumen bagi
kegiatan penelitian merupakan langkah
penting yang harus dipahami betul oleh
peneliti (Suharsimi Arikunto, 1995: 177).
Adapun kisi-kisi yang digunakan
dalam pedoman pengamatan sebagai
berikut:
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Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan
Sosial Emosional
No

Butir Pengamatan

1

Perilaku yang mencerminkan sikap percaya
diri.

2

Perilaku taat terhadap aturan dan disiplin.

3

Sikap menghargai dan toleran kepada orang
lain.

4

Perilaku yang dapat menyesuaikan diri

5

Perilaku yang mencerminkan sikap tanggung
jawab

6

Perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati
dan santun kepada orang tua, pendidik dan
teman

7

Mengenal emosi diri dan orang lain dan
menunjukkan reaksi emosi secara wajar
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g. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian
ini menggunakan jenis analisis data
deskriptif kuantitatif. Teknik kuantitatif
digunakan untuk mengolah data
kuantitatif yang diperoleh dari hasil
perolehan skor dari dari observasi sebelum
dan setelah dilakukan tindakan pada siklus
I dan siklus II. Data tersebut disajikan
dalam bentuk tabel dan diagram yang
disertai dengan deskripsi, sehingga akan
mudah diketahui peningkatan sosial
emosional pada subyek. Data yang
diperoleh dihitung persentase skornya
dengan rumus Suharsimi Arikunto & Cepi
Safrudin Abdul Jafar (2007:114) yaitu
sebagai berikut :

X =

A
x 100%
B

Keterangan :
X =  persentase total yang diperoleh
A =  jumlah skor yang diperoleh subyek
B =  jumlah skor maksimum ideal dari
tes yang bersangkutan
100= bilangan tetap
h. Indikator Keberhasilan
Dalam penelitian ini indikator
keberhasilan adalah meningkatkan
kemampuan sosial emosional anak usia
dini (5-6 tahun). Kemampuan sosial
emosional yang dimaksud adalah
perkembangan menunjukkan sikap
toleran, sikap percaya diri, kedisiplinan,
tanggung jawab, rendah hati, dan
mengenal emosi diri beserta emosi orang
lain. Keberhasilan dalam penelitian
tindakan kelas ini ditunjukkan dengan
adanya peningkatan kemampuan sosial
emosional anak kearah yang lebih baik.
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Subyek dikatakan lulus atau tuntas jika
mampu memiliki nilai diatas batas nilai
kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang
telah ditentukan yaitu 76%. Penelitian ini
dikatan berhasil jika nilai akhir yang
diperoleh subyek lebih besar atau sama
dengan (=) KKM.
Adapun kriteria penilaian yang telah
ditentukan sebagai berikut :
1. Kriteria baik, yaitu apabila nilai yang
diperoleh anak antara 76-100 %.
2. Kriteria cukup, yaitu apabila nilai yang
diperoleh anak antara 56-75 %.
3. Kriteria kurang, yaitu apabila nilai yang
diperoleh anak antara 42-55 %.
4. Kriteria tidak baik, yaitu apabila nilai
yang diperoleh anak antara 0-40 %.
Acuan dasar penilaian aspek sosial
emosional anak usia dini adalah dengan
ketentuan yang ada di dalam instrumen
penelitian sebagai berikut :
Skor 1 : BB : Belum Berkembang
Anak mendapat skor penilaian 1 dengan
kategori belum bisa melakukan kegiatan*
dan di bimbing oleh guru
Skor 2 : MB : Mulai Berkembang
Anak mendapat skor penilaian 2 dengan
kategori bisa melakukan kegiatan* dan
dibimbing oleh guru
Skor 3 : BSH : Berkembang Sesuai
Harapan
Anak mendapatkan skor penilaian 3
dengan kategori bisa melakukan kegiatan*
tanpa bimbingan guru
Skor 4: BSB : Berkembang Sangat Baik
Anak mendapatkan skor penilaian 4
dengan kategori bisa melakukan kegiatan*
tanpa bimbingan guru dan bisa membantu
teman yang belum paham
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HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Deskripsi Lokasi
TK ABA Among Putro Kadirojo
Bantul. TK beralamat Kadirojo,
Palbapang, Bantul. Visi TK ABA Among
Putro Kadirojo Bantul adalah menjadi
taman bermain dan belajar guna
membentuk generasi islamsejak dini yang
sehat , cerdas,kreatif, ceria dan mandiri.
Sedangkan Misi dari TK aba Among Putro
Kadirojo Bantuladalah sebagai berikut:
1. Menanamkan sikap akhlakul karimah
2. Menerapkan ajaran Islam sesuai
perkembangan usia anak
3. Menerapkan suasana bermain yang
menyenangkan
4. Menumbuhkan daya piker kreatif dan
mandiri guna memasuki jenjang
pendidikan yang lebih tinggi
5. Membangun kerja sama dengan orang
tua siswa dan masyarakat dalam rangka
memperbaiki dan meningkatkan
tumbuh kembang anak.
b. Deskripsi Subjek
Subyek dalam penelitian ini yaitu siswa
kelas B2 yang berjumlah 18 anak di TK

ABA Among Putro Kadirojo Bantul. Dari
18 siswa terdiri dari 8 perempuan dan 10
laki-laki. Siswa memiliki karakteristik
yang khas. Pada aspek kecerdasan siswa
mudah menangkap pembelajaran yang
diberikan oleh guru. Pada aspek
komunikasi moyoritas siswa berani
mengungkapkan apa yang ingin mereka
katakan, hal ini didapati peneliti saat siswa
bermain dan belajar dikelas. Pada aspek
sosial emosional siswa belum
berkembang, seperti anak masih ingin
menang sendiri dan cepat marah. Beberapa
anak masih suka menyendiri dan masih
ada yang masih berebut mainan.
c. D e s k r i p s i K e m a m p u a n S o s i a l
Emosional
1. Deskripsi Data Kemampuan Awal
Sosial Emosional
Sebelum melakukan penelitian
tindakan kelas, langkah awal yang
dilakukan adalah mengamati kemampuan
awal sosial emosional anak menggunakan
lembar observasi. Dalam pengamatan
peneliti juga menilai aktivitas anak dalam
melakukan pembelajaran. Berdasarkan
hasil observasi pra tindakan diperoleh
hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Observasi Pra Tindakan Kemampuan Sosial Emosional
No

Indikator

Jml Anak

Persentase

Kriteria

1

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya
diri

18

48,3 %

Kurang

2

Memiliki perilaku yang mencerminkan taat terhadap
aturan seharihari untuk melatih kedisiplinan

18

46,3 %

Kurang

3

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
menghargai dan toleran kepada orang lain

18

72 %

Cukup

4

Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri

18

52 %

Kurang

5

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung
jawab

18

48,5 %

Kurang

6

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati
dan santun kepada orang tua, pendidik dan teman

18

54,2 %

Kurang

7

Mengenal emosi diri dan orang lain serta menunjukkan
reaksi emosi secara wajar

18

52,2 %

Kurang
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Dari data observasi kemampuan sosial
emosional anak sebelum tindakan
menunjukkan bahwa kemampuan sosial
emosional anak masih kurang. Dilihat dari
tabel 5 diketahui bahwa keseluruhan aspek
sosial emosional anak didapat skor ratarata yaitu 53,3% dan masuk dalam kriteria
kurang. Dari jumlah tersebut maka hal ini
tidak sesuai atau masih kurang dengan
kriteria KKM yang ditentukan yaitu 76%.
2. Deskripsi Data Kemampuan Sosial
Emosional Hasil Tindakan Siklus I
Pelaksanaan penelitian di TK aba
Among Putro Kadirojo Bantuldilakukan
dalam dua siklus. Masing-masing siklus
terdiri dari dua kali pertemuan dan
dilaksanakan sesuai tema pembelajaran
yang telah didiskusikan bersama guru.
Setiap pertemuan dilakukan dengan empat
tahap yaitu perencanaan, tindakan,
pengamatan dan refleksi. Penelitian
dilakukan dua kali untuk mencari
peningkatan dalam proses pembelajaran
sosial emosional.
Berikut ini gambaran penelitian
tindakan kelas yang dilaksanakan :
· Tahap Perencanaan Siklus I
- Melakukan pertemuan dengan guru
kelas untuk membicarakan
persiapan kegiatan pembelajaran
peningkatan kemampuan sosial
emosional melalui media audio
pembelajaran.
- Mendiskusikan dan menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Harian (RPPH) peningkatan
kemampuan sosial emosional
melalui media audio pembelajaran
sebagai tindakan penelitian. Selain
mendiskusikan pelaksanaan
kegiatan sosial emosional, peneliti
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dan guru juga berdiskusi mengenai
kegiatan awal dan kegiatan akhir
yang akan dilaksanakan. Adapun
kegiatan tersebut tercantum dalam
RPPH yang terlampir.
- Mempersiapkan instrumen lembar
observasi dan dokumentasi. Lembar
observasi kegiatan pembelajaran
sosial emosional adalah untuk
mengukur kemampuan sosial
emosional anak pada saat mengikuti
kegiatan pembelajaran. Sedangkan
dokumentasi adalah perlengkapan
untuk mendokumentasikan
kegiatan pembelajaran yang akan
berlangsung menggunakan kamera.
- Mempersiapkan media yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan
proses pembelajaran. Sebelum
penelitian berlangsung peneliti
harus mempersiapkan segala
kelengkapan untuk kegiatan
pembelajaran yang meliputi media
pembelajaran yaitu media audio dan
kelengkapan lainnya seperti tape
recorder untuk memainkan media
audio tersebut.
· Proses Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus I pada
pertemuan satu dan dua terdiri atas
tahap kegiatan awal, inti, dan kegiatan
akhir. Judul media audio yang
digunakan pada siklus I adalah
“Jamuran”. Secara rinci deskripsi tiap
pertemuan adalah sebagai berikut:
- Siklus I Pertemuan I
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
dalam siklus I pertemuan I adalah
sebagai berikut :
a) Kegiatan Awal
Pada tahap awal kegiatan
dilaksanakan didalam ruang kelas.
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Anak-anak duduk melingkar di
karpet yang sudah disediakan.
Selanjutnya guru mengkondisikan
anak di dalam satu kelas lalu guru
memilih salah seorang anak untuk
memimpin berdoa. Setelah berdoa
selesai anak-anak mengabsen
sambil bernyanyi, dilanjutkan
dengan guru memberikan apersepsi
mengenai judul media audio yang
akan di dengarkan pada hari itu.
Judul media audio yang akan
digunakan pada siklus I adalah
“Jamuran”.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan selanjutnya adalah
melaksanakan pembelajaran sosial
emosional menggunakan media
audio. Kegiatan ini dilakukan
dengan cara anak duduk melingkar
dikarpet menghadap tape recorder
dan mendengarkan media audio.
Langkah pertama, guru
menunjukkan media audio
pembelajaran untuk menarik
perhatian anak. Kemudian guru
memberikan apersepsi tentang
materi yang akan di berikan kepada
anak. Guru menjelaskan permainan
jamuran yang ada di dalam media
audio. Di dalam permainan jamuran
ini terdapat berbagai macam
pembelajaran, salah satunya adalah
aspek sosial emosional. Kemudian
guru memberitahu anak-anak
b a h w a p e n el it i d i s in i ak an
mengamati kemampuan sosial
emosional mereka. Apersepsi disini
adalah tujuan dari pembelajaran
menggunakan media audio.
Langkah kedua, guru dan anak
mendengarkan media audio
pembelajaran. Pada saat
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mendengarkan guru mengondisikan
anak supaya tidak gaduh dan
konsentrasi. Selain itu anak diminta
untuk menjawab pertanyaan yang
ada dalam media audio.
Langkah ketiga, setelah guru dan
anak selesai mendengarkan media
audio, guru membagi anak dalam
dua kelompok bermain untuk
mempraktekkan permainan
jamuran. Setiap kelompok bertugas
mempraktekkan permainan
jamuran dari apa yang mereka
dengarkan. Dalam mempraktekkan
permainan bukan di dalam kelas,
melainkan di halaman sekolah.
Dalam bermain, anak senang dan
gembira bisa melakukan secara
langsung dari apa yang telah ia
dengar. Guru juga membantu dan
memberikan motivasi kepada anak
yang belum bisa melakukan
permainan.dan membimbing anak
yang belum mau bersosialisasi
bersama teman
Langkah keempat, setelah
selesai bermain guru dan anak
kembali duduk melingkar di karpet
yang ada di ruang kelas. Guru
memberikan kesimpulan setelah
anak anak melakukan permainan
yang diawali dengan menggunakan
media audio.
c) Kegiatan Akhir
Pada kegiatan akhir guru
memberikan umpan balik terhadap
kegiatan yang telah dilakukan..
Kemudian guru mengadakan
evaluasi dengan recalling yaitu
mengulang pembelajaran yang telah
dilakukan selama sehari. Recalling
juga berfungsi untuk mengingat
sehingga kemampuan sosial
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emosional anak semakin
berkembang. Kemudian
menyampaikan pesan-pesan kepada
anak yang berisi motivasi agar
anak-anak lebih giat lagi belajar dan
bersemangat dalam belajar.
- Siklus I Pertemuan II
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
dalam siklus I pertemuan II adalah sebagai
berikut :
a) Kegiatan Awal
Pada tahap awal kegiatan
dilaksanakan didalam ruang kelas.
Anak-anak duduk melingkar di karpet
yang sudah disediakan. Selanjutnya
guru mengkondisikan anak di dalam
satu kelas lalu guru memilih salah
seorang anak untuk memimpin berdoa.
Setelah berdoa selesai anak-anak
mengabsen sambil bernyanyi,
dilanjutkan dengan guru memberikan
apersepsi mengenai judul media audio
yang akan di dengarkan pada hari itu.
Judul media audio yang akan
digunakan pada siklus I adalah
“Jamuran”.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan selanjutnya adalah
melaksanakan pembelajaran sosial
emosional menggunakan media audio.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara
anak duduk melingkar dikarpet
menghadap tape recorder dan
mendengarkan media audio.
Langkah pertama, guru
menunjukkan media audio
pembelajaran untuk menarik perhatian
anak. Kemudian guru memberikan
apersepsi tentang materi yang akan di
berikan kepada anak. Guru
menjelaskan permainan jamuran yang
ada di dalam media audio. Di dalam
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permainan jamuran ini terdapat
berbagai macam pembelajaran, salah
satunya adalah aspek sosial emosional.
Kemudian guru memberitahu anakanak bahwa peneliti disini akan
mengamati kemampuan sosial
emosional mereka. Apersepsi disini
adalah tujuan dari pembelajaran
menggunakan media audio.
Langkah kedua, guru dan anak
mendengarkan media audio
pembelajaran. Pada saat
mendengarkan guru mengondisikan
anak supaya tidak gaduh dan
konsentrasi. Selain itu anak diminta
untuk menjawab pertanyaan yang ada
dalam media audio.
Langkah ketiga, setelah guru dan
anak selesai mendengarkan media
audio, guru membagi anak dalam dua
kelompok bermain untuk
mempraktekkan permainan jamuran.
Setiap kelompok bertugas
mempraktekkan permainan jamuran
dari apa yang mereka dengarkan.
Dalam mempraktekkan permainan
bukan di dalam kelas, melainkan di hall
lantai dua yang memadai untuk
bermain. Dalam bermain, anak terlihat
begitu senang dan bisa melakukan
secara langsung dari apa yang telah ia
dengar. Guru juga membantu dan
memberikan motivasi kepada anak
yang belum bisa melakukan
permainan.
Langkah keempat, setelah selesai
bermain guru dan anak kembali duduk
melingkar di karpet yang ada di ruang
kelas. Guru memberikan kesimpulan
setelah anak anak melakukan
permainan yang diawali dengan
menggunakan media audio.
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c) Kegiatan Akhir
Pada kegiatan akhir guru mengajak
anak-anak untuk mengevaluasi
kegiatan pembelajaran yang telah
dilaksanakan pada hari itu. Guru
memberikan umpan balik terhadap
proses dan hasil pembelajaran.
Kemudian guru mengadakan evaluasi
dengan recalling yaitu mengulang
pembelajaran yang telah dilakukan
selama sehari. Recalling juga berfungsi
untuk mengingat sehingga kemampuan
sosial emosional anak semakin
berkembang. Kemudian
menyampaikan pesan pesan kepada
anak yang berisi motivasi agar anakanak lebih giat lagi belajar dan
bersemangat dalam belajar.
· Tahap Pengamatan
Pengamatan dilakukan selama proses
pembelajaran menggunakan media audio
dan saat anak-anak mempraktekkan
permaianan yang ada dalam media audio.
Dalam penelitian ini guru sebagai pengajar
dan peneliti sebagai pengamat selama
proses tindakan. Mengingat jumlah anak
yang diamati banyak dan kemampuan
peneliti juga terbatas, maka peneliti
dibantu oleh guru pendamping sebagai
partner untuk mengamati kegiatan selama
tindakan. Untuk memudahkan pengamat
dalam mengenali anak maka setiap anak
diberinama. Selain itu peneliti juga
menggunakan alat bantu dokumentasi
berupa kamera foto yang akan
menunjukkan bukti konkret selama
kegiatan berlangsung.
Dalam pelaksanaannya guru
memusatkan perhatian anak kepada media
audio. Anak-anak sangat antusias dalam
mendengarkannya, karena rasa ingin tahu
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sangat tinggi. Sebelumnya guru juga
menyampaikan tujuan pembelajaran dan
isi materi media audio yang akan diputar.
Dalam mendengarkan media audio masih
ada beberapa anak yang mengganggu
temannya. Setelah selesai mendengarkan,
guru membagi anak-anak menjadi dua
kelompok. Karena jumlah murid ada 18
anak, maka setiap kelompok masingmasing terdiri dari sembilan anak. Setiap
kelompok bertugas mempraktikkan
permainan jamuran dari media audio yang
mereka dengarkan.
Berdasarkan hasil observasi anak
sangat antusias dalam melakukan
permainan. Anak-anak begitu serius
mengikuti arahan dari ibu guru. Setelah
selesai memberikan arahan mereka
bermain dengan riang gembira bersama
kelompoknya masing-masing. Meskipun
dalam praktiknya belum optimal, karena
masih ada beberapa anak yang belum aktif
tetapi permainan berjalan dengan lancar.
Setelah selesai bermain anak berhenti dan
kembali ke kelas dengan tertib. Dalam
pengamatan persentase kemampuan sosial
emosional pada siklus I dalam dua
pertemuan disajikan dalam tabel berikut :
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Tabel 3. Hasil Observasi Kemampuan Sosial Emosional Anak Siklus I
Siklus I
No

Kriteria

Indikator
1 (%)

2 (%)

1.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya
diri

56

78,8

Baik

2.

Memiliki perilaku yang mencerminkan taat terhadap
aturan seharihari untuk melatih kedisiplinan

56,6

74

Cukup

3.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
menghargai dan toleran kepada orang lain

75

84,6

Baik

4.

Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri

59,8

80,7

Baik

5.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung
jawab

58,8

75

Cukup

6.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah
hati dan santun kepada orang tua, pendidik dan teman

56,3

77,8

Baik

7.

Mengenal emosi diri dan orang lain serta menunjukkan
reaksi emosi secara wajar

59,5

76

Cukup

Berdasarkan tabel di atas dapat
dijelaskan mengenai indikator pencapaian
hasil belajar siklus I adalah sebagai
berikut:
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap percaya diri
diperoleh data 78,8% sudah mampu.
Aspek penilaian pada pelaksanaan
siklus I dikategorikan baik.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan taat terhadap
aturan sehari-hari untuk melatih
kedisiplinan diperoleh data 74% sudah
mau melakukan. Aspek penilaian pada
pelaksanaan siklus I dikategorikan
cukup.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap menghargai
dan toleran kepada orang lain diperoleh
data 84,6% sudah mampu. Aspek
penilaian pada pelaksanaan siklus I
dikategorikan baik.

3588

- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang dapat menyesuaikan diri
diperoleh data 80,7% sudah mampu.
Aspek penilaian pada pelaksanaan
siklus I dikategorikan baik.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap tanggung
jawab diperoleh data 75% sudah mau
melakukan. Aspek penilaian pada
pelaksanaan siklus I dikategorikan
cukup.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap rendah hati
dan santun kepada orang tua, pendidik
dan teman diperoleh data 77,8% sudah
mampu. Aspek penilaian pada
pelaksanaan siklus I dikategorikan
baik.
- Pada indikator anak mengenal emosi
diri dan orang lain serta menunjukkan
reaksi emosi secara wajar diperoleh
data 76% sudah mampu. Aspek
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penilaian pada pelaksanaan siklus I
dikategorikan baik.
Persentase pencapaian akhir dari dua
pertemuan pada siklus I seluruh indikator
kemampuan sosial emosional disajikan
dalam diagram sebagai berikut :

C :

D :
E :

F :

G :

Gambar 3. Diagram Pencapaian Hasil
Belajar Kemampuan Sosial Emosional Anak
Siklus I
Keterangan :
A : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap percaya diri
B : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan taat terhadap aturan
sehari-hari untuk melatih
kedisiplinan

Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap menghargai
dan toleran kepada orang lain
Anak memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri
Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap tanggung
jawab
Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap rendah hati
dan santun kepada orang tua,
pendidik dan teman
Anak mengenal emosi diri dan
orang lain serta menunjukkan reaksi
emosi secara wajar

Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus I
menunjukkan adanya peningkatan pada
seluruh indikator. Akan tetapi, ada
beberapa indikator yang peningkatannya
belum sesuai harapan. Oleh karena itu,
penelitian dilanjutkan pada siklus II,
dengan harapan seluruh indikator tercapai
sesuai kriteria dan harapan.
Peningkatan persentase indikator
pencapaian pembelajaran sosial emosional
sebelum tindakan dan siklus I dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Peningkatan Hasil Observasi Kemampuan Sosial Emosional Pra Tindakan dan Siklus I
No

Indikator

%
Pra Siklus

%
Siklus I

%
Peningkatan

1.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri

48,3

78,8

30,5

2.

Memiliki perilaku yang mencerminkan taat terhadap
aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan

46,3

74

27,7

3.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai
dan tolerankepada orang lain

72

84,6

12,6

4.

Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri

52

80,7

28,7

5.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung
jawab

48,5

75

26,5

6.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati
dan santun kepada orang tua, pendidik dan teman

54,2

77,8

23,6

7.

Mengenal emosi diri dan orang lain,menunjukkan secara
wajar

52,2

76

23,8
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Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan
tindakan siklus I menunjukkan adanya
peningkatan di semua indikator kemampuan
sosial emosional anak. Pada indikator anak
memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
percaya diri mengalami peningkatan 30,5 %,
indikator anak memiliki perilaku yang
mencerminkan taat terhadap aturan seharihari untuk melatih kedisiplinan mengalami
peningkatan 27,7 %, indikator anak memiliki
perilaku yang mencerminkan sikap
menghargai dan toleran kepada orang lain
mengalami peningkatan 12,6 %, indikator
anak memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri mengalami peningkatan
28,7 %, indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap tanggung jawab
mengalami peningkatan 26,5 %, indikator
anak memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap rendah hati dan santun kepada orang tua,
pendidik dan teman mengalami peningkatan
23,6 %, dan indikator anak mengenal emosi
diri dan orang lain serta menunjukkan reaksi
emosi secara wajar mengalami peningkatan
23,8 %.
Peningkatan persentase indikator
pencapaian hasil belajar sosial emosional
anak sebelum tindakan Peningkatan
persentase indikator pencapaian hasil belajar
sosial emosional anak sebelum tindakan dan
sesudah siklus I disajikan dalam diagram
sebagai berikut :

Gambar 4. Diagram Peningkatan
Pencapaian Hasil Belajar Kemampuan
Sosial Emosional Anak Sebelum Tindakan
dan Siklus I

Peningkatan keseluruhan antara pra
tindakan dan siklus I hasil belajar sosial
emosional pada anak usia dini yaitu:
Tabel 5. Peningkatan Keseluruhan Pra
Tindakan dan Siklus I

Pra Tindakan
(%)

Siklus I
(%)

Peningkatan
(%)

53,3%

78,1%

24,8%

Berdasarkan tabel di atas pelaksanaan pra
tindakan mendapatkan skor 53,3% (kurang)
meningkat sebanyak 24% menjadi 78,1%
(baik) di siklus I.
Peningkatan presentase indikator
pencapaian hasil belajar sosial emosional
anak sebelum tindakan dan sesudah siklus I
disajikan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 5. Digram Peningkatan
Keseluruhan Pra Tindakan dan Siklus I
· Refleksi
Refleksi dalam penelitian ini adalah
evaluasi yang dilakukan terhadap
pelaksanaan pembelajaran pada siklus I
dan selanjutnya dijadikan acuan untuk
pelaksanaan pembelajaran pada siklus II.
Hasil evaluasi mengatakan bahwa
pembelajaran menggunakan media audio
dapat merangsang perkembanagan anak
melalui permainan yang mereka terapkan.
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Hal ini dikarenakan anak dapat
mempraktikkan secara langsung
pembelajaran sosial emosional yang ada
dalam permainan tersebut. Selain itu,
media audio juga menarik minat anak
dalam pembelajaran karena jarang sekali
guru memberikan pembelajaran
menggunakan media ini.
Ada beberapa permasalahan yang
terjadi selama proses pembelajaran dalam
siklus I, seperti :
- Ada beberapa anak yang sibuk sendiri
saat mendengarkan media audio dan
saat guru menjelaskan pembelajaran.
Anak ketika menunggu kurang bisa
dikondisikan.
- Peneliti belum puas dengan hasil yang
dicapai pada siklus I. Pelaksanaan
pembelajaran pada siklus I dirasa
masih kurang maksimal.
Hal ini ditunjukkan dengan munculnya
beberapa permasalahan diatas. Oleh sebab
itu, dilakukan upaya perbaikan dengan
langkah sebagai berikut:
- Guru harus mengkondisikan anak
sebelum pembelajaran dan saat
mendengarkan media audio supaya
anak tenang dan tidak sibuk sendiri,
dengan tujuan agar dalam praktiknya
anak bisa melakukan permainan
dengan baik dan tidak bingung.
- Guru memberikan pengertian pada
anak untuk lomba kelompok yang
paling bagus saat permainan akan
mendapatkan hadiah. Untuk itu anak
diminta tidak sibuk sendiri dan melihat
temannya yang sedang bermain.
Dengan demikian anak akan serius dan
mencoba lebih baik dari kelompok
lainnya.
- Karena pada siklus I hasilnya sedikit
diatas kriteria ketentuan kelulusan

maka peneliti melanjutkan ke sikus II
dengan media audio yang berjudul
Tikus & Kucing agar anak-anak tidak
bosan dengan permainan Jamuran yang
diujikan pada siklus I.
3. Deskripsi Data Kemampuan Sosial
Emosional Hasil Hasil Tindakan Siklus
II
Pelaksanaan pembelajaran dalam
siklus II dilakukan dalam dua pertemuan.
Tahapan dalam siklus II meliputi
perencanaan, tindakan, pengamatan dan
refleksi. Judul media audio pembelajaran
sosial emosional anak pada siklus II adalah
“Tikus dan Kucing”. Secara rinci deskripsi
tiap pertemuan adalah sebagai berikut:
· Tahap Perencanaan Siklus II
Berpijak pada pelaksanaan siklus I
masih ada beberapa kendala, maka
dalam perencanaan pelaksanaan
tindakan siklus II perlu diadakan suatu
perbaikan agar kendala-kendala yang
terjadi pada siklus I tidak terulang
kembali. Adapun perbaikan yang
dilakukan dalam pelaksanaan siklus II
adalah sebagai berikut :
- Sebelum pembelajaran dan saat
mendengarkan media audio guru
harus mengkondisikan anak
sebelum pembelajaran dan saat
mendengarkan media audio supaya
anak tenang dan tidak sibuk sendiri,
dengan tujuan agar dalam
praktiknya anak bisa melakukan
permainan dengan baik dan tidak
bingung.
- Agar anak tidak sibuk sendiri dan
melihat teman yang sedang
bermain,bahkan ada anak yang
masih bermain sendiri,guru
memberikan pengertian pada anak
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untuk lomba kelompok yang paling
bagus saat permainan akan
mendapatkan hadiah.
- Karena pada siklus I hasilnya sedikit
diatas kriteria ketentuan kelulusan
maka peneliti melanjutkan ke sikus II
dengan media audio yang berjudul
Tikus & Kucing agar anak-anak tidak
bosan dengan permainan Jamuran yang
diujikan pada siklus I.
Pada tahap perencanaan tindakan halhal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Melakukan pertemuan dengan guru
kelas untuk membicarakan persiapan
kegiatan pembelajaran peningkatan
kemampuan sosial emosional melalui
media audio pembelajaran.
- Mendiskusikan dan menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Harian (RPPH) peningkatan
kemampuan sosial emosional melalui
media audio pembelajaran sebagai
tindakan penelitian. Selain
mendiskusikan pelaksanaan kegiatan
sosial emosional, peneliti dan guru juga
berdiskusi mengenai kegiatan awal dan
kegiatan akhir yang akan dilaksanakan.
Adapun kegiatan tersebut tercantum
dalam RPPH yang terlampir.
- Mempersiapkan instrumen lembar
observasi dan dokumentasi. Lembar
observasi kegiatan pembelajaran sosial
emosional adalah untuk mengukur
kemampuan sosial emosional anak
pada saat mengikuti kegiatan
pembelajaran. Sedangkan dokumentasi
adalah perlengkapan untuk
mendokumentasikan kegiatan
pembelajaran yang akan berlangsung
menggunakan kamera.
- Mempersiapkan media yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan proses

pembelajaran. Sebelum penelitian
berlangsung peneliti harus
mempersiapkan segala kelengkapan
untuk kegiatan pembelajaran yang
meliputi media pembelajaran yaitu
media audio dan kelengkapan lainnya
seperti tape recorder untuk memutar
media audio tersebut.
· Proses Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus II pada
pertemuan satu dan dua terdiri atas tahap
kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir.
Judul media audio yang digunakan pada
siklus II adalah “Tikus dan Kucing”.
Secara rinci deskripsi tiap pertemuan
adalah sebagai berikut:
- Siklus II Pertemuan I
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
dalam siklus II pertemuan I adalah
sebagai berikut :
a) Kegiatan Awal
Pada tahap awal kegiatan
dilaksanakan didalam ruang kelas.
Anak-anak duduk melingkar di karpet
yang sudah disediakan. Selanjutnya
guru mengkondisikan anak di dalam
satu kelas lalu guru memilih salah
seorang anak untuk memimpin berdoa.
Setelah berdoa selesai anak-anak
mengabsen sambil bernyanyi,
dilanjutkan dengan guru memberikan
apersepsi mengenai judul media audio
yang akan di dengarkan pada hari itu.
Judul media audio yang akan
digunakan pada siklus II adalah “Tikus
dan Kucing”.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan selanjutnya adalah
melaksanakan pembelajaran sosial
emosional menggunakan media audio.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara
anak duduk melingkar dikarpet
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menghadap tape recorder dan
mendengarkan media audio. Langkah
pertama, guru menunjukkan media
audio pembelajaran untuk menarik
perhatian anak. Kemudian guru
memberikan apersepsi tentang materi
yang akan di berikan kepada anak.
Guru menjelaskan permainan tikus dan
kucing yang ada di dalam media audio.
Di dalam permainan tikus dan kucing
ini terdapat berbagai macam
pembelajaran, salah satunya adalah
aspek sosial emosional. Kemudian
guru memberitahu anak-anak bahwa
peneliti disini akan mengamati
kemampuan sosial emosional mereka.
Apersepsi disini adalah tujuan dari
pembelajaran menggunakan media
audio.
Langkah kedua, guru dan anak
mendengarkan media audio
pembelajaran. Pada saat
mendengarkan guru mengondisikan
anak supaya tidak gaduh dan
konsentrasi. Selain itu anak diminta
untuk menjawab pertanyaan yang ada
dalam media audio.
Langkah ketiga, setelah guru dan
anak selesai mendengarkan media
audio, guru membagi anak dalam dua
kelompok bermain untuk
mempraktekkan permainan tikus dan
kucing. Setiap kelompok bertugas
mempraktekkan permainan tikus dan
kucing dari apa yang mereka
dengarkan. Dalam mempraktekkan
permainan bukan di dalam kelas,
melainkan di hall lantai dua yang
memadai untuk bermain. Dalam
bermain, anak terlihat begitu senang
dan bisa melakukan secara langsung
dari apa yang telah ia dengar. Guru juga
membantu dan memberikan motivasi

kepada anak yang belum bisa
melakukan permainan.
Langkah keempat, setelah selesai
bermain guru dan anak kembali duduk
melingkar di karpet yang ada di ruang
kelas. Guru memberikan rangkuman
pembelajaran sosial emosional untuk
meningkatkan aspek tersebut. Anak
mendengarkan rangkuman tersebut dan
ada juga yang memberikan pendapat
dari pembelajaran menggunakan media
audio.
c) Kegiatan Akhir
Pada kegiatan akhir guru mengajak
anak-anak untuk mengevaluasi
kegiatan pembelajaran yang telah
dilaksanakan pada hari itu. Guru
memberikan umpan balik terhadap
proses dan hasil pembelajaran.
Kemudian guru mengadakan evaluasi
dengan recalling, yaitu mengulang
pembelajaran yang telah dilakukan
selama sehari. Recalling juga berfungsi
untuk mengingat sehingga kemampuan
sosial emosional anak semakin
berkembang. Kemudian
menyampaikan pesan-pesan kepada
anak yang berisi motivasi agar anakanak lebih giat lagi belajar dan
bersemangat dalam belajar.
- Siklus II Pertemuan II
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
dalam siklus II pertemuan II adalah
sebagai berikut :
a) Kegiatan Awal
Pada tahap awal kegiatan
dilaksanakan didalam ruang kelas.
Anak-anak duduk melingkar di karpet
yang sudah disediakan. Selanjutnya
guru mengkondisikan anak di dalam
satu kelas lalu guru memilih salah
seorang anak untuk memimpin berdoa.
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Setelah berdoa selesai anak-anak
mengabsen sambil bernyanyi,
dilanjutkan dengan guru memberikan
apersepsi mengenai judul media audio
yang akan di dengarkan pada hari itu.
Judul media audio yang akan
digunakan pada siklus II adalah “Tikus
dan Kucing”.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan selanjutnya adalah
melaksanakan pembelajaran sosial
emosional menggunakan media audio.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara
anak duduk melingkar dikarpet
menghadap tape recorder dan
mendengarkan media audio.
Langkah pertama, guru menunjukkan media audio pembelajaran
untuk menarik perhatian anak.
Kemudian guru memberikan apersepsi
tentang materi yang akan di berikan
kepada anak. Guru menjelaskan
permainan Tikus dan Kucing yang ada
di dalam media audio. Di dalam
permainan Tikus dan Kucing ini
terdapat berbagai macam pembelajaran, salah satunya adalah aspek
sosial emosional. Kemudian guru
memberitahu anak-anak bahwa peneliti
disini akan mengamati kemampuan
sosial emosional mereka. Apersepsi
disini adalah tujuan dari pembelajaran
menggunakan media audio. Langkah
kedua, guru dan anak mendengarkan
media audio pembelajaran. Pada saat
mendengarkan guru mengondisikan
anak supaya tidak gaduh dan
konsentrasi. Selain itu anak diminta
untuk menjawab pertanyaan yang ada
dalam media audio.
Langkah ketiga, setelah guru dan
anak selesai mendengarkan media
audio, guru membagi anak dalam dua
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kelompok bermain untuk
mempraktekkan permainan Tikus dan
Kucing. Setiap kelompok bertugas
mempraktekkan permainan Tikus dan
Kucing dari apa yang mereka
dengarkan. Dalam mempraktekkan
permainan bukan di dalam kelas,
melainkan di hall lantai dua yang
memadai untuk bermain. Dalam
bermain, anak terlihat begitu senang
dan bisa melakukan secara langsung
dari apa yang telah ia dengar. Guru juga
membantu dan memberikan motivasi
kepada anak yang belum bisa
melakukan permainan.
Langkah keempat, setelah selesai
bermain guru dan anak kembali duduk
melingkar di karpet yang ada di ruang
kelas. Guru memberikan rangkuman
pembelajaran sosial emosional untuk
meningkatkan aspek tersebut. Anak
mendengarkan rangkuman tersebut dan
ada juga yang memberikan pendapat
dari pembelajaran menggunakan media
audio.
c) Kegiatan Akhir
Pada kegiatan akhir guru mengajak
anak-anak untuk mengevaluasi
kegiatan pembelajaran yang telah
dilaksanakan pada hari itu. Guru
memberikan umpan balik terhadap
proses dan hasil pembelajaran.
Kemudian guru mengadakan evaluasi
dengan recalling, yaitu mengulang
pembelajaran yang telah dilakukan
selama sehari. Recalling juga berfungsi
untuk mengingat sehingga kemampuan
sosial emosional anak semakin
berkembang. Kemudian menyampaikan pesan pesan kepada anak yang
berisi motivasi agar anak-anak lebih
giat lagi belajar dan bersemangat dalam
belajar.
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· Tahap Pengamatan
Pembelajaran pada siklus II mengalami
peningkatan dari proses perbaikan yang
telah dilakukan. Semua anak sudah
konsentrasi dan fokus dalam mendengarkan media audio pembelajaran, tidak ada
lagi anak yang masih sibuk sendiri.
Sehingga dalam pelaksanaan permainan
Tikus dan Kucing pada siklus II berjalan
sesuai rencana awal.
Peningkatan terjadi juga dalam semua
indikator. Anak lebih termotivasi dalam
belajar dan bermain dengan adanya reward
atau hadiah bagi kelompok yang lebih aktif
dalam permainan. Setelah selesai
permainan ada beberapa anak yang
mendapatkan hadiah, tetapi anak yang
tidak mendapatkan hadiah justru tidak
marah sedikitpun. Ini menunjukkan bahwa
pembelajaran sosial emosional anak telah
berkembang melalui media audio.
Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru
mengulang materi pembelajaran secara
singkat. Guru memberikan kesimpulan
dan manfaat dari pembelajaran

menggunakan media audio yang telah
dilakukan bersama-sama. Persentase
pencapaian akhir dari keseluruhan
indikator peningkatan kemampuan sosial
emosional siklus II adalah sebagai berikut:
Berdasarkan tabel di atas dapat
dijelaskan mengenai indikator pencapaian
hasil belajar siklus II adalah sebagai
berikut :
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap percaya diri
diperoleh data 96,6% sudah mampu.
Aspek penilaian pada pelaksanaan
siklus II dikategorikan baik.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan taat terhadap
aturan sehari-hari untuk melatih
kedisiplinan diperoleh data 96,1%
sudah mampu. Aspek penilaian pada
pelaksanaan siklus II dikategorikan
baik.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap menghargai
dan toleran kepada orang lain diperoleh

Tabel 6. Hasil Observasi Kemampuan Sosial Emosional Anak Siklus II
Siklus II
No

Indikator

%
1

%
2

Kriteria

1

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri

86,9

96,6

Baik

2

Memiliki perilaku yang mencerminkan taat terhadap aturan seharihari
untuk melatih kedisiplinan

86,7

96,1

Baik

3

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran
kepada orang lain

87,5

98,4

Baik

4

Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri

87

96,8

Baik

5

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab

87,5

96,8

Baik

6

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikaprendah hati dan santun
kepada orang tua, pendidik dan teman

87,5

96,8

Baik

7

Mengenal emosi diri dan orang lain serta menunjukkan reaksi emosi
secara wajar

85

96,1

Baik
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data 98,4% sudah mampu. Aspek
penilaian pada pelaksanaan siklus II
dikategorikan baik.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang dapat menyesuaikan diri
diperoleh data 96,8% sudah mampu.
Aspek penilaian pada pelaksanaan
siklus II dikategorikan baik.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap tanggung
jawab diperoleh data 96,8% sudah
mampu. Aspek penilaian pada
pelaksanaan siklus II dikategorikan
baik.
- Pada indikator anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap rendah hati
dan santun kepada orang tua, pendidik
dan teman diperoleh data 96,8% sudah
mampu. Aspek penilaian pada
pelaksanaan siklus II dikategorikan
baik.
- Pada indikator anak mengenal emosi
diri dan orang lain serta menunjukkan
reaksi emosi secara wajar diperoleh
data 96,1% sudah mampu. Aspek
penilaian pada pelaksanaan siklus II
dikategorikan baik.
Persentase pencapaian akhir dari dua
pertemuan pada siklus II seluruh indikator
kemampuan sosial emosional disajikan
dalam diagram sebagai berikut :

Keterangan :
A : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap percaya diri
B : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan taat terhadap aturan
sehari-hari untuk melatih kedisiplinan
C : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap menghargai dan
toleran kepada orang lain
D : Anak memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri
E : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap tanggung jawab
F  : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap rendah hati dan
santun kepada orang tua, pendidik dan
teman
G : Anak mengenal emosi diri dan orang
lain serta menunjukkan reaksi emosi
secara wajar
Pada pelaksanaan tindakan kelas siklus II,
menunjukkan peningkatan di seluruh
indikator. Peningkatan tersebut dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:

Gambar 6. Diagram Pencapaian Hasil
Belajar Kemampuan Sosial Emosional Anak
Siklus II
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Tabel 7. Peningkatan Hasil Observasi Kemampuan Sosial Emosional
No

Indikator

%
S1

%
S2

%
Peningkatan

78,8

96,6

17,8

1

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri

2

Memiliki perilaku yang mencerminkan taat terhadap aturan seharihari untuk melatih kedisiplinan

74

96,1

22,1

3

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada
orang lain

84,6

98,4

13,8

4

Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri

80,7

96,8

16,1

5

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab

75

96,8

21,8

6

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun
kepada orang tua, pendidik dan teman

77,8

96,8

19

7

Mengenal emosi diri dan orang lain, menunjukkan reaksi emosi
secara wajar

76

96,1

20,1

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan
tindakan siklus II menunjukkan adanya
peningkatan di semua indikator kemampuan
sosial emosional anak. Pada indikator anak
memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
percaya diri mengalami peningkatan 17,8%,
indikator anak memiliki perilaku yang
mencerminkan taat terhadap aturan seharihari untuk melatih kedisiplinan mengalami
peningkatan 22,1%, indikator anak memiliki
perilaku yang mencerminkan sikap
menghargai dan toleran kepada orang lain
mengalami peningkatan 13,8%, indikator
anak memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri mengalami peningkatan
16,1%, indikator anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap tanggung jawab
mengalami peningkatan 21,8%, indikator
anak memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap rendah hati dan santun kepada orang tua,
pendidik dan teman mengalami peningkatan
19%, dan indikator anak mengenal emosi diri
dan orang lain serta menunjukkan reaksi
emosi secara wajar mengalami peningkatan
20,1%.
Peningkatan persentase indikator
pencapaian hasil belajar sosial emosional

anak siklus I dan siklus II disajikan dalam
diagram sebagai berikut :

Gambar 7. Diagram Peningkatan
Pencapaian Hasil Belajar Kemampuan
Sosial Emosional Anak Siklus I dan Siklus II
Keterangan :
A : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap percaya diri
B : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan taat terhadap aturan
sehari-hari untuk melatih kedisiplinan
C : Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap menghargai dan
toleran kepada orang lain
D : Anak memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri
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E :
F :

G :

Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap tanggung jawab
Anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap rendah hati dan
santun kepada orang tua, pendidik dan
teman
Anak mengenal emosi diri dan orang
lain serta menunjukkan reaksi emosi
secara wajar

Peningkatan keseluruhan antara pra
tindakan siklus I dan siklus II hasil belajar
sosial emosional pada anak usia dini yaitu:
Tabel 8. Peningkatan Keseluruhan Pra
Tindakan Siklus I dan Siklus II
Pra
tindakan
(%)

Siklus I
(%)

Siklus II
(%)

Peningkatan
(%)

53,3%

78,1%

96,8%

18,7%

Peningkatan presentase indikator
pencapaian hasil belajar sosial emosional
anak pra tindakan, siklus I dan siklus II
disajikan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 8. Diagram Peningkatan Pra
Tindakan Siklus I dengan Siklus II

· Refleksi
Pelaksanaan tindakan pada siklus II
telah melalui proses perbaikan
berdasarkan pelaksanaan siklus I. Hal
inilah yang menjadi faktor proses
pembelajaran dengan media audio
menjadi lancar di siklus II.
Perbaikan berupa sebelum
pembelajaran dan saat mendengarkan
media audio guru harus mengkondisikan
anak sebelum pembelajaran dan saat
mendengarkan media audio supaya anak
tenang dan tidak sibuk sendiri, dengan
tujuan agar dalam praktiknya anak bisa
melakukan permainan dengan baik dan
tidak bingung. Disamping itu guru
memberikan pengertian pada anak untuk
lomba kelompok yang paling bagus saat
permainan akan mendapatkan hadiah.
Untuk itu anak diminta tidak sibuk sendiri
dan melihat temannya yang sedang
bermain. Dengan demikian anak akan
serius dan mencoba lebih baik dari
kelompok lainnya.
Dengan demikian anak akan serius dan
mencoba lebih baik dari kelompok
lainnya. Berdasarkan perbaikan-perbaikan
tersebut, proses pembelajaran
menggunakan media audio pada siklus II
mengalami peningkatan dengan indikator
yang telah ditetapkan dan sesuai harapan.
d. Hasil Penelitian
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas
dalam siklus I dan siklus II ini
menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan sosial emosional anak selama
pembelajaran menggunakan media audio.
Peningkatan ini dapat dilihat dari
persentase pada tiap siklus pada masingmasing indikator. Adapun peningkatan
tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Tingkat pencapaian pada indikator anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap percaya diri adalah 96,6% mampu
melakukan kegiatan tersebut. Pencapaian
yang dimaksud adalah anak berani
mengungkapkan pendapat saat
pembelajaran maupun saat bermain. Tidak
hanya berani mengungkapkan pendapat
anak juga memiliki strategi atau inisiatif
dalam bermain, mau mengikuti permainan
dan senang dalam melakukan permainan
maupun saat mengikuti pembelajaran.
2. Tingkat pencapaian pada indikator anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
taat terhadap aturan sehari-hari untuk
melatih kedisiplinan adalah 96,1% mampu
melakukan kegiatan tersebut. Pencapian
yang dimaksud adalah anak mau menaati
permainan, dan anak berhenti bermain
pada waktunya. Dalam indikator ini anak
tidak hanya taat dalam bermain saja, tetapi
saat pembelajaran anak menjadi lebih
disiplin dan tepat waktu dalam pengerjaan
suatu tugas pembelajaran.
3. Tingkat pencapaian pada indikator anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap menghargai dan toleran kepada
orang lain adalah 98,4% mampu
melakukan kegiatan tersebut. Pencapaian
yang dimaksud adalah anak mau bermain
tanpa pilih-pilih dengan teman. Pada saat
pra tindakan dijumpai anak masih duduk
dan bermain dengan teman yang ia sukai
saja. Tetapi setelah pembelajaran
menggunakan media audio anak mau
bermain dengan semua teman tanpa pilihpilih.
4. Tingkat pencapaian pada indikator anak
memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri adalah 96,8% mampu
melakukan kegiatan tersebut. Pencapaian
yang dimaksud adalah anak dapat
menyesuaikan diri dalam bermain. Dalam

konteks ini adalah anak mudah beradaptasi
dalam bermain dengan kelompok yang
dipilih secara acak oleh guru. Tidak hanya
dalam bermain, dalam pembelajaran juga
anak yang tadinya pendiam menjadi
mudah untuk berinteraksi.
5. Tingkat pencapaian pada indikator anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap tanggung jawab adalah 96,8%
mampu melakukan kegiatan tersebut.
Pencapaian yang dimaksud adalah anak
dapat mengakui kekalahan dan
kemenangan dalam bermain. Tidak hanya
dalam bermain saat pembelajaran juga
anak yang tadinya masih belum mau
mengerjakan tugas dari guru menjadi
tanggung jawab dan menyelesaikan tugas
yang diberikan oleh guru.
6. Tingkat pencapaian pada indikator anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap rendah hati dan santun kepada orang
tua, pendidik dan teman adalah 96,8%
mampu melakukan kegiatan tersebut.
Pencapaian yang dimaksud adalah anak
mau mengakui kelebihan temannya.
Dimana sebelum tindakan dilakukan anak
selalu ingin menang sendiri, tetapi setelah
tindakan dilaksanakan anak bisa mengakui
kelebihan temannya. Tidak hanya itu, anak
juga bersikap sopan, mengakui
kekurangan diri sendiri, berbicara santun
kepada guru dan orang lain.
7. Tingkat pencapaian pada indikator anak
mengenal emosi diri dan orang lain serta
menunjukkan reaksi emosi secara wajar
adalah 96,1% mampu melakukan kegiatan
tersebut. Pencapaian yang dimaksud
adalah anak memiliki kontrol diri. Dimana
anak tidak mudah emosi dan bisa
mengontrolnya saat kegiatan
pembelajaran dan saat bermain.
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e. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pelaksanaan
pembelajaran dan hasil refleksi yang
dalam siklus I dan siklus II menunjukkan
adanya peningkatan dari media audio
pembelajaran terhadap kemampuan sosial
emosional anak. Hal ini dilihat dari
observasi kemampuan sosial emosional
anak yang mengalami peningkatan dari pra
tindakan pada siklus I dan siklus II. Hasil
positif ini merupakan tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian yang
dilaksanakan. Indikator kemampuan
sosial emosional anak terdiri dari anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap percaya diri, anak memiliki perilaku
yang mencerminkan taat terhadap aturan
sehari-hari untuk melatih kedisiplinan,
anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap menghargai dan
toleran kepada orang lain, anak memiliki
perilaku yang dapat menyesuaikan diri,
anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap tanggung jawab,
anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap rendah hati dan
santun kepada orang tua, pendidik dan
teman, dan anak mengenal emosi diri dan
orang lain serta menunjukkan reaksi emosi
secara wajar.
Hasil observasi kemampuan sosial
emosional anak sebelum tindakan
menunjukkan 48,3% anak memiliki
perilaku yang mencerminkan sikap
percaya diri, 46,3% anak memiliki
perilaku yang mencerminkan taat terhadap
aturan sehari-hari untuk melatih
kedisiplinan, 72% anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap menghargai dan
toleran kepada orang lain, 52% anak
memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri, 48,5% anak memiliki
perilaku yang mencerminkan sikap
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tanggung jawab, 54,2% anak memiliki
perilaku yang mencerminkan sikap rendah
hati dan santun kepada orang tua, pendidik
dan teman dan 52,2% anak mengenal
emosi diri dan orang lain serta
menunjukkan reaksi emosi secara wajar.
Diketahui bahwa aspek sosial emosional
anak didapat jumlah keseluruhan sebelum
tindakan yaitu 53,3%.
Berdasarkan persentase tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan sosial
emosional anak masih kurang dan perlu
ditingkatkan. Rendahnya kemampuan
sosial emosional dikarenakan beberapa
hal. Salah satunya adalah proses
pembelajaran yang masih banyak
menggunakan metode ceramah. Sudah ada
beberapa alat peraga, tetapi penggunaanya
masih kurang bervariatif. Melihat hal
tersebut, peneliti berencana melakukan
perubahan dalam proses pembelajaran.
Dengan menggunakan media audio, anak
diperdengarkan materi pembelajaran dan
mempraktekkan secara langsung dari apa
yang mereka dengarkan. Sehingga
memungkinkan anak mengkonstruksi
nilai-nilai sosial dan dapat terinternalisasi
dalam diri anak serta dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan menggunakan media audio
anak lebih antusias karena guru jarang
memberikan pembelajaran dengan
menggunakan media ini. Proses
pembelajaran sosial emosional
mengguakan media audio ini sangat
menarik. Karena disamping materi yang
disampaikan melalui indera pendengaran,
anak-anak dapat mempraktekkan
permainan secara langsung setelah
pemutaran media audio selesai. Hal ini
sesuai dengan pendapat Rita Eka Izzaty
(2005: 73), salah satu tujuan pembelajaran
sosial emosional anak usia dini adalah
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merencanakan berbagai pengalaman
bermain, termasuk pengalaman sendiri
dan pengalaman kelompok.
Berdasarkan hasil pengamatan, siklus I
menunjukkan adanya peningkatan
dibandingkan dengan kondisi awal
sebelum tindakan. Hal ini dikarenakan
pada siklus I metode pembelajaran guru
berbeda dengan sebelumnya, karena guru
menggunakan media audio. Persentase
kemampuan sosial emosional anak pada
siklus I mengalami peningkatan berturutturut pada pertemuan I dan pertemuan II.
Pada pertemuan awal hasil yang
didapatkan belum sesuai dengan indikator
keberhasilan yang ditetapkan. Akan tetapi
pertemaun berikutnya di dapat hasil yang
sudah sesuai dengan indikator
keberhasilan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti,
siklus I mengalami peningkatan karena
anak diberikan contoh menggunakan
media audio terlebih dahulu oleh guru. Hal
ini sesuai dengan pendapat Rusdinal
(2005: 21) bahwa anak usia dini memiliki
sifat meniru tanpa mempertimbangkan
kemampuan yang ada padanya selain itu
anak usia dini mempunyai sikap jujur yang
menunjukkkan kepolosan seorang anak,
hal ini didorong oleh rasa ingin tahu dan
ingin mencoba sesuatu yang diminati dan
kadang muncul secara spontan. Ada
beberapa permasalahan yang terjadi pada
siklus I yang disebabkan oleh beberapa
anak yang sibuk sendiri saat
mendengarkan media audio dan saat guru
menjelaskan pembelajaran dan anak
ketika menunggu kurang bisa
dikondisikan. Oleh karena itu, peneliti
melakukan perbaikan-perbaikan agar pada
penelitian di siklus II dapat mencapai hasil
yang lebih baik.
Indikator pencapaian hasil belajar
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siklus I kemampuan sosial emosional anak
menunjukkan anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap percaya diri
diperoleh data 78,8%, anak memiliki
perilaku yang mencerminkan taat terhadap
aturan sehari-hari untuk melatih
kedisiplinan diperoleh data 74%, anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap menghargai dan toleran kepada
orang lain diperoleh data 84,6%, anak
memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri diperoleh data 80,7%,
anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap tanggung jawab
diperoleh data 75%, anak memiliki
perilaku yang mencerminkan sikap rendah
hati dan santun kepada orang tua, pendidik
dan teman diperoleh data 77,8%, dan anak
mengenal emosi diri dan orang lain serta
menunjukkan reaksi emosi secara wajar
diperoleh data 76%. Kemampuan sosial
emosional anak pada siklus I berkembang
sesuai indikator keberhasilan dengan skor
3. Hal ini disebabkan karena beberapa
permasalahan yang terjadi selama proses
pembelajaran berlangsung. Kegiatan
pembelajaran pada siklus II berlangsung
lebih baik dari pada siklus I. Hal ini
dikarenakan perbaikan yang dilakukan
pada siklus I. Hasilnya anak lebih antusias
dalam pembelajaran, anak lebih kondusif
saat mendengarkan media audio dan saat
menunggu bermain anak lebih tenang.
Persentase kemampuan sosial emosional
anak mengalami peningkatan pada dua
pertemuan di siklus II dan sesuai dengan
indikator keberhasilan yang telah
ditetapkan. Persentase Indikator
pencapaian hasil belajar siklus II
kemampuan sosial emosional anak
menunjukkan anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap percaya diri
diperoleh data 96,6%, anak memiliki
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perilaku yang mencerminkan taat terhadap
aturan sehari-hari untuk melatih
kedisiplinan diperoleh data 96,1%, anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap menghargai dan toleran kepada
orang lain diperoleh data 98,4%, anak
memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri diperoleh data 96,8%,
anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap tanggung jawab
diperoleh data 96,8%, anak memiliki
perilaku yang mencerminkan sikap rendah
hati dan santun kepada orang tua, pendidik
dan teman diperoleh data 96,8%, dan anak
mengenal emosi diri dan orang lain serta
menunjukkan reaksi emosi secara wajar
diperoleh data 96,1%.
Secara keseluruhan guru melaksanakan
pembelajaran sesuai RPPH yang
didiskusikan peneliti bersama kolaborator.
Pada setiap akhir tindakan, kolaborator
dan peneliti mendiskusikan hasil
pengamatan yang selanjutnya digunakan
untuk memperbaiki pembelajaran di siklus
selanjutnya. Penelitian ini di hentikan pada
siklus II karena hasil kemampuan sosial
emosional anak sudah sesuai dengan
indikator keberhasilan dalam penelitian
ini, yaitu dengan skor 4.
Berdasarkan hasil penelitian pada
siklus I dan siklus II, menunjukkan
kemampuan sosial emosional anak
meningkat jika dibandingkan dengan
sebelum tindakan. Kemampuan sosial
emosional yang dimaksud adalah anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap percaya diri, anak memiliki perilaku
yang mencerminkan taat terhadap aturan
sehari-hari untuk melatih kedisiplinan,
anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap menghargai dan
toleran kepada orang lain, anak memiliki
perilaku yang dapat menyesuaikan diri,

anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap tanggung jawab,
anak memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap rendah hati dan
santun kepada orang tua, pendidik dan
teman, dan anak mengenal emosi diri dan
orang lain serta menunjukkan reaksi emosi
secara wajar.
Peneliti mengambil keputusan bahwa
penelitian dianggap berhasil dan
dihentikan karena peningkatannya sudah
sesuai dengan indikator keberhasilan yang
ditetapkan.
f. Keterbatasan Penelitian
Peneliti telah berusaha semaksimal
mungkin dalam penelitian tindakan kelas
ini, namun peneliti menyadari bahwa
dalam penelitian ini masih terdapat
kekurangan yang terjadi diluar kendali
peneliti seperti
1. Pelaksanaan tindakan pada siklus I
kurang berjalan dengan lancar karena
beberapa siswa masih sibuk sendiri
sehingga ada beberapa indikator
penilaian yang belum terpenuhi.
2. Hasil peningkatan sosial emosional
yang dilakukan disekolah dengan
memanfaatkan media audio
pembelajaran telah tercampur dengan
pengaruh dari luar misalnya
pendidikan yang di berikan oleh
keluarga atau lingkungannya.
KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarakan hasil penelitian dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa
media audio pembelajaran dapat
meningkatkan kemampuan sosial
emosional anak usia dini di TK Negeri 2
Yogyakarta. Hasil dari pelaksanaan
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pembelajaran menggunakan media audio
dapat dilihat dari tingkat keberhasilan
kegiatan yang dilakukan pada setiap
tahapan siklus yang terus mengalami
peningkatan. Proses pelaksanaan atau
langkah kegiatan belajar mengajar
menggunakan media audio pembelajaran
yaitu terlebih dahulu guru memberikan
apersepsi.
Langkah kedua, guru dan anak
mendengarkan media audio pembelajaran.
Pada saat mendengarkan guru mengondisikan anak supaya tidak gaduh dan
konsentrasi. Selain itu anak juga dapat
menjawab pertanyaan yang ada dalam
media audio.
Langkah ketiga, setelah guru dan anak
selesai mendengarkan media audio, guru
membagi anak dalam dua kelompok
bermain untuk mempraktekkan permainan
yang ada dalam percakapan media audio.
Setiap kelompok bertugas mempraktekkan permainan dari apa yang mereka
dengarkan. Dan tugas peneliti adalah
menilai aspek sosial emosional anak
menggunakan lembar observasi yang telah
dibuat dan disiapkan. Langkah keempat
adalah kegiatan penutup yaitu guru
mengevaluasi materi dan memberikan
kesimpulan tentang materi yang
disampaikan.
Kondisi awal kemampuan sosial
emosional anak sebelum diberikan
tindakan masih jauh dari harapan yaitu
memperoleh skor 53,3% (kategori
kurang). Pada siklus I guru memanfaatkan
media audio pembelajaran PERMATA
NUSANTARA pada proses pembelajaran.
Dalam pratekknya kemampuan sosial
emosional anak berkembang khususnya
pada perilaku yang mencerminkan sikap
percaya diri, anak memiliki perilaku yang
mencerminkan taat terhadap aturan sehari-

hari untuk melatih kedisiplinan, anak
memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap menghargai dan toleran kepada
orang lain, anak memiliki perilaku yang
dapat menyesuaikan diri, anak memiliki
perilaku yang mencerminkan sikap
tanggung jawab, anak memiliki perilaku
yang mencerminkan sikap rendah hati dan
santun kepada orang tua, pendidik dan
teman, dan anak mengenal emosi diri dan
orang lain serta menunjukkan reaksi emosi
secara wajar. Siklus I mengalami
peningkatan 24,8% dari pra tindakan
sosial emosional menjadi 78,1% dan sudah
memenuhi kriteria baik walaupun sedikit
diatas KKM. Dengan alasan peneliti
kurang puas akan hasil siklus I maka
penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan
media audio pembelajaran yang berbeda
judulnya. Pada siklus II mengalami
peningkatan persentase 18,7%
kemampuan sosial emosional menjadi
96,8% dan sudah memenuhi kriteria baik.
Karena hasil persentase sudah jauh di atas
KKM dan dirasa cukup maka penelitian di
hentikan pada siklus II.
b. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, maka peneliti memberikan
saran sebagai berikut :
1. Bagi Sekolah
Sekolah dapat memanfaatkan media
audio pembelajaran PERMATA
NUSANTARA. Karena terbukti dalam
penelitian ini dapat meningkatkan
sosial emosional anak usia dini.
2. Bagi Guru
Media Audio Pembelajaran
PERMATA NUSANTARA adalah
pilihan yang tepat yang dapat
dipergunakan guru dalam
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pembelajaran. Karena dengan
memanfaatkan media ini guru tidak
banyak menggunakan metode ceramah
dan anak tidak akan bosan karena
terdapat permainan tradisonal,cerita
dan instrumentalia di dalamnya.
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