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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan manajemen berbasis
sekolah dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa di SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul,
Yogyakarta dan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan adalah kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, guru, dan orang tua siswa. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah keajegan
pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Unggulan 'Aisyiyah
Bantul telah menerapkan MBS melalui enam komponen manajemen yaitu evaluasi diri,
perumusan visi, misi, dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, serta
sesuai dengan esensi MBS yaitu otonomi, fleksibilitas, partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas.
Kata kunci: Keefektifan, Manajemen, Berbasis Sekolah, Prestasi Belajar
Abstract
The purpose of this study is to describe the effectiveness of School Based Manajement (SBM)
in effort to increase student achievement at Unggulan 'Aisyiyah Bantul, Yoggyakarta and the
type of study is qualitative. The data collection technique used observation, documenttation and
indeep interview. The respondents of the interview were the shcool principal, vice-principals,
teacher, and representatives of parents. Data analysis technique was conducted by reducing
data, presenting data, and drawing conclusion. The validity of the data was obtained by doing
triangulation, discussion, and checking members. The result of this study showes that the
implementation of SBM at SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul is effective through the
implementation of six management components, that is self-evaluation, formulating
vision/mission/goal, planning, application, evaluation and reporting. It is also appropriate to
the essence of SBM, that is otonomy, flexibility, participation, transparancy, and accountability.
Keywords: Effectiveness, Management, School-Based Management (SBM), Student
Achievement
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PENDAHULUAN
Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia menyebut MBS dengan
istilah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang diartikan sebagai
model manajemen yang memberi otonomi
lebih besar pada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang
melibatkan secara langsung semua warga
sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional
(Nurkolis, 2006 : 9).
Menurut Departemen Pendidikan Nasional fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah antara lain (Nurkolis, 2006
: 47):
1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah, yang meliputi kegiatan perumusan visi
dan misi sekolah, identifikasi masalah,
prioritas permasalahan yang harus segera
diselesaikan, merumuskan alternatif cara
pemecahan masalah, tujuan program
sekolah, rencana induk pengembangan
sekolah, sumber dana, penyusunan
proposal block grand, menyususun
rencana anggaran dan belanja sekolah.
2. Pengelolaan kurikulum, dimana sekolah
diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sendiri sepanjang tidak
mengurangi isi kurikulum secara nasional.
3. Pengelolaan proses belajar mengajar,
termasuk di dalamnya memilih strategi,
metode, dan teknik pembelajaran yang
dirasa paling efektif bagi sekolah.
4. Pengelolaan ketenagaan, mulai dari
analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan
sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi
kinerja tenaga kerja.
5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan
yang meliputi pengadaan, pemeliharaan
dan perbaikan hingga pengembangannya.

6. Pengelolaan keuangan, termasuk melakukan kegiatan atau usaha yang dapat
mendatangkan penghasilan.
7. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan
siswa baru, pengembangan, pembinaan,
pembimbingan, dan penempatan untuk
kelanjutan studi.
8. Hubungan sekolah dan masyarakat untuk
meningkatkan keterlibatan, kepedulian,
kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat baik dukungan moral maupun
finansial.
9. Pengelolaan iklim sekolah agar tercipta
iklim sekolah yang kondusif-akademik,
yang dapat menumbuhkan semangat
belajar siswa dan menjadi prasyarat bagi
terselenggaranya proses belajar mengajar
yang efektif.
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia
pada mulanya bersifat sentralistik, membuat
proses penyelenggaraan pendidikan di
Indonesia tidak merata, dampaknya sebagian
SDM yang berkualitas hanya ada di wilayah
perkotaan. Untuk memperbaiki mutu
pendidikan Indonesia tersebut pemerintah
mengeluarkan undang-undang No. 25 tahun
2000 tentang Rencana Strategi Pembangunan
Nasional Tahun 2000-2004. Dalam undangundang tersebut tertuang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 51 ayat 1 yang memuat dengan
jelas konsep Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS), yaitu, “Pengelolaan satuan
Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar
dan pendidikan menengah dilaksanakan
berdasarkan standar pelayanan minimal
dengan prinsip manajemen berbasis
sekolah/madrasah”.
Latar belakang munculnya Manajemen
Berbasis Sekolah karena belum memuaskannya hasil kinerja pendidikan di suatu negara
berdasarkan sistem pendidikan yang
diberlakukan di negara tersebut.
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Berbagai upaya dilakukan seperti
perbaikan kurikulum, peningkatan
profesionalisme guru, perbaikan metode
pengajaran, dan sistem evalusi, namun
hasilnya belum dirasakan maksimal. Oleh
karena itu, diperlukan reformasi sistem
pendidikan secara struktural dan gaya
manajemen sekolah. Berdasarkan kajiankajian yang dilakukan oleh para ahli maka
dipilihlah Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) sebagai salah satu bentuk reformasi
pendidikan dalam rangka memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pendidikan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan utama Manajemen
Berbasis Sekolah adalah meningkatkan
kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah
untuk meningkatkan kinerja belajar siswa
menjadi lebih baik.
Pada kenyataannya, bagusnya konsep
manajemen berbasis sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan oleh institusi sekolah.
Berbagai kasus yang mencoreng wajah
pendidikan di Indonesia masih sering muncul.
Munculnya anak-anak klithih yang masih
berusia pelajar, mengundang keprihatinan
semua pihak. Ditambah lagi sederetan kasus
tawuran antarpelajar, bullying, pelecehan
seksual yang dilakukan oleh anak usia
sekolah, prostitusi online yang melibatkan
anak usia sekolah, miras, narkoba, dan
kecanduan obat atau zat lainnya serta kasuskasus lainya.
Demikian juga munculnya beberapa
lembaga sekolah yang ditutup atau diregrouping oleh pemerintah karena kurang atau tidak
adanya minat dari siswa atau orang tua untuk
menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut
menunjukkan belum bagusnya manajemen
sekolah dalam mengelola sekolahnya. Begitu
juga adanya protes, demo, dan ungkapan rasa
tidak puas dari masyarakat terhadap lembaga
sekolah juga merupakan bentuk dari kurang
bagusnya manajemen yang diterapkan di

sekolah tersebut.
Namun demikian, fenomena ini tidak
terjadi di SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul.
Sekolah ini justru mendapatkan apresiasi
positif dari masyarakat. Hal ini ditandai
dengan semakin tingginya animo masyarakat
untuk menyekolahkan anaknya di sekolah
tersebut. Setiap tahun jumlah siswa yang
mendaftar di sekolah tersebut melebihi kuota
yang tersedia, bahkan ketika masa pendaftaran siswa didik baru belum dimulai, sekolah
tersebut sudah melakukan pendataan calon
peserta didik baru. Begitu juga dengan
penambahan fasilitas gedung yang terus
dilakukan untuk mengimbangi jumlah siswa
yang masuk ke sekolah tersebut. Belum lagi
dengan sederet prestasi lain yang semakin
menambah daya tarik bagi orang tua untuk
menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut.
Hal ini tentu saja menjadi menarik untuk
diteliti, mengapa hal ini terjadi di SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul di tengah-tengah
berkurangnya animo masyarakat untuk
menyekolahkan anak-anaknya di sekolah
lain. Itulah yang menjadi alasan penulis untuk
melakukan penelitian di SD Unggulan
'Aisyiyah Bantul.
Penelitian ini secara umum bertujuan
untuk mengetahui keefektifan manajemen
berbasis sekolah dalam upaya meningkatkan
prestasi belajar siswa sehingga tujuan
pendidikan dapat terwujud.
Adapun manfaat dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat
teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna
sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia
pendidikan tentang pengembangan manajemen berbasis sekolah dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu
memberikan manfaat praktis bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, sebagai informasi
yang berguna dalam memperkaya khasanah
ilmu pengetahuan yang mungkin akan diteliti
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dalam penelitian selanjutnya. Adapun manfaat bagi sekolah sebagai informasi mengenai
gambaran manajemen berbasis sekolah untuk
mempersiapkan siswa berprestasi dan dapat
dijadikan sebagai bahan masukan yang
berharga dalam rangka meningkatkan kualitas
manajemen berbasis sekolah yang dilaksanakan. Manfaat bagi masyarakat sebagai
informasi yang berguna untuk mengetahui
gambaran umum manajemen berbasis sekolah
untuk mempersiapkan siswa berprestasi. Hal
ini bisa dijadikan pertimbangan bagi orang tua
dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya.
Dan manfaat bagi peneliti sebagai pengalaman berharga dan menambah pengetahuan,
serta wawasan penulis mengenai manajemen
berbasis sekolah untuk mempersiapkan siswa
berprestasi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
dengan metode deskriptif-kualitatif untuk
mengkaji efektifitas manajemen sekolah
dalam upaya meningkatkan prestasi belajar
siswa di SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul
Yogyakarta. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis dalam
menarik kesimpulan. Melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi,
peneliti memperoleh gambaran yang luas dan
mendalam tentang fenomena-fenomena, serta
kenyataan-kenyataan yang relevan dari
variabel dan objek yang diteliti.
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskripsi dengan pendekatan kualitatif
untuk mendeskripsikan, menggambarkan,
dan menguraikan segala sesuatu yang
terjadi pada suatu kegiatan yang datanya
bersifat faktual dan akurat yang diambil
melalui observasi, wawancara mendalam,
dan dokumentasi.

b. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul, Yogyakarta
yang beralamat di Jalan KH. Wakhid
Hasyim 60 Sanggrahan, Ringinharjo,
Bantul. Dipilihnya lokasi ini sebagai
tempat penelitian karena sekolah ini
merupakan satu-satunya Sekolah Dasar
yang dikelola oleh Pimpinan Daerah
'Aisyiyah Kabupaten Bantul yang relatif
baru berdiri mengalami perkembangan
dan kemajuan yang cukup pesat dengan
berbagai prestasi siswa yang memuaskan,
baik prestasi akademik maupun nonakademik sehingga relevan dengan
penelitian yang akan peneliti bahas, yakni
mengenai keefektivan manajemen berbasis sekolah dalam upaya peningkatan
prestasi belajar siswa. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan September
sampai Desember 2015 yaitu mulai akhir
semester gasal sampai awal semester
genap.
c. Subyek Penelitian
Subjek penelitian atau sumber data
adalah Kepala Sekolah, Komite sekolah/
orang tua siswa, Wakil Kepala Sekolah
(Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan,
Waka Humas, dan Waka Sarpras), dan
Guru.
d. Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Wawancara
Dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan orang yang
dianggap tahu tentang topik penelitian,
dalam hal ini kepala sekolah, wakil
kepala sekolah, guru, dan komite
sekolah, dengan tujuan memperoleh
data tentang penerapan manajemen
berbasis sekolah yang dilaksanakan di
SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul.
2. Teknik Observasi
Dilakukan dengan cara mengada-
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kan pengamatan, pencatatan secara
langsung ke lapangan atau objek
penelitian. Teknik ini digunakan untuk
memperoleh data tentang penerapan
manajemen berbasis sekolah yang
sudah dilaksanakan, kaitannya dengan
peningkatan prestasi belajar siswa.
3. Teknik Dokumentasi
Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat
mendukung keakuratan data, dengan
cara mempelajari arsip-arsip atau
catatan, dan sesuatu yang dapat
ditemukan dalam penelitian.
Instrumen pengumpulan data yang paling
utama adalah peneliti terjun ke lapangan
sendiri, baik pada pengumpulan data, analisis data, sampai membuat kesimpulan.
e. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan
reduksi, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Untuk menguji keabsahan
data dengan cara triangulasi, ketekunan
penelitian, dan perpanjangan penelitian.
Penelitian ini dilakukan secara intensif.
Peneliti ikut berpartisipasi selama di
lapangan, mencatat secara hati-hati apa
yang terjadi,melakukan analisis refleksi
terhadap berbagai dokumen yang
ditemukan di lapangan dan membuat
laporan secara mendetail mengenai
keefektifan penerapan manajemen
berbasis sekolah dalam peningkatan
prestasi siswa di SD Unggulan 'Aisyiyah
Bantul.

dapat lebih fokus, penulis menggunakan
acuan yang diberikan oleh Departemen
Pendidikan Nasional dalam hal desentralisasi
pendidikan yang meliputi sembilan hal.
a. Perencanaan Dan Evaluasi Program
Sekolah
Untuk mengidentifikasi berbagai
permasalahan yang ada di SD Unggulan
'Aisyiyah sekolah telah melakukan
kegiatan Evaluasi Diri. Kegiatan ini
dilakukan pada bulan Desember 2015,
yang meliputi 8 standar pendidikan, yaitu
standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulus-an, standar pendidik dan
tenaga kependi-dikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian.
Berikut ini
hasil Evaluasi Diri SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul Yogyakarta:
1. Standar isi dengan hasil 2,93 dengan
kategori menuju SNP.
2. Standar proses dengan hasil 3,00
dengan kategori SNP.
3. Standar kompetensi lulusan dengan
hasil 2,18 dengan kategori menuju
SNP.
4. Standar PTK dengan hasil 2,69 dengan
kategori menuju SNP.
5. Standar Sarpras dengan hasil 3,00
dengan kategori SNP.
6. Standar Pengelolaan dengan hasil 3,00
dengan kategori SNP.
7. Standar Pembiayaan dengan hasil 2,50
dengan kategori menuju SNP.
8. Standar Penilaian dengan hasil 2,92
dengan kategori menuju SNP.

PEMBAHASAN
Mengingat banyaknya teori yang dikemukakan terkait dengan desentralisasi yang
diberikan kepada sekolah dalam hubungannya dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis
Sekolah, maka agar dalam pembahasan ini
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diselesaikan, merumuskan alternatif cara
pemecahan masalah, merumuskan tujuan
program sekolah, dan menyusun rencana
induk pengembangan sekolah, sumber
dana, penyusunan proposal block grand,
dan menyususun rencana anggaran dan
belanja sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Sekolah diketahui bahwa SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul telah menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang
memuat rencana program pengembangan
sekolah empat tahun ke depan dengan
memperhatikan sumber daya yang
dimiliki menuju sekolah yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan (SNP). RKS
berisi rangkaian rencana berbagai upaya
sekolah dan pihak lain yang terkait untuk
mengatasi berbagai persoalan sekolah
yang ada pada saat ini menuju terpenuhinya SNP.
b. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan
SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul telah
merumuskan visi, misi, dan tujuan secara

bersama-sama antara kepala sekolah, guru,
komite sekolah, dinas terkait, yayasan, serta
tokoh masyarakat untuk melakukan perbaikan.
Adapun visi SD Unggulan 'Aisyiyah
Bantul adalah “Terwujudnya Siswa yang
Unggul, Berprestasi, Cerdas, Mandiri,
Berkarakter, Bertaqwa, dan Berwawasan
Global Tahun 2019”. Sedangkan misinya
adalah unggul dalam prestasi, baik prestasi
akademik maupun nonakademik. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa fungsi
Manajemen Berbasis Sekolah yang pertama
oleh SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul telah
dilaksanakan.
c. Pengelolaan Kurikulum
Sekolah diberi kewenangan untuk
mengembangkan kurikulum sendiri
sepanjang tidak mengurangi isi kurikulum
secara nasional. Kegiatan ini telah
dilakukan oleh SD Unggulan 'Aisyiyah
Bantul, sebagaimana yang terlihat dalam
tabel 2 berkut ini:

Tabel 1 Kegiatan SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul
No.

Nama Program/Kegiatan

Pihak yang
Terlibat

Pelaksanaan

Tujuan

1.

Analisis konteks kurikulum

Minggu ke-1 Juni 2015

Tim
pengembang
kurikulum

- Mendata regulasi kurikulum
nasional,daerah, dan lokal.
- Mengetahui kebutuhan belajar siswa,
yayasan

2.

Analisis SWOT kurikulum
2013

Minggu ke-1 Juni 2015

Tim
pengembang
kurikulum

Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang,
dan tantangan kurikulum 2013

3.

Analisis pengembangan diri Minggu ke-2 Juni 2015
a. Hizbul Wathan
b. Ekstra

Tim
pengembang
kurikulum

Mengimplementasikan hizbul wathan dan
mengembangkan kemampuan siswa di
berbagai bidang

4.

Penyusunan dokumen 1
kurikulum

Tim
pengembang
kurikulum

Acuan kurikulum di sekolah

5.

Workshop dan pengiriman Minggu ke-4 Juniguru dalam menyusun
minggu ke-2 Juli 2015
dokumen 2 dan 3 kurikulum

Guru

- Guru menguasai kurikulum 2013
- Guru mampu membaca dan menggunakan
silabus
- Guru dapat menyusun RPP

Minggu ke-3 Juni 2015
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No.

Nama Program/Kegiatan

Pihak yang
Terlibat

Pelaksanaan

Tim
pengembang
kurikulum

Tujuan

6.

Penyusunan peraturan
akademik dan kode etik

Minggu ke-3 Juli

7.

Pelatihan dan peningkatan
kemampuan guru

3 kali per semester Guru

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan
guru dalam berbagai kompetensi

8.

Menyeleng-garakan penilaian
UTS, UAS, UKK, dan US

5 kali pertahun
(terjadwal)

Menilai capaian hasil belajar

9.

Open Class

2 kali per semester Guru

Siswa

Acuan pelaksanaan KBM di sekolah

Kualitas pembelajaran siswa

10. Pemanfaatan dan pembuatan
2 kali per semester Guru
media pembelajaran dan peraga

Pembuatan media pembelajaran dan alat
peraga

11.

Supervisi pembelajaran

1 kali per bulan

Guru

Peningkatan kemampuan guru dalam KBM

12. Studi banding

1 kali per tahun

Guru

Menambah referensi dalam peningkatan
standar kemajuan kelas

13. Temu wali setiap kelas

3-4 kali per
semester

Media penyampaian informasi sekolah,
materi ajar, perkembangan belajar siswa,
serta media silaturahmi dan tholabul 'ilmi.

Selain mengikuti kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah pusat, SD Unggulan
'Aisyiyah Bantul mengembangkan kurikulum
sendiri, yaitu dengan memasukkan mata
pelajaran muatan lokal yang meliputi Bahasa
Jawa, Pendidikan Batik, dan Bahasa Inggris,
yang sudah diberikan sejak tahun 2006.
SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul melaksanakan kegiatan Pengembangan Diri. Kegiatan
ini bertujuan memberikan kesempatan kepada
para peserta didik untuk mengembangkan dan
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat.Kegiatan pengembangan
diri dilakukan dalam bentuk bimbingan
konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.
Pengembangan diri ini terdiri atas 2 (dua)
bentuk kegiatan yaitu terprogram dan tidak
terprogram.

Menurut keterangan Guru BK, kegiatan
pengembangan diri secara terprogram
dilaksanakan dengan cara khusus, dalam
kurun waktu tertentu untuk memenuhi
kebutuhan peserta didik secara individual,
kelompok dan atau klasikal melalui beberapa
kegiatan, seperti bimbingan pribadi, karir,
belajar dan bimbingan melanjutkan sekolah.
Selain itu, ada 13 kegiatan ekstrakurikuler
yang diselenggarakan pihak sekolah.
Kegiatan ekstrakurikuler beserta targetnya
tersebut antara lain:
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Tabel 2 Kegiatan Ekstrakurikuler SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul
No.
1.

Program
Melalui Ekstra MIPA, meningkatkan prestasi sekolah dalam olimpiade MIPA jalur A atau B dari dinas:
a. Tahun pelajaran 2014/2015 peringkat 1 kecamatan, 3 besar kabupaten
b. Tahun pelajaran 2015/2016 peringkat 1 kecamatan, finalis provinsi.
c. Tahun pelajaran 2016/2017 peringkat 1 provinsi, 5 besar nasional
d. Tahun pelajaran 2017/2018 peringkat 1 provinsi, 3 besar nasional
e. Tahun pelajaran 2018/2019 peringkat 1 provinsi, 1 besar nasional

2.

Melalui ekstra tahfidz, menciptakan lulusan yang hafal 30 juz dan beberapa ayat pilihan.

3.

Menyelenggarakan ekstra paduan suara

4.

Menyelenggarakan ekstra olahraga bolavoli, tapak suci, badminton, dan futsal.

5.

Menyelenggarakan ekstra TIK

6.

Menyelenggarakan ekstra Hizbul Wathan

7.

Menyelenggarakan ekstra-ekstra lain berdasarkan minat dan bakat.

Kegiatan spontan tidak terjadwal tetapi
selalu menjadi pembiasaan di lingkungan
SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul, antara lain
memberi dan menjawab salam, meminta
maaf, berterima kasih, bertanggung jawab
terhadap kesalahan yang sudah dilakukan,
membuang sampah pada tempatnya,
mengunjungi dan mendoakan teman yang
sakit, menolong dan peduli kepada teman
yang dalam kesulitan, melerai pertengkaran dan mengingatkan kesalahan teman.
Di SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul
dikembangkan juga kegiatan rutin, yaitu
kegiatan untuk peningkatan keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
(Imtaq). Ada 15 kegiatan yang termasuk
dalam golongan ini, antara lain Sholat
Dhuha berjamaah, Sholat Dhuhur berjamaah, Sholat Rowatib, tadarus, pembiasaan 5S (senyum, salam, sapa, sopan,
santun), pesantren ramadhan, uji tahfidz
dan lain sebagainya.
Selain itu, kegiatan rutin dilaksanakan
untuk peningkatan kedisplinan, kebugaran
dan potensi akademik dan nonakademik.
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Untuk peningkatan kedisiplinan dan
kebugaran, ada 7 kegiatan yaitu upacara,
outbond, gosok gigi, renang, kemah bakti,
ekstra olahraga dan tapak suci.
Dari hasil observasi, kegiatan rutin
wajib di pagi hari adalah kegiatan doa
bersama, tadarus pagi dan Sholat Dhuha.
Sebelum pulang sekolah, ada doa bersama
dan tadarus pulang.
Selain itu, pihak sekolah membina
secara rutin berbagai cabang olimpiade
dengan sistem pendampingan pada siswa
yang terpilih, secara rutin dan sejak
dini.Pihak sekolah juga bekerjasama
dengan institusi atau pembimbing yang
berkompeten, mengikutsertakan siswa
dalam berbagai lomba dan kejuaraan dan
memberi reward kepada guru pembimbing
dan siswa yang berprestasi.
Kenyataan tersebut membuktikan
bahwa fungsi Manajemen Berbasis
Sekolah yang kedua oleh SD Unggulan
'Aisyiyah Bantul telah dilaksanakan secara
lengkap.
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d. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar
Karena telah menerapkan Kurikulum
2013, SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul telah
menggunakan model pembelajaran
PAIKEM, tematik, dengan pendekatan
scientific, yang didukung dengan alat
bantu mengajar yang lengkap.Selain
model pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan), SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul
juga menggunakan model pembelajaran
scientific yang merupakan kerangka
ilmiah pembelajaran yang diusung oleh
Kurikulum 2013.
Ditemukan pula bahwa proses pembelajaran untuk beberapa tatap muka masih
klasikal, namun lebih sering menekankan
kepada keaktifan peserta didik, lebih
memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, interaktif,
kreatif, mandiri dan inovatif. Kegiatan
tersebut dilakukan peserta didik dengan
menggunakan banyak teknik, seperti
bermain peran, menggunakan permainan
edukatif, berdiskusi, presentasi, pengamatan, wawancara dan sebagainya sesuai
dengan kompetensi dasar yang akan
diajarkan.
Pengorganisasian peserta didik dalam
pembelajaran bervariasi, dimulai dari
klasikal, kelompok kemudian individu.
Dalam pembelajaran kelompok, peserta
didik dapat belajar banyak hal, seperti
bekerja sama, toleransi, musyawarah,
tanggung jawab, kedisiplinan dan kepemimpinan. Untuk melatih kepercayaan
diri peserta didik, ketika presentasi peserta
didik diminta maju ke depan untuk
mempresentasikan sesuatu hal baik secara
individu maupun kelompok.
Tenaga pendidik sudah menggunakan
fasilitas internet, menambah sumber
belajar dengan memanfaatkan lingkungan
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sekitar, buku paket, majalah, koran,
narasumber dan lainnya. Tenaga pendidik
juga menggunakan alat bantu belajar
berupa alat peraga yang sudah disediakan
pihak sekolah maupun buatan sendiri.
Pendidik juga menggunakan LCD,
gambar, poster, benda asli, video, LKS dan
modul yang dibuat sendiri.
Untuk meningkatkan prestasi akademik, sekolah mengadakan lima kegiatan,
antara lain kegiatan remedial, kunjungan
perpustakaan, pembinaan olimpiade,
kunjungan studi dan try out. Untuk
meningkatkan prestasi nonakademis diadakan kegiatan pendidikan kepramukaan
(Hizbul Wathon), tapak suci, drum band,
kecakapan hidup dan aneka pelatihan
seperti pelatihan petugas upacara,
pelatihan lagu nasional dan lagu jawa dan
pelatihan untuk merawat lingkungan
kelas. Selain itu, pihak sekolah menyediakan enam kegiatan untuk meningkatkan apresiasi dan kreasi seni, antara lain
kegiatan lukis, tari, drumband, karawitan,
paduan suara dan biola.
Dalam pembentukan karakter siswa,
pada pukul 06.30 WIB sudah ada tenaga
pendidik yang piket untuk menyalami
peserta didik. Cara ini dilakukan sebagai
salah satu pembentukan karakter peserta
didik agar mampu mempraktikkan 5S.
Selain itu sekolah mempunyai agenda
pembiasaan berbahasa Jawa halus secara
terjadwal maupun periodik tertentu. Untuk
lebih meningkatkan tingkat kepe-dulian
sosial yang tinggi, pihak sekolah
mempunyai program 'Sisansho' yang
merupakan singkatan dari Silaturahmi,
Santunan dan Shodaqoh, serta penggalangan dana kemanusiaan. Pihak sekolah
juga melakukan penanaman kebiasaan
meminta maaf, mengucapkan terima
kasih, dan meminta tolong dalam
berinteraksi dengan orang lain.
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Untuk menanamkan kejujuran, biasa
dilakukan ketika peserta didik mengerjakan ujian, melakukan cross check ke orang
tua, juga melalui kantin kejujuran yang ada
di sekolah. Jika ada peserta didik yang
mencontek, tenaga pendidiksecara tegas
memberikan sanksi tegas.
Pengaturan tempat duduk juga berubah
seminggu sekali. Hal ini bertujuan selain
untuk keadilan, juga untuk melatih
kepekaan, empati dan agar semua peserta
didik saling mengenal karakter teman
lainnya.
Untuk menanamkan kedisiplinan, tenaga pendidik selalu memantau kelengkapan
penggunaan seragam dan sepatu sejak
peserta didik memasuki gerbang sekolah.
Setiap pagi, kepala sekolah dan beberapa
tenaga pendidik secara bergiliran
menyalami para peserta didik sekaligus
mengecek kelengkapan seragam. Selain
itu, penanaman kedisiplinan juga dipantau
melalui ketepatan peserta didik mengerjakan tugas rumah.
Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa fungsi Manajemen Berbasis
Sekolah yang ketiga oleh SD Unggulan
'Aisyiyah Bantul telah dilaksanakan secara
baik.
e. Pengelolaan Ketenagaan
Mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja
hingga evaluasi kinerja tenaga kerja. SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul menerapkan
kriteria tertentu dalam merekrut tenaga
pendidik. Kriteria tersebut diantaranya
harus berijazah minimal S1 semua jurusan,
memiliki KTP dan kartu anggota
Muhammadiyah, aktif dalam organisasi
Muhammadiyah, bisa membaca Al-quran
dengan baik, berperilaku baik, beriman
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dan bertaqwa serta memiliki loyalitas
yang tinggi terhadap sekolah. Perekrutan
dilakukan melihat pada kebutuhan tenaga
pendidik dan disesuaikan dengan jumlah
peserta didik yang ada.
Tugas dan kewajiban tenaga pendidik
di SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul diatur
secara lengkap. Guru hadir ke sekolah 15
menit sebelum tadarus pagi dimulai;
membuat program semester dan program
tahunan; menyusun rencana program
pembelajaran; menyusun kriteria ketuntasan minimal di setiap awal semester;
menyusun dan mengembangkan silabus;
membuat rencana pelaksanaan pembelajaran; masuk dan keluar kelas sesuai
jadwal dan jam pembelajaran; melakukan
evaluasi setiap selesai proses pembelajaran; melaksanakan analisis hasil evaluasi
setiap selesai melakukan ulangan harian;
menyusun program perbaikan dan
pengayaan; melaksanakan program
perbaikan dan pengayaan; membuat bank
soal berdasarkan standar kompetensi (SK)
dan kompetensi dasar (KD) serta indikator
tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran
yang diampunya; membuat kisi-kisi soal
setiap ujian semester; membuat buku
catatan kepribadian dan kerajinan peserta
didik; membuat agenda harian; melapor
pada guru piket setiap keluar pada jam
sekolah atau pada saat meninggalkan
pembelajaran; dan apabila tenaga pendidik
berhalangan hadir pada jadwal mengajar,
wajib menyerahkan RPP pada guru piket.
Dalam hal evaluasi kinerja tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
berpegang pada standar yang telah
ditentukan. Bila ada tenaga pendidik yang
tidak membuat rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) atau administrasinya
tidak lengkap, oleh kepala sekolah
dilarang mengajar. Selain itu, jika ada

Vol. XX, No.1. Maret 2020

Jurnal Riset Daerah

tenaga pendidik yang sering tidak hadir,
diberikan teguran langsung oleh kepala
sekolah. Dari hasil observasi umumnya
tenaga pendidik telah memiliki kelengkapan perangkat administrasi pembelajaran. Hal ini disebabkan karena seluruh
tenaga pendidik dituntut profesional
dalam pekerjaannya.
SD Unggulan Aisyiyah Bantul juga
selalu berupaya mengembangkan kualifikasi akademik, sosial, kepribadian,
profesional dan kompetensi pedagogik
tenaga pendidik agar sesuai standar.
Sekolah memberikan peluang studi lebih
tinggi kepada segenap tenaga pendidik.
Selain itu, pihak sekolah juga menyelenggarakan pelatihan dan diklat untuk
peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Pihak sekolah juga mengikutsertakan
tenaga pendidik dalam kegiatan seminar,
workshop dan diklat yang diselenggarakan
oleh Dinas atau pihak lain yang berkaitan
dengan kompetensi tenaga pendidik.
Selain itu pihak sekolah juga mengikutsertakan tenaga pendidik dalam kegiatan
Kelompok Kerja Guru (KKG).
Etos kerja para tenaga pendidik di SD
Unggulan Aisyiyah Bantul patut diacungi
jempol. Sebelum KBM dimulai, tenaga
pendidik masuk kelas secara tertib, dan
selama proses pembelajaran, berjalan
lancar dan menarik.
Hal tersebut membuktikan bahwa
fungsi Manajemen Berbasis Sekolah yang
keempat oleh SD Unggulan'Aisyiyah
Bantul telah dilaksanakan.
f. Pengelolaan Peralatan Dan Perlengkapan Yang Meliputi Pengadaan,
Pemeliharaan Dan Perbaikan Hingga
Pengembangannya.
Sebagai sekolah yang relatif baru, SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul terus berbenah

melengkapi sarana dan prasarana yang
dibutuhkan agar kegiatan belajar mengajar
dapat berjalan optimal. Penambahan ruang
kelas saat ini sedang berjalan. Sarana
komunikasi, transportasi, fasilitas olah
raga, dan sebagainya terus diupayakan
agar fasilitas tersebut semakin lengkap.
Berdasarkan data tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa fungsi Manajemen
Berbasis Sekolah yang kelima oleh SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul telah dilaksanakan, meskipun belum sempurna sesuai
dengan keadaan sekolah yang masih akan
dikembangkan sesuai dengan rencana.
g. Pengelolaan Keuangan, Termasuk
Melakukan Kegiatan Atau Usaha Yang
Dapat Mendatangkan Penghasilan.
Dalam hal pengelolaan keuangan, SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul telah melakukan pengelolaan secara baik. Hal ini dapat
dibuktikan dengan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun
telah disetujui dan disyahkan oleh Dewan
Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala UPT,
dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul. Lebih dari itu,
berdasarkan penetapan hasil akreditasi
sekolah/madrasah tertanggal 10
November 2012 sekolah ini mendapatkan
nilai 92 dengan peringkat A. Dan saran
berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan
oleh tim asesor dalam hal standar pembiayaan, tidak ada saran yang diberikan
atau tidak ada temuan. Ini berarti dalam hal
pengelolaan keuangan, sekolah ini telah
melakukanya dengan baik. Hanya saja
dalam hal penggalian dana, sekolah ini
belum melakukan kegiatan atau usaha lain
yang dapat mendatangkan penghasilan.
Sekolah ini masih mengandalkan sumber
keuangannya dari sumbangan pendidikan
yang berasal dari orang tua/wali murid,
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dermawan, simpatisan, sponsor, dan
lembaga/yayasan yang ada di atasnya
dalam hal ini adalah 'Aisyiyah atau
Muhammadiyah.
h. Pelayanan Siswa Mulai Dari Penerimaan Siswa Baru, Pengembangan,
Pembinaan, Pembimbingan, Dan
Penempatan Untuk Kelanjutan Studi.
Berdasarkan hasil observasi, diketahui
bahwa seluruh proses penerimaan siswa
baru di SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul
melalui proses seleksi umur dan seleksi
kemampuan akademik. Petunjuk penerimaan murid baru diberikan secara jelas
yaitu membawa akta kelahiran, foto kopi
kartu keluarga, pas foto berwarna 4x6
sebanyak dua lembar, dan minimal
berumur 7 tahun (diutamakan).
Untuk mendapatkan input peserta
didik baru yang berkualitas, pihak sekolah
mengadakan promosi/sosialisasi ke TK,
membuat brosur, menyelenggarakan
lomba untuk peserta didik dari TK dan
melalui leaflet atau brosur, dan memberikan potongan biaya sekolah untuk
peserta didik yang berprestasi dalam
bidang olah raga, seni budaya, intelektual
dan lainnya, yang dibuktikan dengan
piagam atau piala.
Mekanisme mutasi siswa masuk dan
keluar, ada aturan tersendiri. Pihak sekolah
akan mempertimbangkan latar belakang
kepindahan anak tersebut, dan kuota yang
ada.
Peserta didik baru harus mengikuti
masa orientasi. Hal ini dilakukan agar
peserta didik tidak kaget dengan suasana
baru dan lebih cepat beradaptasi dengan
lingkungan sekolah, dengan Bapak/Ibu
guru dan karyawan, dan juga dengan
teman-teman barunya.

Pada akhir pendidikan, anak diberi
orientasi kelanjutan studi dan diarahkan ke
sekolah pilihan tertentu sesuai dengan nilai
dan prestasi yang dimilikinya.
Berdasarkan data tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa fungsi Manajemen
Berbasis Sekolah yang ketujuh oleh SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul telah dilaksanakan, bahkan pada fungsi ini SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul memiliki
kesempatan yang lebih banyak untuk
mendapatkan input siswa yang lebih
berkualitas dibandingkan dengan sekolahsekolah lain mengingat tingginya animo
masyarakat yang ingin menyekolahkan
anaknya ke sekolah tersebut.
i. Hubungan Sekolah Dan Masyarakat
Untuk Meningkatkan Keterlibatan,
Kepedulian, Kepemilikan, Dan
Dukungan Dari Masyarakat Baik
Dukungan Moral Maupun Finansial.
Tugas ini telah dilaksanakan secara
baik oleh SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul.
Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu
dimusyawarahkan dengan warga sekolah.
Setiap ada kegiatan yang melibatkan
masyarakat sekitar, selalu disosialisasikan
bahkan masyarakat sekitar dalam batasbatas tertentu dilibatkan dalam kegiatan
tersebut. Pihak sekolah juga membuka diri
terhadap sekolah, instansi lain atau
masyarakat dan lembaga lain yang hendak
menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh
SD Unggulan 'Aisyiyah Bantul. Karena
itulah dukungan dari masyarakat selalu
mengalir ke SD Unggulan 'Aisyiyah
Bantul, baik dukungan moril maupun
finansial berupa infaq, shodaqoh, zakat
mal maupun bantuan dana untuk
pengembangan sekolah tersebut.
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j. Pengelolaan Iklim Sekolah Agar
Tercipta Iklim Sekolah Yang KondusifAkademik, Yang Dapat Menumbuhkan
Semangat Belajar Siswa Dan Menjadi
Prasyarat Bagi Terselenggaranya
Proses Belajar Mengajar Yang Efektif.
Dalam pembahasan poin ketiga telah
disajikan data bahwa SD Unggulan
'Aisyiyah Bantul selalu berusaha menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi
tumbuhnya semangat belajar siswa.
Demikian juga telah dilaksanakan berbagai macam cara, metode, strategi, dan
pendekatan yang memungkinkan terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif.
Terlebih keadaan ini didukung oleh etos
kerja yang tinggi dari seluruh tenaga
pendidik dan kependidikan yang ada di SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul yang bekerja
dilandasi dengan niat ikhlas beramal
dengan semangat hidup-hiduplah
muhammadiyah, jangan mencari hidup di
muhammadiyah.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa fungsi Manajemen Berbasis
Sekolah yang kesembilan telah dilaksanakan secara baik oleh SD Unggulan
'Aisyiyah Bantul.
Penelitian tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Agfa Sofya
Ardjun di SMA Negeri Kabila. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa kepala
sekolah sebagai leadership dan manajerial
telah mengembangkan MBS secara
bertahap dengan memperhatikan peluang
dan tantangan yang dimiliki sekolah.
Kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa dalam rangka implementasi MBS
di SMA Negeri Kabila, kepala sekolah
telah melakukan berbagai upaya berupa
peningkatan mutu dan profesionalitas para
guru dan pada aspek lain dalam rangka
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meningkatkan kinerja guru, kepala
sekolah sering memberikan penghargaan
kepada guru dan siswa yang berprestasi
baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat membangkitkan
semangat dan kinerja guru dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab.
Penelitian Istinari Rukun Kasanah
yang berjudul “Implementasi Manajemen
Berbasis Sekolah di MIN Jejeran Bantul
Yogyakarta” memberikan kesimpulan
bahwa Implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah di MIN Jejeran menggunakan
beberapa langkah yaitu pengelompokan
sekolah, pentahapan Implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah dan perangkat Implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah dengan tujuan komponen SD
MIN Jejeran bisa meningkatkan mutu
pendidikan atas dasar kualitas dan
kuantitas SDM yang dimiliki untuk
menghasilkan output anak didik yang
mampu berprestasi dan unggul dalam
nilai-nilai agama serta berpengetahuan
teknologi informasi.
Jurnal tentang pelaksanaan manajemen
madrasah oleh Ahmad Qorib yang
berjudul “Implementasi Manajemen
Berbasis Madrasah” (Studi Kasus di
Madrasah Tsanawiyah Aliyah Islamiyah
At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro)
memberikan kesimpulan bahwa banyak
cara untuk meningkatkan kualitas dan
mutu madrasah, salah satunya adalah
melalui konsep Manajemen Berbasis
Madrasah (MBM) yang menjadi salah satu
pengejawantahan dari adanya kebijakan
otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Manajemen berbasis madrasah
difokuskan pada pengelolaan komponenkomponen madrasah yang meliputi
pengelolaan kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan
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prasarana, serta pengelolaan hubungan
masyarakat dengan sekolah.
Penelitian tentang pelaksanaan manajemen sekolah oleh Muhammad Haekal
berjudul “Implementasi Manajemen
Berbasis Sekolah di Madrasah Aliyah ElSyarief, Kresek, Tangerang Banten”
memberikan kesimpulan masalah yang
dihadapi oleh MA El-Syarief dalam
pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
adalah kurangnya sumber dana, sehingga
MA El-Syrief kekurangan dalam membiayai gaji atau kesejahteraan para guru
dan staf. Masalah ini juga yang menjadi
penyebab tidak disiplinnya para guru
dalam menjalankan tugasnya karena
mereka mengajar di tempat lain. Kemudian penempatan guru yang tidak sesuai
dengan bidang keilmuannya, serta keterbatasan sarana untuk menunjang kegiatan
guru dan siswa.
Dari beberapa penelitian yang disampaikan di atas, peneliti lebih menekankan
pada keefektifan manajemen berbasis
sekolah dalam upaya untuk meningkatkan
prestasi belajar siswa, khususnya di SD
Unggulan 'Aisyiyah Bantul Yogyakarta
sebagai lembaga pendidikan yang
dianggap memiliki potensi mengelola
pembelajaran yang efektif dan efisien.
KESIMPULAN
Manajemen Berbasis Sekolah telah
dilaksanakan dengan baik di SD Unggulan
‘Aisyiyah, maka efektifitas belajar mengajar
di sekolah ini juga terkondisi secara baik
sehingga mampu menghasilkan anak-anak
yang berprestasi, baik secara akademik
maupun nonakademik sehingga SD Unggulan
‘Aisyiyah Bantul semakin mendapat animo
dan kepercayaan dari masyarakat.

Secara keseluruhan SD Unggulan
'Aisyiyah Bantul telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah secara baik.Hal ini
dibuktikan dengan diperolehnya piagam
penghargaan dari Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul sebagai Juara I (satu) SD
Swasta dalam Lomba Budaya Mutu MBS.
Hanya saja dalam hal keuangan sekolah ini
belum melakukan kegiatan atau usaha lain
yang dapat mendatangkan penghasilan
sehingga menjadi sekolah mandiri. Sumber
keuangannya masih tergantung pada sumbangan pendidikan yang berasal dari orang
tua/wali murid, dermawan, simpatisan,
sponsor, dan lembaga/yayasan yang ada di
atasnya dalam hal ini adalah 'Aisyiyah atau
Muhammadiyah.
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Abstrak
Penelitian ini tentang pengajaran Bahasa Inggris dengan model pembelajaran koopertif tipe
Picture and Picture yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis grammar Past
Tense dan Present Perfect. Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas X IPS 2 SMA
Negeri 1 Bantul berjumlah siswa 33 orang. Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Desember
2018 sampai dengan Maret 2019. Prosedur penelitian dilaksanakan dengan dua siklus. Tahapan
pelaksanaan tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan pembelajaran, refleksi dengan
model pembelajaran tipe picture and picture. Pengumpulkan data dengan cara observasi,
angket, wawancara dan evaluasi hasil tindakan dilanjutkan refleksi. Berdasarkan data menulis
terdapat peningkatan dari 73% menjadi 97%. Kemudian berdasarkan data angket respon siswa
kuesioner didapatkan 92% menjadi 93% yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Siswa lebih
dapat memahami, mudah mengingat materi, berinteraksi dan saling diskusi dalam pembelajaran
berkelompok, pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik dan tidak membosankan.
Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dapat meningkatkan
kemampuan menulis grammar Past Tense dan Present Perfect. Model ini sangat bermanfaat
dan menarik dalam belajar, variatif dalam pembelajaran dan sangat sesuai untuk digunakan guru
dalam mengajarkan grammar Past Tense dan Present Perfect.
Kata Kunci : Menulis, Grammar Past Tense dan Present Perfect, Kooperatif, Gambar dan
Gambar
Abstract
The research is about Teaching English with cooperative learning of Picture and Picture
model which the goal is to increase the writing ability of grammar Past Tense and Present
Perfect. The subject of this research are 33 students of class X IPS 2 SMA Negeri 1 Bantul. The
research was done from December 2018 to March 2019. The procedure of this research was
done with two cycles. The steps of this research are planning, action and reflection. The data was
gotten from observation, questionnaire, interview and writing practice of Past Tense and
Present Perfect. The result of this research show that students writing increase from 73% to
97%. Based on questionnaire of students' response of the cooperative learning model of type
Picture and Picture, the result increase from 92% to 93%. They do agree and strongly agree with
this model because they can understand and remember the lesson easily, interact and discuss
with their friend in group, the learning process becomes fun, interesting and not boring.
Cooperative learning of Picture and Picture model can improve the writing ability of grammar,
particularly for Past Tense and Present Perfect. This model is beneficial for students so that
students will be interested to study grammar. This kind of teaching is very suitable to be used for
teacher to teach grammar Past Tense and Present Perfect.
Keywords : Writing, Grammar Past Tense and Present Perfect ,Cooperative , Picture and
Picture
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PENDAHULUAN
Di era global, komunikasi merupakan
salah satu hal yang terpenting di Indonesia.
Kemampuan berbicara dan menulis sangat
diperlukan untuk komunikasi dengan negara
lain terutama kemapuan berbahasa Inggris.
Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk komunikasi baik
tulis maupun lisan. Mempunyai kemampuan
Bahasa Inggris sangat penting bagi siswa
untuk menghadapi kompetisi ditingkat Internasional. Kemampuan menulis merupakan
salah satu kompetensi dalam Bahasa Inggris
yang sulit bagi siswa untuk dikuasai. Kemampuan menulis membutuhkan banyak unsur
agar dapat menulis dengan baik. Menulis
membutuhkan banyak penguasaan diantaranya dapat menuliskan ide, kosakata, tata
bahasa (grammar) dan penggunaan tanda
baca yang tepat.
Penguasaan kompetensi menulis Bahasa
Inggris dibutuhkan ketrampilan salah satunya
adalah menguasai grammar (struktur
kalimat). Grammar (struktur kalimat)
merupakan salah satu materi yang sulit untuk
dipahami pada siswa. Kemampuan menggunakan grammar tersebut mempengaruhi
dalam menguasai kompetensi berbicara,
mendengarkan, membaca dan menulis.
Berdasarkan hasil kuesioner dan survei di
kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Bantul didapatkan bahwa siswa mendapatkan kesulitan
dalam grammar (struktur kalimat pada
Bahasa Inggris). Ini berdasarkan angket dan
hasil ulangan siswa dimana grammar
merupakan materi yang paling sulit untuk
dikuasai dan membosankan bagi siswa. Oleh
karena itu untuk meningkatkan kemampuan
grammar sangat diperlukan dengan cara yang
menyenangkan dan menarik dalam belajar
grammar.
Banyak pembelajaran grammar yang
masih monoton dan tidak bervariasi, sehingga

siswa menjadi bosan dan sulit dalam
menguasai tata bahasa (grammar) untuk
menunjang ketrampilan dalam menulis. Oleh
karena itu pembelajaran grammar ini harus
diberikan dengan menarik, interaktif dan
menyenangkan sehingga siswa belajar tata
bahasa (grammar) dengan mudah. Salah satu
Model Pembelajaran Picture and Picture ini
menarik untuk digunakan dalam pembelajaran.
Dari penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan Wiwik Yully Widyawati (2019)
dengan judul “Keefektifan Model
Pembelajaran Picture and Picture dalam
Keterampilan Menulis untuk tingkat
Universitas” menyatakan bahwa ada
pengaruh yang bagus mengenai penggunaan
model pembelajaran picture and picture
dalam meningkatkan kemampuan menulis
teks recount. Jadi, model pembelajaran
picture and picture sangat efektif dalam
meningkatkan kemampuan menulis.
Berdasarkan penelitian yang lain oleh
Siswo Sukarno (2014) berjudul “Untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar Bahasa
Inggris SMP Negeri 2 Bantarbolang
Kabupaten Pemalang dalam menulis Teks
Recount.” Hasil penelitian menggambarkan
bahwa terjadi peningkatan minat dan prestasi
belajar siswa. Prestasi belajar pada kondisi pra
siklus siswa yang tuntas mencapai 50% pada
siklus 1 menjadi 74,19% dan meningkat
menjadi 80,65% pada siklus 2. Sedangkan 5
dari 10 siswa yang diwawancarai menyatakan
bahwa metode picture and picture membangkitkan minat siswa untuk belajar bahasa
Inggris. Metode picture and picture efektif
untuk membangkitkan minat belajar bahasa
Inggris khususnya dalam menulis teks
recount.
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menulis grammar Past
Tense and Present Perfect dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
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Picture and Picture. Model Pembe-lajaran
Kooperatif Tipe Picture and Picture berisi
gambar-gambar agar siswa tertarik dan paham
dengan materi grammar baik digunakan
untuk berbicara, menulis maupun mempelajari grammar.
Manfaat penelitian ini juga untuk
meningkatkan pemahaman siswa dalam
belajar grammar dan memberikan pembelajaran yang menarik bagi para pendidik agar
pembelajaran bervariasi dan menarik serta
tidak membosankan.
Keterampilan menulis merupakan salah
satu jenis keterampilan berbahasa yang harus
dikuasai siswa. Banyak ahli telah mengemukakan pengertian menulis. Menurut pendapat
Spratt (2005:26), keterampilan menulis
adalah kemampuan mengungkapkan bahasa
dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa tulis. Menurut mereka,menulis
adalah kegiatan untuk mengkomunikasikan
ide-ide dengan menuliskan huruf, kata frase
dan kalimat untuk membentuk kalimat yang
bermakna atau mempunyai makna.
Menurut Brown (2001:335) mengatakan
bahwa menulis adalah hasil tulisan dari berpikir, merencanakan dan merevisi yang
menggunakan ketrampilan bagaimana untuk
menyampaikan ide, menyusun dengan
koheren menggunakan tanda baca dan
retorika untuk menuliskan secara kohesif
dalam teks tertulis, mengevaluasi kalimat
dengan makna yang jelas. Menulis disini
adalah ketrampilan yang sulit untuk menggunakan dua hal yaitu pengetahuan sistemik
yaitu pengetahuan bahasa yang dipelajari
meliputi kosakata, stuktur kalimat, ejaan dan
penulisan dan pengetahuan non sistemik yang
meliputi pengetahuan bidang yang ditulis,
konteks budaya dan yang disukai.
Menurut Barno dan Endart (2018), simple
past tense adalah salah satu jenis tense yang
paling sederhana dalam bahasa Inggris.

Simple past tense digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa atau kegiatan di masa
lampau. Present Perfect Tense merupakan
jenis tense yang menunjukkan suatu peristiwa
atau pekerjaan yang sudah atau telah
dilakukan. Peristiwa yang menunjukkan
present perfect tense selalu berkaitan dengan
masa sekarang.
Pembelajaran akan memberikan banyak
makna dan manfaat dengan pembelajaran
kooperatif. Pembelajaran ini bekerja dalam
sebuah kelompok yang terdiri dari tiga atau
lebih anggota sehingga dapat memberikan
daya dan manfaat tersendiri. Menurut Robert
Slavin (1983) dan Shlomo Sgaran (1980) dari
Miftakhul Huda (2013: 110-114) menyatakan
bahwa pengembangan pembelajaran kooperatif bahwa sinergi yang akan muncul melalui
kerjasama akan meningkatkan motivasi yang
jauh lebih besar dari pada melalui lingkungan
individual. Ada 3 sintak dalam pembelajaran
kooperatif yaitu persiapan kelompok,
pelaksanaan pembelajaran dan penilaian
kelompok.
Model ini sangat menarik dan bermanfaat,
serta komprehensif karena memadukan antara
tujuan penelitian, akademik, integrasi sosial,
pembelajaran dan proses kolektif. Pengaruh
instruksional model ini adalah efektif pengelolaan kelompok, konstruksi pengetahuan,
dan kedisiplinan dalam penelitian kolaboratif.
Model Pembelajaran tipe Picture and
Picture diharapkan dapat meningkatkan hasil
belajar dan meningkatkan kemampuan
menulis. Karena salah satu model pembelajaran yang menggunakan gambar dalam
proses pembelajaran. Dimana karakteristik
Picture and Picture yaitu menggambarkan
konsep materi dari mata pelajaran yang
diajarkan. Hal ini juga merupakan kelebihan
dari model pembelajaran picture and picture
yaitu memudahkan siswa untuk memahami
apa yang dimaksudkan oleh guru ketika
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menyampaikan materi pembelajaran, siswa
cepat tanggap atas materi yang disampaikan
karena diringi dengan gambar-gambar, siswa
dapat membaca satu persatu sesuai dengan
petunjuk yang ada pada gambar-gambar yang
diberikan, siswa lebih berkonsentrasi dan
merasa asyik karena tugas yang diberikan
oleh guru berkaitan dengan permainan
mereka yakni gambar.
Menurut Suprijono (2009), Picture and
Picture merupakan strategi pembelajaran
yang menggunakan gambar sebagai media
pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi
perangkat utama dalam proses pembelajaran.
Oleh karena itu sebelum proses pembelajaran
berlangsung guru sudah menyiapkan gambar
yang akan ditampilkan. Gambar tersebut
ditampilkan dalam bentuk kartu dan bantuan
Power Point.
Sintak langkah–langkah penerapan
strategi Picture and Picture dapat dilihat
sebagai berikut; Penyampaian Kompetensi,
Presentasi Materi, Penyajian Gambar,
Pemasangan Gambar, Penjajakan , Penyajian
Kompetensi dan Penutup.
Di akhir pembelajaran, guru dan siswa
saling berefleksi mengenai apa yang telah
dicapai dan dilakukan. Hal ini dimaksudkan
untuk memperkuat materi dan kompetensi
dalam ingatan siswa.

Rencana penelitian baik waktu dan tempat
dilaksanakan pada semester kedua di Kelas X
IPS 2 SMA Negeri 1 Bantul yang berjumlah
33 siswa. Peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas selama empat bulan (Desember
sampai Maret ) pada tahun pelajaran 2018 /
2019.
Penelitian Tindakan Kelas dikategorikan
sebagai penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dalam bentuk kualitatif dan
kuantitatif. Sementara itu, Kemmis menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas
merupakan bentuk penemuan refleksi diri
yang diambil dari peserta di lingkungan sosial
dalam pendidikan untuk memperbaiki
rasional pada; (a) sosialnya atau keadilan
praktik pendidikan, (b) mengerti dalam
praktiknya, dan (c) situasi yang dihadapinya.
Karena penelitian ini PTK maka peneliti lebih
memfokuskan pada kemanfaatan untuk siswa
memperbaiki grammar pada saat menulis
dan berbicara.
Penelitian ini menggunakan dua siklus
yang mana siklus 1 meliputi perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi, setelah
ada perbaikan yang harus dilakukan kemudian melaksanakan siklus 2. Gambar siklus 1
dan siklus 2 dapat dilihat pada gambar 1
berikut ini.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan secara
kolaboratif dan partisipatif. Peneliti berkolaborasi dengan guru Bahasa Inggris kelas XI
SMA Negeri 1 Bantul. Penelitian ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan menulis menggunakan grammar Past
Tense dan Present Perfect dengan tepat dalam
menulis dan berbicara.
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an bahasa yang benar dan tepat, dan
kegiatan penutup.
Model Pembelajaran ini juga menggunakan kegiatan kelompok sehingga guru
menggunakan pembelajaran kooperatif
yang berdasar teori dari Robert Slavin
(1983) dan Shlomo Sgaran (1980) dari
Miftakhul Huda (2013: 110-114) menyatakan bahwa pengembangan pembelajaran
kooperatif bahwa bahwa sinergi yang akan
muncul melalui kerjasama akan meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar dari
pada melalui lingkungan individual.
Dilihat dari rerata nilai kinerja guru
dalam model pembelajaran Picture and
Picture sebagaimana tersaji pada gambar,
tampak terjadi peningkatan pada siklus II
dibandingkan dengan siklus I. Rerata nilai
kinerja guru dengan model Picture and
Picture pada siklus I sebesar 88 dengan
perdikat baik meningkat menjadi 100
dengan predikat amat baik pada siklus II.
Terjadi peningkatan nilai kinerja guru
sebesar 12. Peningkatan siklus 1 dan siklus
2 dalam pembelajaran yang dilakukan oleh
guru dapat dilihat di gambar 2 berikut ini.

a. Pelaksanaan dan Observasi
1. Persiapan Tindakan I , Pelaksanaan
Siklus I, Observasi dan Refleksi
2. Persiapan Tindakan II , Pelaksanaan
Siklus II, Observasi dan Refleksi
b. Teknik Pengumpulan data
1. Observasi/pengamatan
2. Tes Tertulis
3. Dokumentasi
4. Wawacara
5. Hasil Penilaian
c. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan
siswa dalam menulis dan mengusai
grammar past tense dan present perfect
dengan model pembelajaran kooperatif
tipe Picture and Picture. Penggunaan
model pembelajaran kooperatif tipe
Picture and Picture dapat dilakukan
dengan baik.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan dengan model
pembelajaran kooperatif yang menggunakan
gambar dan terdiri dari dua siklus. Pada
pembahasan ini meliputi pelaksanaan sklus 1
dan siklus 2, peningkatan aktivitas siswa dan
peningkatan kemampuan menulis.
a. Pelaksanaan Model Pembelajaran
Kooperatif Siklus 1 dan 2
Model Pembelajaran kooperatif
dengan Picture and Picture menuntut guru
untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam mengorganisasi pembelajaran
dari kegiatan kegiatan pendahuluan,
penguasaan materi pembelajaran, implementasi model pembelajaran Picture and
Picture, pemanfaatan media dan sumber
belajar, interaksi dengan siswa, pengguna-

105
110
95
90
85
80
Siklus 1

Siklus 2

Gambar 2 Peningkatan Kinerja Guru dalam
Model Pembelajaran Koopertif Tipe Picture
and Picture
Terjadinya peningkatan nilai kinerja guru
dalam model pembelajaran Tipe Picture and
Picture tidak terlepas dari masukan dan solusi
yang diberikan kolaborator terhadap
kelemahan peneliti dalam pembelajaran
dengan Tipe Picture and Picture pada siklus I.
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Model Pembelajaran ini juga menggunakan
kegiatan kelompok sehingga guru menggunakan pembelajaran kooperatif yang berdasar
teori dari Robert Slavin (1983) dan Shlomo
Sgaran (1980) dari Miftakhul Huda (2013:
110-114) menyatakan bahwa pengembangan
pembelajaran kooperatif bahwa bahwa sinergi
yang akan muncul melalui kerjasama akan
meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar
dari pada melalui lingkungan individual.
Model Pembelajaran kooperatif tipe Picture
and Picture menuntut guru lebih kreatif
menciptakan situasi yang membuat siswa
belajar aktif dan bekerjasama dalam
mempelajari materi.
b. Peningkatan Aktivitas Siswa dalam
Pembelajaran Siklus 1 dan Siklus II
Berdasarkan hasil observasi siswa
terhadap pembelajaran model koopertif
tipe Picture and Picture terdapat peningkatan pada siklus I terlaksana 88% dan
siklus II meningkat 100%. Hal ini
ditunjukkan dari kegiatan siswa pada
siklus I dengan membaca irregular verb
secara berkelompok dan pada siklus II
lebih aktif lagi dengan diberikan kegiatan
bermain board game ular tangga.

92% dan pada siklus II ada 93% yang
mengatakan setuju dan sangat setuju. Ini
berarti berdasarkan data tersebut model
pembelajaran kooperatif tipe picture and
picture sangat bagus. Siswa tidak mudah
bosan dan tidak mengantuk karena pembelajaran yang dilakukan selalu melibatkan
peran seluruh peserta didik.
c. Peningkatan Kemampuan Menulis
Grammar Past Tense dan Present Perfect
Selama pelaksanaan pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture
terjadi peningkatan kemampuan menulis
yang diraih oleh peserta didik. Peningkatan kemampuan menulis dapat dilihat
dari analisis hasil belajar siswa mulai dari
kemampuan menulis pada Siklus I dan
Siklus II. Peningkatan tersebut disajikan
dalam tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Analisis Hasil Belajar Siklus I ke
Siklus II dalam kemampuan menulis
No

Uraian Analisis Menulis
Grammar Past Tense dan
Present Perfect

1. Skor

105 %
110 %
95 %
90 %
85 %
80 %

2. Nilai rata-rata
Persentase keberhasilan

Siklus I

Siklus II

Gambar 3 Peningkatan Aktivitas Siswa
Siklus I dan Siklus II
Gambar 3 menunjukkan adanya
peningkatan aktivitas siswa siklus 1 dan
siklus 2 . Peningkatan tersebut berdasarkan respon siswa terhadap pembelajaran
ini pada siklus I didapatkan hasil dari
respon siswa seteuju dan sangat setuju ada

3463

Siklus I Siklus
II
2518

2719

76

82

73 %

97 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat pada
siklus I tingkat keberhasilannya 73% dan
setelah diadakan perbaikan pembelajaran
siswa dapat meningkat dengan prosentase
keberhasilan 97%. Ini berarti dengan
metode kooperatif model Picture and
Picture kemampuan menulis siswa
menjadi meningkat. Berikut ini adalah
gambar peningkatan kemampuan menulis.
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2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 -

Siklus I

Siklus II

Gambar 4 Peningkatan kemampuan menulis
Siklus I dan Siklus II

Berdasarkan gambar 4 diagram tersebut rata-rata hasil nilai siswa meningkat
dari siklus I dan Siklus II. Perolehan
rata–rata tersebut berdasarkan rata-rata
kelas. Untuk pensekoran tiap-tiap rubrik
menulis dengan menilai hasil tulisan
dengan memperhatikan isi (idea), tata
bahasa (grammar) dan pilihan kata (word
choice).
Berdasarkan tabel 1 yang menunjukkan
kemampuan menulis grammar Past Tense
dan Present Perfect tense pada siklus I
rata-ratanya 76 dan pada siklus II meningkat menjadi 82. Hal tersebut dapat dilihat
dari gambar 5 berikut ini:
40
30
20
10
0
idea

grammar
Siklus 1

word choice

Siklus 2

Gambar 5. Pensekoran dalam menulis

Berdasarkan data penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti dalam kemampuan
menulis ini dilihat dari ide atau isi tulisan
dengan memperhatikan tata bahasa
(grammar) dan pilihan kata yang digunakan dalam menulis.
Berdasarkan kegiatan pembelajaran
model picture and picture kemampuan
menulis siswa dalam pembelajaran Bahasa
Inggris maka ditemukan bahwa siswa
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senang dengan pembelajaran yang bervariasi kegiatannya dengan disertai gambar
untuk mempelajari grammar.
Kegiatan ini akan semakin seru dengan
disertai membaca regular dan irreguer
verb secara bergantian dalam kelompok,
mengurutkan gambar-gambar yang digunakan untuk menulis, permainan praktik
bicara dengan game ular tangga dan
menulis kalimat secara berantai dalam
bentuk paragraph seusai dengan gambar
dan pembelajaran ini dilakukan secara
berkelompok.
Kemampuan menulis juga meningkat
dengan menulis secara berkelompok.
Seperti penelitian sebelumnya bahwa
model picture dan picture pembelajaran
menjadi efektif, siswa semakin berminat
dalam belajar dan meningkatkan kemampuan dalam menulis.
Pembelajaran dengan picture and
picture menjadikan siswa lebih memahami
materi seperti pendapat dari Suprijono
(2009) bahwa picture and picture merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi perangkat
utama dalam proses pembelajaran. Dalam
pelaksanaan pembelajaran grammar Past
Tense dan Present Perfect ini sangat efektif
dan menarik untuk digunakan.
Model pembelajaran picture and
picture dari penelitian sebelumnya oleh
Wiwik Yully (2019) mengatakan bahwa ini
sangat efektif dalam meningkatkan
kemampuan menulis dan Siswo Sukarno
(2014) dari hasil penelitiannya menggambarkan bahwa terjadi peningkatan minat
dan prestasi belajar siswa. Peneliti juga
menemukan pembeljaran ini efektif dan
meningkat dalam minat dan prestasi.
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan
peneliti ditemukan bahwa model pembe-
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lajaran picture and picture ini juga dapat
meningkatkan kompetensi menulis
dengan grammar Past Tense dan Present
Perfect. Siswa juga semakin tertarik dalam
belajar grammar, mudah menginat atau
memahami materi, bisa saling berinteraksi
dan diskusi dalam pembelajaran berkelompok, sehingga pembelajaran menjadi
menyenangkan, menarik, tidak membosankan, dan memberikan kemudahan
dalam menulis grammar pada Past Tense
dan Present Perfect.
Berikut ini diberikan foto-foto kegiatan
siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dengan tipe picture and
picture.

PENUTUP
a. Kesimpulan
Penerapan Model Pembelajaran
Koopertif Tipe Picture and Picture dapat
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran
Bahasa Inggris kelas X IPS 2 SMA Negeri
1 Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019.
Peningkatan hasil belajar siswa mulai
Siklus I sampai Siklus II yang dibuktikan
dengan hasil tes tulis yang menunjukkan
kenaikan 73% menjadi 97%.
Model pembelajaran koopertif tipe
Picture and Picture menumbuhkan
ketertarikan dalam belajar, mudah
mengingat materi, dapat berinteraksi dan

Guru memantau kerja dalam kelompok

Guru menjelaskan gambar-gambar yang digunakan untuk
membedakan Past Tense dan Present Perfect

Siswa berkelompok membaca Regular dan Irregular Verb

Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk
di koreksi bersama-sama di kelas

Gambar 6. Kegiatan Model Pembelajaran Kooperatif dengan Tipe Picture and Picture
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saling diskusi dalam pembelajaran berkelompok, pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik, tidak membosankan,
dan memberikan kemudahan dalam
memahami grammar Past Tense dan
Present Perfect Tense bagi siswa dalam
belajar Bahasa Inggris.
b. Saran
Bagi guru, penerapan model pembelajaran koopertif tipe Picture and Picture
memungkinkan diterapkan sebagai salah
satu model pembelajaran untuk diterapkan
dalam mata pelajaran bahasa Inggris
karena model ini efektif, menarik dan
memudahkan siswa memahami grammar
Past Tense dan Present Perfect Tense.
Bagi siswa, hasil belajar siswa dalam
menulis masih kurang karena keterbatasan
kosakata dan pemahaman grammar (tata
bahasa) oleh karena itu perlunya banyak
latihan dalam menulis kalimat agar siswa
dapat menghasilkan tulisan dengan baik
dan mempunyai ide tulisan yang banyak.
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METODE WINDOW SHOPPING DENGAN PENUGASAN POSTER
UNTUK PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA
DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA
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Abstrak
Untuk mengatasi angka penyalahgunaan narkoba yang semakin tidak terkendali pertumbuhannya di Daerah
Istimewa Yogyakarta, maka perlu peran semua stake holder untuk berpartisipasi mengatasi pencegahan terhadap
Narkoba. Badan Narkotika Nasional sudah melakukan pencegahan dengan berbagai cara tapi sifatnya masih pasif.
Saat ini belum mendapatkan formula pencegahan penggunaan narkoba yang paling tepat. Untuk itu dalam dunia
pendidikan peran seorang guru dalam mendidik perlu adanya strategi yang tepat untuk pencegahannya. Dalam
penulisan ini akan mengungkapkan tentang metode Window shopping dengan penugasan poster untuk pencegahan
peredaran narkoba dan membangun karakter di kalangan siswa dalam pembelajaran sosiologi. Hal ini karena metode
ini dapat membangun partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dengan materi pencegahan peredaran narkoba di
sekolah. Poster yang membuat adalah siswa sehingga siswa akan aktif mencari literasi dari berbagai sumber dan akan
menghasilkan produk berupa poster yang dapat dimanfaatkan di dinding sekolah. Metode ini juga dapat
menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter. Pendidikan karakter ini paling penting dalam kehidupan di masyarakat
untuk membangun bangsa dan negara yang berkualitas.
Kata Kunci: Window Shooping, Poster, Pendidikan Karakter

Abstract
To decrease the number of drug abuse which is getting more uncontrolled in Yogyakarta, all parties need to
participate to cope with this problem. Board of National Narcotics has attempted to stop the growing of drug abuse by
doing various efforts but the efforts are still the passive ones. Therefore, teachers need a suitable strategy to help
avoid drug abuse among students.This paper will reveal the method Window Shopping through the task of making a
poster to avoid the spread of narcotics and to build characters among students in teaching and learning activity of
sociology. This method is used because it can arouse the active participation of students in class with the lesson
material of avoiding the spread of narcotics in school. The Poster is made by the students so that they will be active to
search for various sources, and this activity will produce products of posters that will be attached to the school walls.
This method can also build and grow character values (creative, collaborate, communication and critical
thinking).This kind of character education is very important to do in society to improve the quality of our nation and
country.
Key Word: Window Shopping, Poster, Character Education
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PENDAHULUAN
Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan sebagai miniatur Indonesia, karena
daerah ini menyandang beberapa predikat
diantaranya sebagai kota pelajar, kota budaya,
dan kota wisata yang disinggahi banyak orang
dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari
mancanegara. Daerah Istimewa Yogyakarta
lebih dikenal sebagai kota pelajar dan kota
budaya, predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam
dunia pendidikan di Indonesia, karena setiap
jenjang pendidikan tersedia di provinsi ini.
Selain menyandang predikat kota pelajar,
Yogyakarta juga terkenal sebagai kota
budaya. Julukan kota budaya berkaitan erat
dengan peninggalan bersejarah tentang eksistensi budayanya yang bernilai tinggi semasa
kerajaan zaman dahulu, dan sampai saat ini
masih tetap dijaga serta dilestarikan. Selain itu
berkaitan dengan banyaknya pusat seni yang
berada di kota ini, yang menggambarkan kota
ini sebagai kota yang kaya akan budaya.
Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak
diragukan lagi sebagai kota yang padat
dengan aktivitas pendidikannya, selain itu
kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya kearifan lokal. Jumlah
siswa berdasarkan data Kementrian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2017/2018
tercatat jumlah siswa SMA dan SMK
sebanyak 143.469 orang yang tersebar
diseluruh Yogyakarta (Kemendikbud,2017).
Berbicara tentang pelajar, saat ini
Indonesia tengah darurat narkoba dan peran
utamanya didominasi oleh pelajar. Prevalensi
pelanggaran narkoba di DIY ke-13 dari 34
Propinsi di Indonesia menurun dari data tahun
lalu berada di peringkat ke-3. Namun
prevalensi pelajar dan mahasiswa, peringkat
ke-3 seluruh Indonesia. Hal ini dapat
dipahami, karena Yogyakarta tertinggi

populasi pelajar dan mahasiswa
(Elsindonews, 2018.)
Narkoba (narkotika dan obat-obatan
berbahaya) biasanya juga disebut Napza
(Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif).
Narkotika adalah zat/obat yg berasal dari
tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun
semi sintetis) yang menyebabkan penurunan/
perobahan kesadaran, hilangnya rasa dan juga
rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan, dan psikotropika yaitu zat/obat baik
alamiah maupun sintetis (bukan narkotika),
yang mempengaruhi syaraf pusat menyebabkan perobahan pada aktivitas mental dan
perilaku. Sedangkan zat adiktif yaitu yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman
(sentetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan
susunan syaraf pusat. (BKKBN,2018).
Penyebab penyalahgunaan narkoba ini
biasanya berasal dari faktor Individu, faktor
sosial budaya dan juga dari faktor lainnya.
Tapi yang paling utama terjadinya penyalahgunaan narkoba tentu karena banyak tersedia
di mana-mana baik di pemukiman, di rumah
sekolah, kampus, di jalanan, di warungwarung kecil dan lain sebaginya, meskipun ini
dengan cara ilegal dan sembunyi-sembunyi
dari faktor-faktor penyebab yang terjadi
berasal:
1. Dari faktor individu ini sangat dominan
terjadi dari aspek kepribadian, yaitu yang
menyangkut pada:
a) Tingkah laku anti sosial seperti;
kepribadian ingin melanggar, sifat
memberontak, melawan apa saja yang
berbau otoritas, menolak nilai-nilai
yang tradisional, mudah kecewa dan
sifat tidak sabar.
b) Kecemasan dan depresi, ini banyak
terjadi pada orang yang tidak dapat
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menyelesaikan kesulitan hidupnya
sehingga timbul depresi dan akan berakibat pada penyalahgunaan narkoba.
c) Pengetahuan yang kurang tentang
napza akan mengakibatkan orang berfikir positif terhadap penggunaanya,
sehingga akan mengakibatkan penyalahgunaan narkoba.
d) Keterampilan berkomunikasi dengan
teman sebaya sangat berpengaruh pada
penyalahgunaan narkoba. Pada orang/
anak yang kurang trampil berkomunikasi juga akan menyebabkan tidak
dapat menolak/menghindar jika ada
orang yang menawarkan untuk mencoba sesuatu (narkoba), sehingga akan
mengakibatkan pada penyalahgunaan
narkoba.
2. Dari faktor sosial budaya antara lain
berasal:
a) Dari kondisi keluarga; Hubungan
keluarga yang kurang harmonis sehingga, orang tua meninggal dan lain
sebagainya akan menyebabkan kurang
nyamannya kondisi di dalam rumah.
b) Dari pengaruh teman kelompok
sebaya; Keinginan untuk mencoba
biasanya datang dari pengaruh teman,
disamping rasa takut seseorang/anak
untuk tidak diterima dalam kelompoknya akan menyebabkan orang/anak
mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba.
c) Dari kondisi di Sekolah; Kurang
ketatnya peraturan sekolah tentang tata
tertib penggunaan narkoba, sistem
control yang kurang ketat akan menyebabkan orang/anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba.
3. Dari faktor lain yaitu berasal dari :
a) Pengaruh iklan; Promosi iklan yang
berlebihan atau kurang jelas tentang

khasiat suatu obat, akan menyebabkan
orang/anak mencari kompensasi ke
penyalahgunaan narkoba.
b) Kehidupan modern; kehidupan modern
yang lebih mengarah pada banyaknya
tuntutan hidup, bisa menyebabkan
stress yang pada akhirnya akan menyebabkan orang/anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba
(BKKBN, 2018).
Ada tahap-tahap dari penyalahgunaan
narkoba yaitu akan diawali dari tahap; Cobacoba, sosial/rekreasi, situasional dan akhirnya
sampai pada tahap ketergantungan, dan
dampak dari penyalahgunaan narkoba ini
bukan hanya pada kondisi fisik dan kondisi
psikologis saja tetapi juga berdampak besar
pada kondisi sosial-ekonomi.
Berikut ini ciri-ciri anak yang terkena
narkoba. Dari tahap mencoba, menggunakan
hingga kecanduan menurut Veronika
Colonda, dari Yayasan Cinta Anak Bangsa
(YCAB) adalah:
1. Tahap mencoba
a) Suka menyendiri
b) Terjadi perubahan lingkungan dan cara
pergaulan.
c) Perubahan cara berpakaian.
d) Perubahan aktivitas / hobi
e) Penurunan prestasi belajar
f) lebih sering keluar malam.
g) Perubahan pola makan (hilang nafsu
makan).
2. Tahap Pengguna Tetap
a) Sering bangun terlambat
b) makin sering menyendiri
c) suka bolos sekolah
d) Aktivitas spiritual berkurang
e) Telepon-telepon aneh
f) Merokok
g) Problem keuangan
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h) Penurunan berat badan yang ekstrim
i) Adanya teman-teman tidak sebaya
j) Sering mendapat skors atau teguran
dari sekolah
3. Tahap Kecanduan
a) Ditemukan alat-alat pecandu di
kamarnya
b) Penggunaan uang berlebihan
c) Bekas suntikan di lengan
d) Sering tidak pulang
e) Mata mengantuk dengan tidak wajar
f) Pola pikir yang aneh
g) Pilek dengan hidungnya yang gatal
h) Ingin bunuh diri
i) Berteman dengan pecandu
j) Obat-obat sering hilang
k) Marah jika ditanyakan tentang dirinya
l) Barang-barang di rumah sering
hilang.
Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya
adalah melalui upaya pencegahan yang
dilakukan kepada manusia sebagai calon
pengguna dan pengadaan narkoba serta
pemasarannya. Pencegahan yang dapat
dilakukan antara lain melalui:
1. Pencegahan Primer (Primary Prevention);
Pencegahan ini dilakukan kepada orang
yang belum mengenal narkoba serta
komponen masyarakat yang berpotensi
dapat mencegah penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
upaya pencegahan ini antara lain :
a) Penyuluhan tentang bahaya narkoba.
b) Penerangan melalui berbagai media
tentang bahaya narkoba.
c) Pendidikan tentang pengetahuan
narkoba dan bahayanya.
2. Pencegahan Sekunder (Secondary
Prevention); Pencegahan ini dilakukan
kepada orang yang sedang coba-coba

menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat
membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dalam upaya pencegahan ini
antara lain :
a) Deteksi dini anak yang menyalahgunaan narkoba.
b) Konseling bimbingan sosial melalui
kunjungan rumah.
c) Penerangan dan pendidikan pengembangan individu (life skills) antara lain
tentang keterampilan berkomunikasi,
keterampilan menolak tekanan orang
lain dan keterampilan mengambil
keputusan dengan baik.
3. Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention);
Pencegahan ini dilakukan kepada orang
yang sedang menggunakan narkoba dan
yang pernah/mantan pengguna narkoba,
serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari
penyalahgunaan narkoba dan membantu
bekas korban narkoba untuk dapat menghindari narkoba. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dalam upaya pencegahan ini
antara lain :
a) Konseling dan bimbingan sosial
kepada pengguna dan keluarga serta
kelompok lingkungannya.
b) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka
tidak terjerat untuk kembali sebagai
pengguna narkoba.
4. Selain pencegahan yang telah disebutkan,
maka wahana yang paling berpotensi
untuk dapat menghindari penyalahgunaan
narkoba adalah dari lingkungan keluarga.
Ada beberapa strategi sederhana yang
dapat dilakukan orang tua dalam upaya
pencegahan narkoba diantaranya yaitu:
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a) Orang tua harus memiliki pengetahuan
secara jelas tentang narkoba, agar dapat
memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya
narkoba dan bagaimana cara menghindarinya.
b) Hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang
sempurna dan tidak punya masalah, ini
perlu dilakukan agar secepatnya dapat
mendeteksi dini bila ada perobahan
yang tidak lazim pada anaknya.
c) Jangan segan mengawasi dan mencari
penyebab terjadinya perubahan tingkah
dan perilaku pada anaknya.
d) Cek secara berkala kondisi kamar (bila
anak memiliki kamar pribadi), pakaian
yang habis dipakai (isi kantong, aroma
pakaian, dls) tas sekolah dan atribut
lainnya (dalam melakukannya perlu
strategi yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan anaknya).
e) Orang tua sebaiknya dapat menjadi
model dan contoh yang baik bagi
anaknya serta sekaligus juga dapat
berperan sebagai sahabatnya (agar
anaknya tidak segan mencurahkan
segala isi hati, pendapat dan permasalahan yang dihadapinya).
f) Menerapkan dan membudayakan
delapan fungsi keluarga di dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Agar
muncul rasa nyaman pada anak ketika
berada di lingkungan keluarganya
(BKKBN,2018).
Dari berbagai pencegahan yang dilakukan
oleb berbagai instansi (BNN, kepolisian dan
instansi yang lain) berupa penyuluhan yang
masih bersifat pasif karena masih bersifat satu
arah. Peserta hanya sebagai pendengar saja
dan akan merasa monoton serta membosankan. Demikian juga penyuluhan yang

dilakukan di sekolah-sekolah. Untuk itu perlu
strategi untuk mengaktifkan khususnya siswa
untuk terlibat secara aktif dalam penyuluhan
tersebut secara tidak langsung. Berdasarkan
Cambridge dictionary “Window Shopping is
the activity of spending time looking at the
goods on sale in shopwindows without
intending to buy any of them”
Menurut Rahma, W (2017: Jurnal
Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No.
2) Window Shopping adalah model
pembelajaran berbasis kerja kelompok
dengan melakukan berbelanja keliling
melihat-lihat hasil karya kelompok lain untuk
menambah wawasannya. Berdasar salah satu
praktik pembelajaran terbaik dilakukan di
SDN 2 Banjarnegara Jawa Tengah menggambarkan bahwa, “model pembelajaran
kooperatif tipe Window Shopping (belanja
hasil karya) akan mengantarkan siswa pada
penanaman karakter kerjasama, keberanian,
demokratis, rasa ingin tahu, interaksi antar
teman, dan bertanggung jawab. Siswa dapat
berbelanja secara aktif dan dinamis dengan
memajang hasil karya secara kreatif. Dua
orang dari masing-masing kelompok menjaga
hasil karya mereka (menjaga stand/toko).
Anggota kelompok lainnya mengunjungi
stand untuk melihat hasil karya kelompok
lainnya (berbelanja) dengan memberi
komentar dan penilaian sehingga setiap
peserta dalam kelompok dapat memicu
kreativitasnya.
Pembelajaran seperti ini dapat menimbulkan situasi yang menyenangkan, tetapi tetap
efektif sesuai tujuan pembelajaran yang
dicapai. Keunikan yang terdapat dalam model
pembelajaran ini peserta tidak hanya melihatlihat hasil pekerjaan kelompok lain tetapi juga
mencatat hasil pekerjaan tersebut untuk saling
berbagi dengan anggota kelompoknya,
sehingga setiap anggota atau kelompok tamu
yang berkunjung juga berbelanja ilmu atau

3472

Vol. XX, No.1. Maret 2020

Jurnal Riset Daerah

mendapatkan ilmu untuk oleh-oleh anggota
lainnya khususnya anggota yang bertugas
sebagai “penjaga stand/toko”. Pada dasarnya
penerapan metoda apapun tujuannya adalah
untuk menciptakan suasana senang dan
gembira sehingga dapat diperoleh hasil
belajar yang optimal. Leslie (2001:242)
menulis: “apapun yang anda pilih untuk
berfokus secara aktif pada peningkatan
kesenangan di tempat kerja, maka hasil-hasil
yang diperoleh akan memberi anda sebuah
gambaran bagus mengenai suksesnya
perpaduan antara kesenangan dan kerja dalam
hidup anda” (Wahyuni, 2017).
Dalam penulisan ini maka perbedaannya
antara best pactise ini dengan penelitian diatas
adalah bahwa dalam penulisan best practise
ini menggunakan metode Window Shopping
dengan penugasan pembuatan poster
(produk). Sedangkan dalam penelitian diatas
menggunakan Window Shopping dengan
berbasis kerja kelompok diskusi suatu
permasalahan.
Poster dalam pembelajaran dapat berfungsi untuk menarik minat peserta didik terhadap
pesan-pesan yang ingin disampaikan, mencari
dukungan tentang suatu hal atau gagasan,
serta sebagai metode peserta didik untuk
tertarik dan melaksanakan pesan yang terpampang dalam poster (Sadiman dkk., 2011).
Maiyena (2013) menyatakan bahwa dalam
pembelajaran, media poster berfungsi untuk
memvisualisasikan pesan, informasi atau
konsep yang ingin disampaikan kepada siswa
dengan ilustrasi melalui gambar yang hampir
menyamai kenyataan dari sesuatu objek atau
situasi (Wulandari, 2017).
Penelitian ilmiah sudah disampaikan oleh
Rita Wulandari dalam Seminar Nasional
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang dengan judul
Poster Sebagai Media Pembentukan Karakter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

poster sebagai pembentukan karakter dalam
pembelajaran. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan memberikan hasil
bahwa pemilihan poster yang baik untuk
pendidikan karakter akan sangat membantu
sekali dalam meminimalisasi kekeringan
karakter di kalangan para pemuda. Poster
memiliki kekuatan dramatik yang begitu
tinggi untuk memikat dan menarik perhatian.
Cara mengunakan poster untuk pendidikan
karakter, yaitu: (1) digunakan sebagai bagian
dari kegiatan belajar mengajar; dan (2) digunakan di luar proses kegiatan pembelajaran.
Perbedaan dalam best practise ini dengan
penelitian di atas adalah poster yang digunakan dalam best practice ini dibuat oleh siswa
dan untuk siswa. Siswa dilibatkan dalam
membuat media penyuluhan berupa poster.
siswa akan aktif mencari berbagai sumber
materi tentang peredaran narkoba. Sedangkan
dalam penelitian di atas poster dibuat oleh
peneliti sehingga siswa tidak menghasilkan
produk berupa poster.
Karakter merupakan bagian dari ranah
afektif yang berbeda dengan ranah kognitif
tetapi ada kaitannya. Untuk mencapai prestasi
akademik yang tinggi diperlukan minat
belajar. Minat merupakan bagian dari ranah
afektif dan diperlukan untuk mencapai keberhasilan belajar. Karakter merupakan kualitas
moral dan yang menjadi pertimbangan seseorang dalam membuat keputusan, bersikap
dan berprilaku, yang sifatnya relatif tetap
(Mardapi, D. 2010).
Pembelajaran yang dilaksanakan harus
menarik dan bermakna bagi peserta didik.
Pembelajaran yang bermakna dan menarik
dapat dilakukian melalui penggunakan metode pembelajaran yang aktif, peserta didik
tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi
aktif belajar kooperatif, menyelesaikan masalah, seperti tugas mengerjakan projek. Pendekatan ini akan meningkatkan otonomi peserta
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didik, yaitu membangun minat peserta didik,
memberi kesempatan untuk berpikir kreatif,
dan menguji ide mereka. Pendidik karakter
yang efektif selalu mencari interseksi antara
konten akademik dan kualitas karakter yang
ingin dikembangkan. Salah satu cara untuk
meningkatkan pendidikan karakter yaitu melalui media. Terutama media visual berupa
poster. Poster adalah media visual berupa
gambar pada selembar kertas yang berukuran
besar yang dapat digantung atau ditempel di
dinding, atau permukaan lainnya yang
berfungsi untuk menyampaikan informasi
tertentu yang dapat mempengaruhi dan
memotivasi tingkah laku orang lain yang
melihatnya (Muflihatin, 2014).
Untuk mengatasi angka penyalahgunaan
narkoba yang semakin tidak terkendali
pertumbuhannya di Daerah Istimewa
Yogyakarta, maka perlu peran semua
stakeholder untuk berpartisipasi mengatasi
pencegahan terhadap narkoba. Badan Narkotika Nasional sudah melakukan pencegahan
dengan berbagai cara tapi sifatnya masih pasif
dan belum melibatkan peserta penyuluhan.
Saat ini Badan Narkotika Nasional belum
mendapatkan bentuk pencegahan penggunaan narkoba yang paling tepat. Untuk itu dalam
dunia pendidikan peran seorang guru dalam
mendidik, membimbing dan mengajar perlu
adanya strategi yang tepat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan peredaran narkoba
di sekolah.
Untuk itu, penulis akan memaparkan
tentang metode window shopping dengan
penugasan poster untuk pencegahan penggunaan narkoba dan membangun karakter di
kalangan siswa dalam pembelajaran sosiologi. Hal ini karena metode ini dapat membangun partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dengan materi pencegahan peredaran
narkoba di sekolah. Poster ini yang membuat
adalah siswa sehingga siswa akan aktif

mencari literasi dari berbagai sumber. Penugasan ini akan menghasilkan produk berupa
poster yang dapat dimanfaatkan di dindingdinding sekolah. Metode ini juga dapat
menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter
yaitu kreatif, kolaborasi, berfikir kritis serta
komunikasi. Pendidikan karakter ini paling
penting dalam kehidupan di masyarakat untuk
membangun bangsa dan negara yang
berkualitas.
Dalam best practise ini penulis mengungkapkan tentang pembentukan karakter siswa
yang kreatif, berfikir kritis, kolaborasi dan
komunikasi melalui metode pembelajaran
kooperatif window shopping dengan penugasan membuat poster. Dalam pembuatan poster
juga akan membentuk siswa yang jujur dan
tanggung jawab karena siswa harus menyelesaikan waktu sesuai jadwal yang diberikan
oleh penulis.
Tujuan Penulisan ini adalah untuk
mengetahui metode Window shopping dengan
penugasan poster untuk pencegahan
peredaran narkoba dan pembentukan karakter
siswa.
Manfaat penelitian ini adalah untuk
penulis sendiri dan pendidik adalah untuk
mengetahui metode window shopping dengan
penugasan poster untuk pencegahan peredaran narkoba dan pembentukan karakter siswa.
Untuk siswa menjadi membentuk karakter
siswa dalam rangka pencegahan peredaran
narkoba di kalangan pelajar. Untuk pihak
pemerintah menjadi solusi media pendidikan
dalam mengurangi pencegahan narkoba di
kalangan pelajar. Untuk masyarakat menjadi
bahan referensi dalam mengawasi anggota
keluarga dalam pencegahan peredaran
narkoba.
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METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam best
practice dengan menggunakan penelitian
kualitatif deskripsi.
b. Subyek dan Setting Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini di kelas X IPS 2
yang berjumlah 32 siswa.
c. Waktu Pengambilan Data
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
April-Juni 2019.
d. Sumber Data
Data penelitian ini bersumber data primer
dari siswa kelas X IPS 2 dengan melakukan wawancara dan observasi serta data
sekunder berasal dari buku referensi yang
mendukung teori penelitian.
e. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan cara
observasi dan wawancara dengan subyek
penelitian.
f. Analisis Data
Analisis data menggunakan analisis
deskripsi kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ilmiah sudah disampaikan oleh
Rita Wulandari dalam Seminar Nasional
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang dengan judul
Poster Sebagai Media Pembentukan Karakter.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
poster sebagai pembentukan karakter dalam
pembelajaran. Metode yang digunakan adalah
studi pustaka dan memberikan hasil bahwa
pemilihan poster yang baik untuk pendidikan
karakter akan sangat membantu sekali dalam
meminimalisasi kekeringan karakter di
kalangan para pemuda. Poster memiliki
kekuatan dramatik yang begitu tinggi untuk
memikat dan menarik perhatian. Cara

mengunakan poster untuk pendidikan
karakter, yaitu: (1) digunakan sebagai bagian
dari kegiatan belajar mengajar; dan (2) digunakan di luar proses kegiatan pembelajaran.
Perbedaan dalam best practice ini dengan
penelitian di atas adalah poster yang
digunakan dalam best practice ini dibuat oleh
siswa dan untuk siswa. Siswa dilibatkan
dalam membuat media penyuluhan berupa
poster. siswa akan aktif mencari berbagai
sumber materi tentang peredaran narkoba.
Sedangkan dalam penelitian di atas poster
dibuat oleh peneliti sehingga siswa tidak
menghasilkan produk berupa poster.
a. Pelaksanaan
1. Langkah-langkah Pra
Pembelajaran
Langkah-langkah pra pembelajaran
window shopping yang penulis lakukan adalah:
a) Menganalisis kompetensi dasar
yang sesuai dengan topik pembelajaran, yakni menerapkan konsepkonsep dasar sosiologi untuk
memahami ragam gejala sosial di
masyarakat.
b) Mengembangkan silabus sosiologi
kelas X sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016.
c) Menyusun RPP sosiologi kelas X
sesuai dengan model yang
digunakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016.
d) Melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan RPP yang sudah dibuat.
2. Pelaksanaan Pembelajaran
Langkah-langkah pembelajaran
window shopping dengan penugasan
poster yang penulis lakukan adalah:
a) Menyampaikan kompetensi dasar
dan indikator pencapaian kompetensi pada siswa di kelas.
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b) Guru menyampaikan model pembelajaran dan rubrik penilaian kepada
siswa kelas X IPS 2.
c) Guru memberikan deskripsi bagaimana peredaran narkoba di
kalangan siswa.
d) Membagi siswa yang jumlahnya 32
siswa menjadi 8 kelompok secara
heterogen dan tiap kelompok terdiri
dari 4 siswa.
e) Setiap kelompok diberikan tugas
untuk membuat poster dalam kertas
ukuran A3 dengan menggunakan
aplikasi ataupun secara manual.
f) Siswa akan berdiskusi dalam
kelompoknya tentang poster yang
akan dibuat.
g) Setelah selesai maka setiap kelompok akan membagi diri menjadi 2
siswa sebagai penjual dan 2 siswa
sebagai pembeli.
h) Tugas penjual adalah menyampaikan hasil posternya di tempatnya
masing-masing kepada pembeli.
i) Tugas pembeli adalah untuk berkeliling melihat-lihat hasil poster
milik kelompok lain dengan bertanya dan memberikan masukan
serta mencatatnya.
j) Setiap kelompok pembeli akan
mencatat hasilnya dan akan dilaporkan pada tiap kelompoknya.
k) Setelah pembelajaran selesai setiap
siswa akan melakukan evaluasi
terhadap poster yang mereka buat
tentang penyalahgunaan narkoba.
3. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi dalam pembelajaran ini
berbasis penilaian proses dan penilaian
produk. Untuk penilaian sesuai dengan
rubrik yang sudah diberikan. Penilaian
ada dua macam, yakni penilaian

mandiri oleh siswa sesama anggota
kelompok dan penilaian oleh guru.
b. Hasil Yang Dicapai
Hasil yang didapat selama pembelajaran adalah:
1. Metode window shopping dapat
meningkatkan partisipasi aktif siswa
dalam kegiatan belajar mengajar.
2. Metode window shopping dapat
menghasilkan produk berupa poster
yang dapat digunakan untuk mengedukasi siswa tentang pencegahan peredaran narkoba di sekoah dan poster ini
dapat dipasang di dinding sekolah
3. Metode window shopping dapat
mempelajari makna yang akan disampaikan dalam poster oleh kelompok
lain.
4. Nilai yang dikembangkan dalam
pembelajaran ini adalah membentuk
sikap siswa yang jujur dalam mengerjakan tugasnya, tanggung jawab menjalankan tugas dalam kelompoknya,
kritis untuk menyatakan pendapatnya,
bekerja sama untuk membuat poster,
kreatif dalam menghasilkan poster dan
dapat mengkomunikasikan poster
tersebut kepada siswa yang lain.
5. Refleksi diri dan kritikan dari kelompok lain tentang poster yang telah
dibuat siswa dapat digunakan sebagai
penyempurnaan poster yang dibuat.
c. Nilai Penting dan Kebaruan Best
Practice yang Telah Dilaksanakan
Nilai penting dan kebaruan dari best
practice yang telah dilaksanakan antara
lain:
1. Nilai penting best practice yang telah
dilaksanakan.
a) Penulis dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan
dan aturan yang berlaku dan memi-
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nimalisir pembelajaran keluar dari
RPP yang sudah dirancang.
b) Siswa dapat memahami konsep
yang dipelajarinya karena mereka
merancang sendiri wujud teori yang
diaplikasikan.
c) Aktivitas siswa dalam pembelajaran
meningkat karena menitikberatkan
pada proses melakukan dan mengerjakan tugas dan bekerja sama
(Collaborate) dengan siswa yang
lain. Hal ini terlihat antusiasme
dalam mengerjakan tugas dalam
kelompok.
d) Adanya peningkatan motivasi pada
siswa dalam mempelajari materi
pencehanan narkoba menggunakan
poster. Hal ini terlihat dalam
antuisme siswa yang berkeliling
melihat-lihat poster milik kelompok
lain dan menanyakan maksud dari
poster tersebut (critical thinking
and communication).
e) Suasana lebih hidup karena
masing-masing kelompok mempunyai ide-ide baru tentang poster
yang mereka buat dengan materi
pencegahan peredaran narkoba
(creative).
2. Kebaruan Best Practice
a) P e m b e l a j a r a n m e n g g u n a k a n
window shopping dengan menggunakan poster selama ini belum ada
yang melaksanakan secara terstruktur sesuai dengan perancangan
dalam perangkat pembelajaran.
Meskipun dalam pembelajaran
mata pelajaran yang lain sudah
sering menggunakan window
shopping tetapi yang menggunakan
poster yang dibuat sendiri oleh
siswa belum ada yang membuatnya.

b) Pembelajaran yang menghasilkan
poster pertama kali dilakukan di sekolah yang akan dipasang di setiap
sudut sekolah. Hal ini akan mengedukasi pencegahan peredaran
narkoba di sekolah. Selama ini
poster hanya mencari dari luar
bukan produk dari siswa.
d. Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung dan penghambat selama penulis melaksanakan pembelajaran
window shopping dengan penugasan
poster adalah sebagai berikut:
1. Faktor pendukung
Faktor pendukung yang penulis
rasakan adalah:
a) Penulis memiliki kemampuan untuk
merancang dan memodifikasi pembelajaran kooperatif serta merangsang siswa untuk melahirkan ideide baru tentang pencegahan
peredaran narkoba di sekolah
menggunakan poster.
b) Ada Siswa memiliki kemampuan
dalam teknologi Informasi menggunakan corel draw karena siswa
dapat menuangkan karyanya lewat
poster.
c) Siswa termotivasi untuk membuatnya karena memiliki produk
merupakan kebanggaan tersendiri
yang akan dipamerkan di kelasnya.
d) Materi pencegahan peredaran narkoba yang sesuai dengan mata
pelajaran sosiologi yaitu materi
pengendalian sosial
e) Guru Bimbingan Konseling Teknologi Informasi yang mendukung
penggunaan corel draw dengan
melakukan pembimbingan.
f) Sarana dan prasarana yang mewadahi karena adanya laboratorium
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komputer yang tersedia di sekolah
maupun laptop yang dimiliki oleh
siswa.
g) Kepala sekolah memberikan keleluasaan kepada penulis untuk
berimprovisasi dalam pembelajaran apalagi yang berkaitan untuk
meningkatkan kompetensi siswa
dalam berkarya.
2. Faktor penghambat
Faktor penghambat yang penulis
rasakan adalah:
a) Tidak semua siswa memiliki
kemampuan untuk menggunakan
corel draw.
b) Sebagian besar siswa masih asing
dengan membuat poster.
e. Tindak Lanjut dan Solusi
Tindak lanjut dari metode window
shopping yang penulis lakukan adalah
sebagai berikut:
1. Mengevaluasi kegiatan yang sudah
dilaksanakan, yaitu meningkatkan apa
yang dirasa sudah baik dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang
terjadi melalui kegiatan refleksi
misalnya kelompok yang tidak dapat
menggunakan corel draw dapat
membuatnya dengan menggunakan
pensil.
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2. Mencari terobosan-terobosan baru dan
ide-ide kreatif dalam pembelajaran
sehingga tidak menimbulkan kebosanan di dalam kelas.
3. Merancang model pembelajaran yang
lain karena perbedaan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada setiap
materi berbeda-beda.
4. Menggunakan bahan ajar yang tepat
untuk mendukung pembelajaran yang
lebih efektif.
5. Diseminasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari poster agar manfaatnya
dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat.
6. Pemberdayaan guru bimbingan teknologi informasi untuk melakukan
layanan lebih intensif kepada seluruh
siswa tentang penggunaan corel draw
dalam pembuatan poster

Vol. XX, No.1. Maret 2020

Jurnal Riset Daerah

PELAKSANAAN PENELITIAN

Gambar 1
Guru Menjelaskan Metode
Pembelajaran

Gambar 2.
Pembentukan kelompok menjadi 8
kelompok (Kolaborasi)

Gambar 3.
Diskusi untuk merancang poster
(Kerjasama)

Gambar 4.
Kelompok yang merancang
menggunakan corel draw
(kreatif)

Gambar 5.
Pelaksanaan Window Shopping
Pejual menjelaskan produknya
kepada pembeli (Komunikasi)

Gambar 6.
Pelaksanaan Window Shopping
Pembeli menanyakan maksud
posternya kepada penjual

Gambar 7.
Guru Memantau jalannya Window Shopping

Gambar 8.
Setiap Kelompok melakukan evaluasi terhadap poster
yang dibuat
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HASIL KARYA SISWA

Gambar 9.
Hasil Karya Kelompok 1

Gambar 10.
Hasil karya Kelompok 2

Gambar 11.
Hasil Karya Kelompok 3

Gambar 12.
Hasil Karya Kelompok 4

Gambar 13.
Hasil Karya Kelompok 5

Gambar 14.
Hasil Karya Kelompok 6

Gambar 15.
Hasil Karya Kelompok 7

Gambar 16.
Hasil Karya Kelompok 8
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karakteristik kompetensi dasar yang
dicapai, penugasan poster memerlukan
pemikiran yang agak sulit karena menuangkannya dalam bentuk gambar yang
memerlukan skiil tertentu sehingga guru
harus mendampingi secara intensif,
pembelajaran pencegahan penggunaan
narkoba dengan cara penyuluhan memerlukan keterampilan yang aktif dalam
pembelajarannya sehingga tidak monoton
dan sebagai penyuluhan narkoba dapat
dilakukan oleh siswa dan untuk siswa
artinya bahwa siswa yang membuat dan
digunakan dan dirasakan oleh siswa
semuanya.

KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan pengalaman dalam menerapkan pembelajaran ini dan uraian yang
diulas sebelumnya, maka penulis dapat
memberikan interpretasi dan refleksi sebagai perangkat pembelajaran yang disusun
sesuai dengan peraturan mempermudah
dalam melaksanakan pembelajaran.
Penggunaan metode window shopping
dapat mengaktifkan siswa yang pasif
karena mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, penggunaan
metode Window Shopping melatih siswa
untuk dapat berkomunikasi dengan baik
karena mereka akan menjelaskan maksud
poster yang dibuatnya dan siswa yang
berkeliling akan membuat kesimpulan dari
poster milik kelompok lain, penugasan
poster ini sangat efektif untuk melakukan
penyuluhan tentang narkoba kepada siswa
karena siswa harus membaca, menuangkan idenya dalam bentuk poster, hasil
poster yang terbaik dapat dipasang di
sekitar sekolah sehingga secara tidak langsung akan mendidik warga sekolah untuk
menjauhi narkoba. Metode window
shopping dapat menumbuhkan nilai-nilai
kritis, kolaborasi, komunikasi dan kreatif
pada siswa.
b. Saran
Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan pembelajaran ini, ada
beberapa saran untuk pembelajaran sejenis
atau materi pencegahan peredaran
narkoba, yakni Penyusunan perangkat
pembelajaran yang benar sangat menentukan proses dan hasil pembelajaran, maka
dari itu mempelajari pedoman sangat
dianjurkan, metode Window Shopping
tidak dapat digunakan untuk semua jenis
materi, akan tetapi disesuaikan dengan
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Sungai Pada Mata Pelajaran Sosiologi
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PERAN PENTING TOURISM MARKETING 3.0
DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PARIWISATA UNGGUL DAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BANTUL
(STUDI KASUS : KEBUN BUAH MANGUNAN).
Agung Sulistyo1, Rosalina Nur Annisa2
Hotel Departement, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
Jl. Ahmad Yani (Ring Road Timur) Modalan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Email : agung@stipram.ac.id, roshalin@yahoo.co.id, Nomor HP : 0899 5157 079

Abstrak
Konsep Tourism Marketing 3.0 telah digunakan oleh beberapa destinasi wisata di dunia
dalam menarik kunjungan wisatawan. Adapun indikator yang dipakai adalah technology
change, political-legal change, economic change, socio-culture change and market change.
Banyaknya bermunculan daya tarik wisata di Yogyakarta, mendorong pengelola mengatur
strategi serta rencana yang tepat agar objek wisata Kebun Buah Mangunan semakin diminati.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penerapan konsep Tourism Marketing 3.0 pada Objek
Wisata Kebun Buah Mangunan, dalam rangka menarik kunjungan wisatawan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang
dipadukan dengan konsep analisa Tourism Marketing 3.0. Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, metode dokumenter, metode bahan visual,
dan studi pustaka. Subjek penelitian ini adalah beberapa orang yang berasal dari Dinas
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Pengelola di lapangan, serta
beberapa wisatawan yang berkunjung ke Objek wisata Kebun Buah Mangunan. Tahapan
pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif,
diantaranya: transkripsi data, reduksi data, pengkodean dan kategorisasi data, serta Penarikan
Kesimpulan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa objek wisata Kebun
Buah Mangunan belum sesuai dengan konsep Tourism Marketing 3.0. Hal ini dikarenakan
atribut yang digunakan: technology change, political legal change, economic change, socioculture change and Market change belum seluruhnya diterapkan. Dengan hasil tersebut,
diperlukan adanya strategi dan program yang tepat dalam penerapan konsep tersebut untuk
menarik kunjungan wisatawan
Kata kunci: Tourism Marketing 3.0, Pariwisata Berkelanjutan
Abstract
The concept of Tourism Marketing 3.0 has been applied by several tourist destinations in the
world to attract tourist visits. The indicators used are technology change, political legal change,
economic change, socio-culture change and Market change. The number of tourist attractions
popping up in Yogyakarta encourage managers to set the right strategies and plans so that the
tourist attraction of the Mangunan Orchard is increasingly in demand. The purpose of this study
is to analyze the application of the concept of Tourism Marketing 3.0 on the tourist attraction of
the Mangunan Orchard, in order to attract tourist visits.
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This research used a qualitative method with a descriptive approach combined with the
concept of Tourism Marketing 3.0 analysis. Data collection in this study used in-depth
interviews, observation, documentary methods, visual material methods, and literature study.
The subjects of this study were several people who came from the Department of Agriculture,
Food, Maritime Affairs and Fisheries, the Department of Tourism, Managers in the field, as well
as several tourists who visited the Tourist attraction of Mangunan Orchard. The stage of data
processing and analysis in this study use an interactive analysis model, including data
transcription, data reduction, data coding and categorization, as well as drawing conclusions.
Based on research that has been done, the results obtained that the tourist attraction of the
Mangunan Orchard is not in accordance with the concept of Tourism Marketing 3.0. This is
because the attributes used: technology change, political legal change, economic change,
socio-culture change and Market change have not been fully applied. With these results, the
right strategies and programs are needed in applying the concept to attract tourist visits.
Keyword : Tourism Marketing 3.0, Tourist, Attraction, Suistainable

PENDAHULUAN
Pariwisata saat ini merupakan salah satu
sektor industri andalan Indonesia. Sektor kepariwisataan memegang peranan penting
dalam menumbuhkan perekonomian daerah,
oleh karenanya mayoritas daerah di Indonesia
bersaing serta berlomba dalam memperkenalkan potensi kepariwisataan yang ada untuk
menarik minat wisatawan berkunjung
(Priyanto dkk, 2018)
Sektor pariwisata mampu mengangkat
perekonomian masyarakat sekitar serta
sektor lain yang erat kaitannya dengan pariwisata, seperti: industri penerbangan, agen
perjalanan, usaha persewaan, hotel, rumah
makan, serta sektor lain yang menunjang kegiatan pariwisata. Begitu besarnya dampak
yang ditimbulkan dari perkembangan
pariwisata membuat sektor ini harus digarap
secara serius (Sulistyo, 2019).
Dalam Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2012–2025 menjadikan
pariwisata sebagai bagian pokok kebutuhan
atau gaya hidup manusia. Pariwisata dalam
kedudukannya sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukan

peran yang sangat penting sebagai penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan
investasi dan tenaga kerja di berbagai
wilayah di Indonesia (DIY, 2012). Peran
penting pemerintah daerah juga sangat
diperlukan. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan daerah, tidak terkecuali dalam pencapaian kesuksesan hal stabilitas keamanan dan
ekonomi setempat (Setiawan dkk, 2017).
Sejalan dengan pentingnya kebijakan
strategis yang diambil oleh Pemerintah
Daerah, akan memberikan dampak serta
kontribusi positif dalam perkembangan
sebiah wilayah. Namun sebaliknya jika
implikasi perubahan kebijakan, dari uraian,
implementasi dan sudut pandang implikasi
yang tidak mendukung pembangunan, akan
memberikan harapan yang tidak signifikan
(Dwinugraha, 2014)
Pemerintah Daerah berserta masyarakat
pelaku wisata telah banyak mengembangkan
destinasi wisata baru diberbagai wilayah di
DIY. Namun yang paling penting dengan
potensi wisata yang telah dimiliki DIY, sinergitas antar elemen terkait diperlukan untuk
mendapatkan formula yang tepat dalam
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merumuskan kebijakan pemasaran pariwisata yang efektif guna meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun
mancanegara (Yulianto, 2018).
Banyaknya daya tarik wisata yang ada di
Daerah Istimewa Yogyakarta, memaksa para
pengelola mengatur strategi serta rencana
yang pas untuk membuat daya tarik wisata
tersebut semakin diminati para wisatawan.
Imbas dari persaingan tersebut adalah, daya
tarik wisata yang kurang baik dalam pengelolaannya akan semakin ditinggalkan. Pengelola harus mampu memberikan yang terbaik
bagi konsumennya. Dalam hal ini adalah
wisatawan.
Kepuasan wisatawan berkaitan dengan keinginan untuk berkunjung kembali, keinginan
untuk merekomendasikan tempat wisata
karena fasilitas yang disediakan, kesetiaan
dan juga keuntungan yang didapat. Hubungannya dengan kesetiaan wisatawan adalah
jika wisatawan puas dengan fasilitas yang
diberikan maka akan meningkatkan kesetiaan
wisatawan (Susilo & Suryaty, 2015).
Dengan melihat gambaran serta fenomena
di atas, mulai dari maraknya bermunculan
daya tarik wisata baru serta banyaknya daya
tarik wisata yang kurang berkembang dan
pada akhirnya tidak mampu lagi menarik para
wisatawan, keadaan ini dapat dilakukan analisis terhadap objek wisata yang ada menggunakan konsep dari Tourism Marketing 3.0.
Konsep ini adalah konsep pemasaran pariwisata yang sudah digunakan untuk promosi
wisata beberapa destinasi wisata di dunia
dalam menarik kunjungan wisatawan, adapun
indicator yang dipakai sebagai penggerak
adalah technology change, political legal
change, economic change, sosio-culture
change dan market change.
Ada tiga level marketing pariwisata dalam
konsep Tourism Marketing 3.0. Pertama,
Tourism Marketing 1.0 adalah tahap dimana

suatu pelaku wisata hanya menjual produk
wisatanya baik keindahan alam maupun
industri kreatif. Kedua,pada level Tourism
Marketing 2.0, pelaku wisata membuat
experience (pengalaman) bagi costumer
(wisatawan) seperti dalam bentuk festival.
Ketiga, pelaku wisata sudah menjual human
spirit dalam Tourism Marketing 3.0 seperti
suatu keunikan budaya di Objek Daerah
Tujuan Wisata (ODTW) (Kartajaya, 2013).
Pihak pengelola objek wisata perlu
melakukan suatu terobosan baru dan paham
tentang penawaran pasar baru dengan cara
mengembangan produk baru dan perbedaan
baru (repositioning). Konsumen dalam hal ini
wisatawan menjadi pihak yang harus
diperhatikan, yang kebutuhan dan harapannya
tidak boleh diabaikan. Pemasaran tidak hanya
memperhatikan produk dan pelanggannya
saja tetapi unsur yang kompleks juga harus
diperhatikan baik dalam hal kepentingannya,
keselamatannya maupun sisi kenyamanannya
(Sulistyo, 2017).
Beberapa kendala yang dihadapi objek
wisata kebun buah mangunan seperti : (1)
keterbatasan modal untuk penyediaan home
stay yang layak, (2) akses transportasi masih
sangat terbatas (kecil dan berlubang-lubang);
(3) keterbatasan teknologi berskala kecil
untuk diversifikasi produk buah-buahan
misalnya pembuatan jus, belum adanya
teknologi pembuatan minuman sari buah
termasuk kemasannya (4) lemahnya peran pemerintah, asosiasi pariwisata, serta lemahnya
kesadaran dan peran serta masyarakat sekitar
sebagai bagian penting dari SDM pariwisata
berbasis lingkungan dalam menciptakan
inovasi produk, (5) lemahnya upaya pemasaran (belum ada upaya penajaman promosi),
(6) belum ada upaya membangun konektivitas, dan sinergi antar pelaku wisata untuk
mendukung terciptanya partumbuhan ekonomi berbasis lingkungan yang berkualitas
(Hasan, 2015).
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Penelitian ini diperlukan untuk melakukan
evaluasi strategi wisata khususnya terkait
dengan pengembangan objek wisata yang
unggul dan berkelanjutan. Dengan strategi
yang dilakukan terhadap pengembangan
objek wisata tersebut, diharapkan dapat
membantu Pemerintah Daerah dalam
memaksimalkan potensi daerah yang ada
serta dapat memberikan dampak luas bagi
masyarakat sekitar.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif yang dipadukan dengan konsep
Tourism Marketing 3.0 pada objek wisata
Kebun Buah Mangunan. Penelitian ini
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,
kejadian yang terjadi sekarang serta
memahami suatu fenomena dalam konteks
social secara ilmiah dengan mengedepankan
proses interaksi komunikasi yang mendalam
antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.
Metode pengumpulan dara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara
mendalam yang berisikan hal–hal yang
menjadi ketentuan dari konsep Tourism
Marketing 3.0.
Dalam penelitian ini, teknik sampling
yang digunakan adalah teknik purposeful
sampling. Peneliti memilih subjek penelitian
dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk
mempelajari atau memahami permasalah
pokok yang akan diteliti (Herdiansyah, 2012).
Sampel yang dipilih adalah orang–orang yang
secara langsung mengatahui keadaan objek
penelitian, dimana semua hal tersebut
berkaitan erat dengan konsep Kriteria
Baldrige.
Subjek penelitian ini adalah beberapa
orang yang berasal dari Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas

Pariwisata, pengelola di lapangan, serta
beberapa wisatawan yang berkunjung ke
objek wisata Kebun Buah Mangunan.
Kegiatan wawancara mendalam terhadap
subjek penelitian yang dipadukan dengan
Konsep Analisa Tourism Marketing 3.0 akan
memberikan hasil yang lebih mendalam,
dimana kriteria ini mengarahkan proses pada
pencapaian kinerja yang unggul pada sebuah
objek wisata melalui pendekatan dan
penerapan yang efektif dan menyeluruh, serta
suatu kerangka kerja yang utuh, selaras, dan
terintegrasi.
Tahapan analisis data dalam penelitian ini
adalah: transkripsi data, reduksi data,
pengkodean dan kategorisasi data, serta
penarikan pesimpulan (Raihani, 2010).
Analisis data model interaktif tersebut
digambarkan seperti berikut:

Gambar 1 Model Analisis Interaktif

Validitas data merupakan faktor yang yang
sangat penting di dalam sebuah penelitian.
Validitas adalah derajat ketepatan antara data
yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan
data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti,
data yang terkumpul sebelum diketahui validitasnya, maka dapat diuji melalui pengujian
reliabilitas dan objektivitas. Dalam penelitian
kualitatif ada beberapa cara untuk meningkatkan kesahihan data penelitian, yaitu (1)
Triangulasi, (2) Pengecekan dengan anggota
atau member chek, (3) Penyusunan data base,
(4) Penyusunan mata rantai semua bukti
penelitian (Yin, 2008).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan pengembangan
yang dilakukan oleh Grisca Sherin Nabila
(2013) dengan judul “Marketing 3.0 Dalam
Hospitality Industry (Accor Hotel), hasil dari
penelitian tersebut menjelaskan tentang
penerapan marketing 3.0 dalam hospitality
industry, dimana Penghargaan terhadap
konsumen sama dengan memenangkan suatu
loyalitas dengan memberikan konsumen
nilai-nilai dan mampu menyentuh titik
emosional konsumen. Penelitian yang dilakukan pada Accor Group ini menemukan bahwa
program Le Club ini dianggap sebagai sebuah
kampanye yang mewakili penerapan prinsipprinsip dari marketing 3.0. Seiring dengan
perkembangan masyarakat, marketing 3.0
merupakan strategi yang mampu mewakili
fenomena masyarakat saat ini. Marketing 3.0
merupakan paradigma pemasaran interaktif
yang menekankan pada pembentukan value
atau nilai di mata masyarakat. Strategi ini
menyasar kepada konsumen dari berbagai lini
dan berbagai aspek. Marketing 3.0 dalam
hospitality industry itu sendiri memiliki peran
yang cukup penting dalam proses pematangan
brand.
Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh
(Hasan, 2015) menjelaskan berbagai macam
potensi pengembangan objek wisata melalui
konsep pemasaran pariwisata dalam mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi objek
wisata Kebun Buah Mangunan seperti : (1)

keterbatasan modal untuk penyediaan home
stay yang layak, (2) akses transportasi masih
sangat terbatas (kecil dan berlubang-lubang);
(3) keterbatasan teknologi berskala kecil
untuk diversifikasi produk buah-buahan
misalnya pembuatan jus, belum adanya
teknologi pembuatan minuman sari buah
termasuk kemasannya (4) lemahnya peran
pemerintah, asosiasi pariwisata, serta lemahnya kesadaran dan peran serta masyarakat
sekitar sebagai bagian penting dari SDM
pariwisata berbasis lingkungan dalam menciptakan inovasi produk, (5) lemahnya upaya
pemasaran (belum ada upaya penajaman
promosi), (6) belum ada upaya membangun
konektivitas, dan sinergi antar pelaku wisata
untuk mendukung terciptanya partumbuhan
ekonomi berbasis lingkungan yang
berkualitas.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan konsep Tourism
Marketing 3.0 pada objek wisata Kebun Buah
Mangunan, dimana alur tahapan penelitian
yang telah dilakukan adalah: pengumpulan
melalui transkripsi data, reduksi data, pengkodean data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan yang dipadukan dengan kegiatan
wawancara mendalam dengan responden
yang berasal dari Dinas Pariwisata, Dinas
Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan,
Dinas Pariwisata, Pengelola di lapangan serta
beberapa wisatawan didapat hasil sebagai
berikut :
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Tabel 1 Kesiapan Objek Wisata Kebun Buah Mangunan Dalam Menerapkan Konsep
Tourism Marketing 3.0

Source: Primary Data Processed 2019

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil
bahwa objek wisata Kebun Buah Mangunan
belum menerapkan konsep Tourism
Marketing 3.0 sehingga belum mampu
menjadi objek wisata yang unggul. Hal
tersebut terlihat dari instrument serta sub
instrument yang belum dipenuhi oleh objek
wisata Kebun Buah Mangunan, antara lain:
a. Instrument Technology Change, untuk
instrument ini objek wisata Kebun Buah
Mangunan belum memiliki platform yang
dikelola secara mandiri (website), dan
belum menyediakan fasilitas wifi bagi
wisatawan. Konsep Tourism Marketing
3.0 mensyaratkan bahwa sebuah objek
3488

wisata harus menyediakan platform
(website) yang dikelola secara mandiri,
mudah dijumpai melalui aplikasi dan
menyediakan fasilitas wifi bagi wisatawan.
Saat ini para pemain di industri telekomunikasi berlomba–lomba menjadi yang
terdepan dan menjalin kerja sama dengan
berbagai pihak dalam menyediakan kebutuhan konektivitas konsumen (wisatawan). Hal ini seiring dengan pemanfaatan
teknologi informasi yang begitu besar dari
para konsumen (wisatawan) (Kartajaya,
2013). Untuk dapat bersaing di pasar
global harus ada hubungan sinergi antara
strategi marketing dengan institusiinstitusi terkait. Melalui strategi yang
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dibuat dapat memaksimalkan keunggulan
yang dimiliki untuk dapat bersaing secara
efektif dan efisien. Dengan begitu informasi mengenai obyek wisata dapat diakses
wisatawan melalui jaringan internet, dan
ini merupakan hal penting yang sangat
berharga (Susilo & Suryaty, 2015).
Perkembangan teknologi mampu mempersingkat ruang dan waktu termasuk
didalamnya dalam penyebaran sebuah
berita. Penelitian lain menjelaskan bahwa
media sosial seperti Instagram, WA, dan
Line, menjadi tiga media sosial elektronik
yang paling banyak dipakai (Santoso &
Kartika, 2018).
b. Instrument Political Legal Change, objek
wisata Kebun Buah Mangunan belum menyediakan ruang khusus bagi wisatawan
untuk mengemukakan pendapat, membuka kerja sama dengan para investor dan
menyelenggarakan agenda rutin di lokasi
objek wisata. Konsep Tourism Marketing
3.0 menjelaskan bahwa sebuah objek
wisata harus menyediakan ruang bagi wisatawan untuk mengemukakan pendapat,
membuka pintu bagi para investor dan
memiliki agenda rutin yang digelar.
Seluruh pihak membahas mengenai demokratisasi, desentralisasi dan diversifikasi
namun belum terlalu berimbas terhadap
bisnis dan yang banyak dirasakan oleh
berbagai pihak. Peran penting pemerintah
daerah juga sangat diperlukan. Kebijakan
kebijakan yang diambil juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan daerah,
tidak terkecuali dalam pencapaian kesuksesan hal stabilitas keamanan dan ekonomi
setempat (Setiawan dkk, 2017). Saat ini,
seiring bertambahnya tingkat kematangan
seluruh pihak, implikasi terhadap beberapa hal di atas menjadi lebih signifikan
(Kartajaya, 2013). Melalui penelitian lain
dijelaskan tentang pentingnya memasar-

kan nilai-nilai perusahaan kepada mitra
distribusi. Pengelola objek wisata kebun
buah mangunan harus memahami siapa
mitra dan pihak yang harus diajak kerja
sama sehingga mampu mencapai tujuantujuan yang ingin dicapai. Mitra distribusi
merupakan kolaborator, agen perubahan
yang kultural, sekaligus mitra kreatif bagi
perusahaan. Pentingnya tumbuh dan berkembang mengharuskan perusahaan untuk
memiliki mitra distribusi yang dapat mengelola hubungan dengan baik (Sulistyo,
2017). Sejalan dengan pentingnya
kebijakan strategis yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, akan memberikan
dampak serta kontribusi positif dalam
perkembangan sebuah wilayah. Namun
sebaliknya jika implikasi perubahan
kebijakan, dari uraian, implementasi dan
sudut pandang implikasi yang tidak
mendukung pembangunan, akan memberikan harapan yang tidak signifikan
(Dwinugraha, 2014).
c. Instrument Economic Change, objek
wisata Kebun Buah Mangunan saat ini
belum memiliki rencana untuk menjalin
kerja sama dengan pihak lain, dan lebih
memilih untuk menjalankan pengelolaan
secara mandiri. Konsep Tourism
Marketing 3.0 menjelaskan bahwa sebuah
objek wisata harus yakin akan perkembangan perekonomian, memberikan
kontribusi positif bagi lingkungan dan
membuka pintu bagi pihak lain dalam
upaya pengembangan objek wisata. Perubahan ekonomi Indonesia saat ini dikendalikan oleh perbaikan status Indonesia
dalam ekonomi global, meningkatnya kemampuan daya beli serta meningkatnya
jumlah investasi yang masuk. Seiring dengan bertambahnya kepercayaan investor,
kepercayaan konsumen juga meningkat,
hal tersebut mendorong laju konsumsi dan
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menjadikan pasar semakin memikat para
pemasar (Kartajaya, 2013). Penelitian lain
mengemukakan bahwa untuk menghasilkan kinerja pemasaran secara holistik,
pemasar membutuhkan kemampuan dan
kompetensi tentang hubungan manajemen
dengan konsumen, hubungan manajemen
dengan mitra, data base marketing,
hubungan manajemen pusat dengan
telemarketing, marketing homework,
brand, pengembangan pengalaman marketing, marketing communications yang
terintegrasi and analisa segmen profit
berdasarkan konsumen dan mitra (Susilo
& Suryaty, 2015).
d. Instrument Sosio Cultural Change, objek
wisata kebun buah mangunan merasa telah
sedemikian dekat dengan wisatawan serta
melakukan kegiatan sosial terhadap
lingkungan sekitar, namun hal tersebut
belum dirasakan oleh wisatawan. Perlu
dilakukan peranan yang lebih menonjol
agar lebih dirasakan dan terlihat oleh
wisatawan. Konsep Tourism Marketing
3.0. menjelaskan bahwa sebuah objek
wisata harus memiliki operator lapangan
yang dekat dengan wisatawan, mampu
bersinergi dengan objek wisata lain serta
melakukan kegiatan sosial bagi lingkungannya. Perkembangan masyarakat
Indonesia semakin ke arah yang positif.
Hal ini dipengaruhi perkembangan teknologi dan demokrasi, tingkah laku
masyarakat yang lebih horizontal, inklusif
dan sosial (Kartajaya, 2013). Penelitian
lain menjelaskan bahwa sebuah organisasi
harus mampu menciptakan transformasi
sosio cultural dalam menghadirkan
pelayanan sosial bagi masyarakat sekitar.
Pemasaran di era 3.0 ini bukanlah tentang
melakukan perubahan seorang diri,
melainkan tentang bekerja sama dengan
perusahaan lain mencari solusi yang

kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Beberapa intitusi menyumbang sebagian pendapatan mereka untuk
kegiatan amal dan sosial tertentu. Sebuah
organisasi harus mampu memilih isu sosial
berdasarkan tiga kriteria: relevansi isu
tersebut dengan visi, misi dan nilai organisasi, dampaknya terhadap bisnis dan
dampak sosial. Pemilihan konstituen
target membutuhkan pemahaman dari para
stakeholder (Sulistyo, 2017).
e. Instrument Market Change, objek wisata
Kebun Buah Mangunan belum memberikan ruang bagi para netizen untuk
memberikan ulasan terkait objek wisata
kebun buah mangunan. Disamping itu,
objek wisata Kebun Buah Mangunan
belum menggelar acara dengan skala
internasional. Konsep Tourism Marketing
3.0 mensyaratkan bahwa sebuah objek
wisata harus mampu mengakomodir
dengan memberikan perhatian dan penyediaan fasilitas bagi anak muda (milenial),
perempuan sebagai wakil dari keluarga
dan para netizen. Disamping itu sebuah
objek wisata harus mampu mengakomodir
keperluan wisatawan yang ingin mengkolaborasikan kegiatan wisata dengan bisnis.
Serta mampu menghadirkan acara berkelas internasional. Pasar Indonesia telah
berubah, dipengaruhi oleh perkembangan
teknologi, sistem politik, perekonomian,
dan perilaku sosial budaya, saat ini pasar
Indonesia menjadi sangat dinamis,
menjanjikan dan kompetitif (Kartajaya,
2013). Kepuasan wisatawan sangat berkaitan dengan keinginan untuk berkunjung
kembali, keinginan untuk merekomendasikan tempat wisata karena fasilitas yang
disediakan, kesetiaan dan juga keuntungan
yang didapat. Hubungannya dengan
kesetiaan wisatawan adalah jika wisatawan puas dengan fasilitas yang diberikan
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maka akan meningkatkan kesetiaan
wisatawan (Susilo & Suryaty, 2015).
MANAGERIAL IMPLICATION
Berdasarkan hasil analisa data tentang
penerapan Konsep Tourism Marketing 3.0
yang telah dilakukan, peneliti memberikan
saran bagi pengelola objek wisata Kebun
Buah Mangunan untuk membuat sebuat
platform khusus atau website resmi yang
dikelola secara mandiri dan menghadirkan
fasilitas wifi secara bertahap di area objek
wisata. Memberikan ruang khusus bagi para
pengunjung untuk memberikan ulasan segala
hal yang terkait dengan objek wisata Kebun
Buah Mangunan. Pengelola juga diharapkan
membuka pintu bagi para investor yang ingin
bekerja sama dengan berbagai macam
kesepakatan yang dapat dimunculkan serta
menghadirkan kegiatan rutin dan menjadi hal
yang ditunggu oleh para pengunjung.
Pengelola juga diharapkan membuat
sebuah terobosan dengan membuka pintu
investasi dari pihak luar yang berminat untuk
mengembangkan objek wisata Kebun Buah
Mangunan. Pengelola diharapkan lebih
menonjolkan peran dari para operator di lapangan dalam memandu serta berkomunikasi
dengan para pengunjung. Dalam kegiatan
CSR ataupun kegiatan sosial lainnya,
pengelola dapat mengikutsertakan secara
langsung para pengunjung yang datang.
Terakhir, pengelola diharapkan memberikan
ruang bagi para netizen untuk memberikan
ulasan atau membentuk sebuah diskusi yang
berkaitan dengan objek wisata Kebun Buah
Mangunan melakukan kerja sama dengan
berbagai pihak, terutama dengan pemerintah
dan para investor dalam membuat acara
berkelas internasional.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data yang telah
diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa penerapan konsep analisis
Tourism Marketing 3.0 pada objek wisata
Kebun Buah Mangunan belum seluruhnya
diaplikasikan. Instrument dari konsep
tersebut yaitu Technology Change, Political
Legal Change, Economic Change, SosioCulture Change Market Change belum
seluruhnya diterapkan oleh pengelola objek
wisata Kebun Buah Mangunan.
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Abstrak
Selama lebih dari satu dekade, lahan pertanian di Kecamatan Kasihan tertekan
perkembangan Kota Yogyakarta mengingat lokasinya yang berdekatan dengan Kota
Yogyakarta dan fungsinya sebagai KPY. Selain itu petani di Kecamatan Kasihan didominasi
oleh petani usia tua. Hal tersebut semakin menjadikan lahan-lahan pertanian kota semakin
rentan terkena dampak perkembangan kota. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk
melihat bagaimana tren perubahan penggunaan lahan dan dampak dari hal tersebut terhadap
pertanian di Kecamatan Kasihan.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yaitu dengan
menggunakan variable-variabel yang dirumuskan dari teori dalam penelitian terdahulu. Teknik
analisis yang digunakan adalah analisis overlay dengan data citra multitemporal. Data citra
yang digunakan adalah citra landsat dan bingmap untuk mengetahui perubahan penggunaan
lahan. Hasil analisis perubahan penggunaan lahan juga dibandingkan dengan data sekunder
seperti PDRB Kecamatan Kasihan, data administrasi, data jumlah petani, dan data-data lainnya
untuk analisis lebih lanjut.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perubahan penggunaan lahan lebih cepat terjadi
di wilayah desa. Kecamatan Kasihan sendiri mengalami perubahan penggunaan lahan terbesar
di wilayah Desa Bangunjiwo yang tidak termasuk kedalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
Perubahan penggunaan lahan terjadi karena banyaknya permukiman yang tumbuh di atas lahan
produktif. Hal tersebut berdampak pada berubahnya hamparan sawah, penurunan produktivitas,
dan penguasaan lahan petani. Perlu ada program afirmatif yang dapat mendukung usaha tani di
Kecamatan Kasihan sehingga petani tidak kemudian merubah lahannya.
Kata Kunci: Pertanian, Perubahan Penggunaan Lahan, Dampak
Abstract
For more than decade, agriculutre lands in the Kasihan Subdistrict were affected by the
development of Yogyakarta City. Those trends are mainly caused by their location which are
directly facing thecity and the function of Kasihan Subdistrict as a Yogyakarta Urban Area
(Kawasan Perkotaan Yogyakarta). Besides, the farmers of Kasihan Subdistrict are in their old
age, making them more vulnerable to the landuse change it self. Hence it is important to
understand the trend of the landuse changeand its impact to the agriculture land in the Kasihan
Subdistrict.
This research used deductive approach which its variables are formulated from the recent
studies. In addition,overlay analysis was used for the landsat and bingmap multi temporal
imagery data. The results of the overlay then were being compared to the social economic data
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of the Kasihan Subdistrict such as gross domestic regional bruto, farmer data, local borderline
map, and any relevant data for further analysis.
The results of the analysis show that landuse change grow faster in the rural area rather than
in the cities. Bangunjiwo village are the most affected to the changes even tough in spacial
zoning regulation, it isn't stated as an urban area. As the changes took place in productive land,
local government need to make an affirmative program for the farmers so that the farmers have
reasons and motivation to continue their farming within the city. Such programs will prevent the
landuse changes to grow wider.
Keywords: Farming, Landuse Change, Impact
PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Lahan-lahan pertanian di Kecamatan
Kasihan terancam karena adanya perkembangan Kota Yogyakarta dan Kawasan
Perkotaan Yogyakarta. Selain karena efek
perkembangan kota, lahan-lahan pertanian
tersebut juga terancam berubah karena petani
yang mengolah lahan-lahan tersebut adalah
petani usia tua dan tidak memiliki regenrasi
pengolah lahan. Pemerintah merespon hal tersebut dengan upaya preventif, yaitu dengan
menetapkan regulasi seperti rencana tata
ruang.
Hak atas tanah merupakan hak individu
sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia nomor 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Oleh karena itu berubah atau tidaknya pemanfaatan suatu lahan sangat tergantung oleh individu, dalam kasus ini terutama
petani. Rencana tata ruang dalam hal ini
belum tentu efektif dalam mengendalikan laju
perubahan penggunaan lahan, sementara itu
petani semakin terancam dengan adanya
perubahan pneggunaan lahan yang terjadi di
lingkungannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tren perubahan penggunaan lahan
yang terjadi di lahan-lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Yogyakarta pada kurun
waktu tahun 1990 hingga tahun 2019 dan
menjelaskan dampak dari perubahan penggunaan lahan pada pertanian di Kecamatan
Kasihan.

Kota dicirikan dengan dominannya aktivitas perkotaan di wilayahnya (Yunus, 2005).
Proses urbanisasi dapat ditandai dengan
bertambahnya penduduk kota dan meluasnya
lahan terbangun. Meluasnya lahan terbangun
kemudian memicu terjadinya urban sprawl,
yaitu menjadikan batas wilayah kota menjadi
berubah yang semula bersifat administratif
menjadi batas secara fungsional.
Urban sprawl menurut Giyarsih (2017)
selain dicirikan dengan berubahnya batas kota
dan bertambahnya lahan terbangun yang
diringi dengan berkurangnya lahan pertanian,
juga dicirikan dengan bertambahnya tenaga
kerja di bidang industri dan jasa pelayanan.
Fenomena tersebut disebabkan oleh berbagai
faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, transportasi, housing trend, demografi dan kebijakan. Tren sebagaimana yang dijelaskan
tersebut kemudian menurut Ahmad Tali dan
Murthy (2013) dan Karakayaci (2016)
mengancam lahan pertanian di wilayah kota
dan sekitar kota.
Brinkley (2012) menjelaskan bahwa lahan
pertanian semakin terancam karena perkembangan fisik kota karena pemerintah yang
juga mendorong pertanian untuk dapat berlokasi jauh dari kota. Hal tersebut menandakan
bahwa stakeholder utama pengelola wilayah
kota gagal untuk memahami dampak baik
lahan pertanian di wilayah kota, seperti
penyeimbang ekosistem. Selain itu pertanian
lahan kota menurut dapat menjadi jaminan
ketersediaan pangan lokal di wilayah kota.

3495

Vol. XX, No.1. Maret 2020

Jurnal Riset Daerah

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang dirumuskan dari
teori dalam literatur dan penelitian-penelitian
terdahulu untuk menjawab tujuan penelitian
(pendekatan deduktif). Pendekatan deduktif
memungkinkan peneliti untuk melakukan
analisis kuantitatif, kualitatif, ataupun kombinasi kualitatif dan kuantitatif .
Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis tumpang tindih
(overlay) data citra multi temporal. Data citra
yang digunakan adalah citra landsat tahun
1990 hingga tahun 2019 untuk analisis
perubahan lahan di Kawasan Perkotaan
Yogyakarta (termasuk di dalamnya Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Banguntapan. Digunakan juga data citra
bingmaps tahun 2012 dan 2019 untuk mendetilkan analisis perubahan penggunaan lahan
yang terjadi di wilayah Kecamatan Kasihan.

Hasil analisis perubahan penggunaan lahan
kemudian dibandingkan dengan data lainnya
seperti data Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kecamatan Kasihan, jumlah petani,
dan data-data sekunder lainnya untuk keperluan analisis lebih lanjut. Uraian metodologi
yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1
berikut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Perubahan Lahan Di Wilayah Kawasan
Perkotaan Yogyakarta (KPY)
1. Pembahasan Teknis Perubahan
Tutupan Lahan di Wilayah KPY
Tahapan pra pengolahan citra dilakukan dengan koreksi radiometric dengan
menggunakan software Envi. Fitur
Radiometric Correction dan Dark
Subtract digunakan dalam koreksi
tersebut.

Gambar 1. Metode Penelitian
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Sementara itu, tidak dilakukan koreksi
spasial karena semua citra yang ada sudah
sesuai dengan data referensi, yaitu data
citra google earth dan peta digital
(shapefile) yang bersumber dari Badan
Informasi Geospasial. Setelah pra pengolahan selesai dilakukan, tahap berikutnya,
yaitu tahap pengolahan citra yang didahului dengan mengambil sampel (training
data). Fishnet wilayah kajian dibuat dan
dijadikan dasar pengambilan sampel di
wilayah kajian. Peta fishnet dibuat dengan
software arcmap dan diacak dengan menggunakan software excel untuk menentukan
lokasi pengambilan sampel. Peta Sampel
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Sampel Training Data

Hasil klasifikasi tutupan lahan yang
salah (berdasarkan perbandingan antara
hasil klasifikasi dengan data citra yang
digunakan) maka kemudian disesuaikan
dengan menggunakan fitur SemiAutomatic Classification Plugin pada
software Qgis. Hasil klasifikasi yang telah
disesuaikan kemudian dilakukan tes akurasi dengan menggunakan confusion
matrix. Uji akurasi dilakukan pada hasil
klasifikasi di awal tahun analisis (1990)
dan akhir tahun analisis (2019). Diperoleh
overall accuracy sebesar 85,04% untuk
hasil klasifikasi tahun 1990 dan overall
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accuracy sebesar 90,60% untuk hasil
klasifikasi tahun 2019. Berdasarkan hal
tersebut diketahui bahwa analisis citra dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.
2. Pola Perubahan Tutupan Lahan
Perubahan tutupan lahan selama tahun
1990 hingga tahun 2019 menunjukkan
adanya gejala urban sprawl dengan
semakin menjamurnya lahan-lahan
terbangun di wilayah desa. Hal tersebut
dibuktikan dengan laju pertumbuhan lahan
terbangun yang lebih tinggi di wilayah
desa, baik untuk wilayah Kabupaten
Bantul maupun Kabupaten Sleman. Laju
pertumbuhan lahan terbangun yang terjadi
di Kabupaten Bantul (untuk wilayah
sekitar Kota Yogyakarta) terjadi paling
tinggi di Kecamatan Banguntapan dan
Kecamatan Kasihan.
Persebaran pertumbuhan lahan terbangun pada tahun 1990 hingga 1995 yang
terlihat pada Gambar 3 menunjukan pola
yang menyebar ke pinggiran Kota
Yogyakarta. Selain perubahan yang
menyebar membentuk satuan-satuan
permukiman baru, perubahan juga terjadi
di dalam Kota Yogyakarta (infill development).

Lahan Terbangun Awal
Penambangan Lahan Terbangun

Gambar 3 Peta Perubahan Tutupan Lahan
tahun 1990 - 1995
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Pada tahun analisis tersebut wilayah
KPY Kecamatan Sewon sudah terlihat
semakin banyak lahan terbangun
bermunculan terutama di sekitar Jalan
Parangtritis. Sementara itu di Kecamatan
Banguntapan dan Kecamatan Kasihan,
pertumbuhan lahan terbangun relatif
menyebar dan lebih banyak terjadi di pinggiran kota. Pertumbuhan lahan terbangun
juga banyak terjadi di sekitar jalan-jalan
strategis, seperti ringroad, Jalan Solo,
Jalan Magelang, dan Jalan Bantul.
Gambar 5. Peta Perubahan Tutupan Lahan
tahun 2002 - 2007

Gambar 4. Peta Perubahan Tutupan Lahan
tahun 1995 - 2002

Perubahan tutupan lahan pada tahun
1995 hingga tahun 2002 (Gambar 4)
menunjukan pertumbuhan yang masih
menyebar di dalam dan sekitar Kota
Yogyakarta. Hal yang berbeda ditunjukan
di wilayah utara Kota Yogyakarta dimana
terlihat beberapa konsentrasi pertumbuhan
di Kecamatan Depok, Ngangglik, dan
Sleman. Berdasarkan pengamatan visual
pada peta, tren pertumbuhan lahan terbangun pada periode tersebut lebih dominan
di utara

Pola yang lebih acak terlihat pada lahan
terbangun yang tumbuh pada kurun waktu
tahun 2002 hingga 2007 (Gambar 5). Pada
periode tersebut konsentrasi pertumbuhan
lahan terbangun tidak terlalu terlihat.
Secara visual, pertumbuhan lahan terbangun tersebut lebih menyebar ke wilayah
KPY dan wilayah perdesaan di utara KPY.
Apabila melihat pada tren perubahan
tutupan lahan di periode analisis sebelumnya dapat diketahui bahwa beberapa
perubahan tutupan lahan banyak terjadi di
sekitar lahan terbangun baru yang muncul
pada periode analisis 1990 – 2002.

Gambar 6. Peta Perubahan Tutupan Lahan
tahun 2007 - 2013
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Perubahan tutupan lahan pada periode
analisis tahun 2007 hingga tahun 2013
menunjukkan konsentrasi yang berbeda.
Konsentrasi pertumbuhan lahan terbangun
ditunjukan di sebelah Barat Kota
Yogyakarta, salah satunya di Kecamatan
Kasihan. Apabila dibandingkan dengan
data citra skala tinggi, konsentrasi
perubahan tutupan lahan tersebut terjadi di
sekitar Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta. Beberapa konsentrasi juga
terlihat terjadi di Kecamatan Banguntapan
meskipun tidak terlalu luas.
Pola perubahan tutupan lahan pada
periode analisis selanjutnya, yaitu tahun
2013 hingga tahun 2019 (Gambar 7) tidak
terlalu menunjukkan konsentrasi pertumbuhan lahan terbangun. Secara visual
hanya terlihat sedikit pertumbuhan lahan
terbangun jika dibandingkan dengan periode analisis sebelumnya. Selain itu pola
pertumbuhan lahan terbangun juga terlihat
acak. Hal tersebut dimungkinkan karena
semakin sedikitnya ketersediaan lahan
yang dapat menampung kebutuhan untuk
kegiatan sosial dan ekonomi di perkotaan.
Selain itu ada kemungkinan bahwa lahanlahan produktif (non terbangun) dijaga

luasannya oleh pemerintah melalui rencana tata ruang dan juga didukung oleh
petani-petani yang tidak ingin menjual/
merubah lahannya karena ingin mempertahankan aset yang dimiliki.
Analisis perubahan tutupan lahan di
atas hanya dapat memperlihatkan pola
perubahan setiap periode analisis dan
belum dapat membandingkan seluruh
perubahan tutupan lahan yang terjadi dari
tahun 1990 hingga 2019. Oleh karena itu
perubahan tutupan lahan juga dipetakan
dengan memasukan semua pertumbuhan
lahan terbangun pada setiap tahun analisis
di dalam satu peta. Peta tersebut dapat
dilihat dalam Gambar 8.

Lahan terbangun
setiap tahun

1990
1995
2002

1990
1995
2002

Gambar 8. Pertumbuhan Lahan Terbangun
tahun 1990 – 2019

Gambar 8 menunjukan pola pertumbuhan lahan terbangun yang bertahap.
Sebagai contoh, pertumbuhan lahan terbangun di tahun 1995 menjadi pemicu perkembangan lahan terbangun di sekitarnya
pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu
terlihat juga konsentrasi pertumbuhan

Gambar 7. Peta Perubahan Tutupan Lahan
tahun 2013-2019
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lahan terbangun yang terpusat di sekitar
jalan-jalan strategis terutama di tahun
1990 dan tahun 2002. Kemudian pola yang
relatif berbeda terlihat di tahun 2007 dan
2013 dimana lahan terbangun mulai banyak tersebar di wilayah KPY dan wilayah
luar KPY. Dapat dikatakan bahwa terdapat
perbedaan pola perkembangan lahan
terbangun antara tahun 1990-2002 dengan
tahun 2007-2019. Perkembangan lahan
terbangun yang awalnya menimbulkan
perubahan tutupan lahan di wilayah kota
dan di sekitar jalan strategis kemudian
berubah menjadi perubahan yang menyebar baik di wilayah perkotaan maupun
desa.
Gambar 10. Perbandingan Laju Perubahan
Penggunaan Lahan KPY dan Wilayah Sekitar KPY

3. Luasan Perubahan Tutupan Lahan
Hasil analisis spasial perubahan tutupan lahan kemudian dikuantifikasi dan disajikan dalam dan grafik agar detil luas dan
proporsi kejadian perubahan tutupan lahan
dapat diketahui dengan baik. Berdasarkan
hasil kuantifikasi yang ada, laju perubahan
tutupan lahan lebih cepat di wilayah desa
dibandingkan perkotaan. Hal tersebut
sesuai dengan pengamatan visual hasil
analisis overlay tutupan lahan yang telah
dilakukan sebelumnya. Proporsi luasan
klasifikasi tutupan lahan setiap tahun
analisis adalah sebagai berikut.

Gambar 9. Proporsi Luasan Lahan Terbangun dan
Lahan Non Terbangun di Wilayah KPY dan Sekitarnya

Berdasarkan tren yang terlihat pada
Gambar 9 dan Gambar 10 maka diketahui
lahan terbangun mulai dominan di wilayah
KPY dan sekitarnya pada tahun 2007.
Luasan lahan terbangun menjadi 72,62%
dari total luas wilayah keseluruhan di
tahun 2019. Hal tersebut berarti sebesar
44,38 % lahan produktif/lahan non terbangun berganti menjadi lahan terbangun.
Sebagaimana pengamatan hasil analisis
overlay peta citra, diketahui juga bahwa
laju perubahan tutupan lahan lebih cepat
terjadi di wilayah desa.
b. Perubahan Penggunaan Lahan di
Kecamatan Kasihan
1. Pembahasan Teknis Analisis
Perubahan Guna Lahan
Analisis didahului dengan tahap pra
pemrosesan, yaitu dengan melihat apakah
semua citra memiliki resolusi spasial yang
memungkinkan untuk digunakan sebagai
dasar analisis. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan data google earth dan peta
dasar referensi yang bersumber dari BIG.
Tahapan selanjutnya adalah melakukan
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digitasi on screen dari citra bingmaps
tahun 2012 dan tahun 2019. Klasifikasi
penggunaan lahan dilakukan dengan melihat juga data citra google earth sehingga
didapat hasil yang lebih representatif. Peta
hasil analisis perubahan penggunaan lahan
kemudian dioverlay dengan data sekunder
lainnya untuk keperluan analisis lebih
lanjut.
2. Distribusi Perubahan Penggunaan
Lahan di Kecamatan Kasihan
Perubahan penggunaan lahan selama
tahun 2012 hingga tahun 2019 di
Kecamatan Kasihan banyak terjadi di Desa
Bangunjiwo terutama di dekat pusat pelayanan dan perbatasan antara Desa
Bangunjiwo dan Desa Tamantirto. Hal
tersebut juga sesuai dengan analisis
perubahan tutupan lahan yang memperlihatkan tren pertubahan tutupan lahan yang
lebih cepat terjadi di wilayah desa.
Perubahan penggunaan lahan di wilayah Desa Bangunjiwo memiliki proporsi
53% dari seluruh kejadian perubahan
penggunaan lahan di Kecamatan Kasihan.
Total perubahan penggunaan lahan di desa
diketahui lebih besar dari total perubahan
penggunaan lahan di tiga desa yang
merupakan KPY (Desa Tamantirto, Desa
Tirtonirmolo, dan Desa Ngestiharjo). Pola
tersebut menarik mengingat topografi
Desa Bangunjiwo lebih variatif dibandingkan wilayah KPY. Selain itu wilayah KPY
juga lebih dekat dengan fasilitas kota.
Perubahan penggunaan lahan juga memiliki pola, yaitu terjadi di sekitar jalan
(semua kelas jalan) di Kecamatan
Kasihan. Kebanyakan perubahan penggunaan lahan adalah berupa permukiman
baru, baik yang berupa satuan permukiman besar maupun satuan permukiman kecil
yang tersebar.
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Gambar 11. Perubahan Penggunaan Lahan
Kecamatan Kasihan 2012 – 2019

Pola yang sedikit berbeda terlihat di
Desa Tirtonirmolo dimana perubahan
penggunaan lahan yang ada adalah berupa
industri-industri baru yang tumbuh linier
dengan jalan. Sementara itu di Desa
Tirtonirmolo diketahui terlihat konsenterasi perdagangan/jasa baru yang tumbuh
di sekitar Universitas Muhamadiyah
Yogyakarta.
Wilayah KPY memiliki ciri perubahan
penggunaan lahan, yaitu berasal dari lahan
pertanian. Sebanyak 34 hektar atau sekitar
46% kejadian perubahan penggunaan
lahan adalah lahan terbangun yang berasal
dari lahan pertanian. Sementara di wilayah
desa lahan terbangun berasal dari kebun
campuran dan lahan terbuka. Namun
demikian perubahan penggunaan lahan di
desa juga terjadi di atas lahan pertanian
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dengan luasan 7,72 hektar. Tren tersebut
menunjukan bahwa lahan pertanian lebih
rentan berubah di wilayah perkotaan meskipun perubahan penggunaan lahan lebih
banyak terjadi di wilayah desa. Lebih detil
terkait dengan kejadian perubahan penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.
Dapat diketahui bahwa 78,2 %
perubahan penggunaan lahan di wilayah
KPY adalah permukiman baru. Sedangkan
di wilayah desa dengan mempertimbangkan bahwa lahan terbuka adalah lahan siap
bangun menjadi permukiman maka dapat
diketahui bahwa 100% kejadian perubahan penggunaan lahan di desa disebabkan
karena adanya permukiman baru. Tren
perubahan penggunaan lahan di wilayah
desa dan pekotaan Kecamatan Kasihan
masih menunjukan peminatan pengembang pada lahan-lahan produktif baik
berupa sawah maupun kebun campuran.
Perubahan di KPY

Luas (Ha)

Lahan Pertanian Menjadi Permukiman

21,30

Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbuka

15,11

Kebun Campuran Menjadi Permukiman

13,26

Lahan Pertanian Menjadi Industri

6,50

Lahan Pertanian Menjadi Perdagangan/Jasa
Sub Total

5,42
61,59

Perubahan di Desa

Luas (Ha)

Kebun Campuran Menjadi Permukiman

34,54

Lahan Terbuka Menjadi Permukiman

15,71

Kebun Campuran Menjadi Lahan Terbuka

9,42

Lahan Pertanian Menjadi Permukiman

6,94

Tegalan Menjadi Lahan Terbuka

5,35

Sub Total

c. Dampak Perubahan Penggunaan
Lahan
1. Dampak Perubahan Penggunaan
Lahan pada Hamparan Sawah
Adanya perubahan penggunaan lahan
berdampak pada hamparan lahan pertanian yang semula berbentuk satuan lahan
yang luas menjadi lahan yang terbagi-bagi
kare-na adanya batas berupa bangunan
fisik. Lahan pertanian yang semula adalah
bulak yang besar juga menjadi satuan
lahan-lahan pertanian yang kecil. Berdasarkan pengamatan data citra dan hasil
analisis perubahan penggunaan lahan
maka perubahan hamparan dapat diketahui di antaranya adalah sebagai berikut.
Perubahan hamparan banyak terjadi di
wilayah perkotaan dimana perubahan
penggunaan lahan banyak terjadi di lahanlahan pertanian produktif. Perubahan
hamparan tersebut terjadi akibat adanya
pertumbuhan fasilitas umum, industri, lahan siap bangun, dan permukiman. Contoh
perubahan hamparan dapat dilihat pada
Gambar 12, Gambar 13, dan Gambar 14.
Perubahan hamparan juga terjadi di
wilayah desa. Perubahan tersebut sebagaimana hasil analisis perubahan penggunaan
lahan terjadi karena adanya pertumbuhan
satuan permukiman yang cukup luas.
Adanya permukiman baru dan lahan siap
bangun perumahan mengurangi luasan
lahan pertanian yang cukup signifikan di
wilayah Desa Bangunjiwo.

71,96

Tabel 1. Lima Perubahan Penggunaan Lahan
Tertinggi menurut Luasan di Wilayah KPY dan
di Wilayah Desa Kecamatan Kasihan
Gambar 12. Perubahan Hamparan Karena
Pertumbuhan Fasilitas Umum

3502

Vol. XX, No.1. Maret 2020

Jurnal Riset Daerah

ketergantungan pangan di Kecamatan
Kasihan terhadap wilayah lain cukup
tinggi.

Gambar 13. Perubahan Hamparan Karena
Pertumbuhan Industri dan Lahan Siap Bangun

Gambar 14. Perubahan Hamparan Karena
Pertumbuhan Permukiman

2. Dampak Perubahan Penggunaan
Lahan pada Dinamika Sektor
Pertanian
Meskipun lahan pertanian di Kecamatan Kasihan semakin menurun, pertumbuhan sektor pertanian di Kecamatan Kasihan
relatif dinamis. Berdasarkan Gambar 15
dapat diketahui bahwa menurunnya luasan
lahan pertanian dibarengi dengan
menurunnya kontribusi sektor pertanian.
Namun demikian pertumbuhan sektor tersebut mengalami kenaikan dan penurunan.
Tren dinamis dari pertumbuhan PDRB
sektor pertanian saat luasan lahan pertanian semakin menurun disebabkan karena
produk pangan yang masuk dari luar
daerah ke Kecamatan Kasihan tinggi.
Asumsi tersebut didasarkan pada kebutuhan pangan wilayah yang cukup tinggi
karena tingginya jumlah penduduk perkotaan sedangkan penurunan produksi
pangan wilayah semakin menurun karena
semakin sedikitnya lahan pertanian. Berdasarkan tren tersebut maka peredaran
pangan yang ada di wilayah Kecamatan
Kasihan kemungkinan berasal dari luar
kecamatan. Dapat disimpulkan bahwa

Gambar 15. Perbandingan Pertumbuhan Sektor
Pertanian, Konstribusi Sektor Pertanian dalam
PDRB dan % Sawah terhadap Luas Wilayah
tahun 2010 – 2016
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Perubahan penggunaan lahan juga
tidak diiringi dengan penurunan jumlah
petani di Kecamatan Kasihan. Pada kenyataanya, jumlah petani terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Desa
Ngestiharjo sendiri meskipun merupakan
kawasan perkotaan, memiliki jumlah
petani paling banyak dibandingkan tiga
wilayah lainnya. Peningkatan jumlah petani di semua desa di Kecamatan Kasihan
menandakan bahwa sektor pertanian
masih menjadi lapangan pekerjaan yang
diminati oleh kelompok masyarakat
tertentu. Peningkatan jumlah tersebut juga
berdampak pada rata-rata penguasaan lahan. Berdasarkan tren yang ada maka
dapat diketahui rata-rata penguasaan lahan
sebagai berikut (Gambar 16).
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burung. Hal tersebut tentunya sangat
menganggu produktivitas lahan pertanian.

Gambar 16. Rata-Rata Penguasaan Lahan
Pertanian Setiap Petani

Penurunan luasan lahan pertanian menjadikan rata-rata penguasaan lahan petani
semakin mengecil, yaitu hanya seluas
0,0195 hektar untuk setiap petani. Hal
tersebut berarti satu petani jika di rata-rata
hanya dapat mengolah lahan dengan
luasan sangat kecil. Hal tersebut tentunya
menyulitkan petani untuk berkembang.

Gambar 17. Lahan Pertanian yang Tidak
Mendapat Cukup Penyinaran

Selain berdampak pada produksi
pangan wilayah, perubahan penggunaan
lahan juga berdampak pada produktivitas
lahan pertanian itu sendiri. Jumlah panen
dari suatu lahan yang berdekatan dengan
bangunan terancam menurun karena
tanaman tidak dapat tumbuh maksimal dan
tidak dapat dipanen. Hal tersebut dikarenakan tanaman tidak mendapatkan penyinaran maksimal dan serangan hama yang
meningkat. Bangunan di samping lahan
pertanian menutupi sinar matahari dan
menjadi sarang hama seperti tikus dan

d. Diskusi Teoritik
P er u b ah an p en g g u n aan lah an d i
Kecamatan Kasihan bisa jadi terjadi karena
fungsi Kecamatan Kasihan di dalam rencana
tata ruang yang merupakan KPY dan letaknya
yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta.
Selain itu adanya universitas dan jalan strategis dapat menjadi faktor pendorong perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut.
Apabila tidak ada intervensi khusus dari
pemerintah untuk dapat menekan perubahan
penggunaan lahan, maka sawah-sawah di
Kecamatan Kasihan dapat berubah menjadi
permukiman, kawasan perdagangan/jasa, kawasan industri atau bahkan lahan kosong
tidak produktif karena ditinggalkan oleh petani. Hal tersebut sesuai dengan tulisan, dan
yang menyatakan bahwa menghilangnya lahan pertanian disebabkan karena tumbuhnya
permukikman, perdagangan/jasa dan industri.
Gejala urban sprawl yang ada di
Kecamatan Kasihan sesuai dengan temuan
Giyasih (2017) dimana proporsi perubahan
penggunaan lahan yang sangat tinggi di wilayah desa. Kasus Kecamatan Kasihan menunjukan perubahan penggunaan lahan paling
besar terjadi di Desa Bangunjiwo. Hilangnya
lahan pertanian di Kecamatan Kasihan selain
karena perkembangan kota juga disebabkan
oleh kegagalan dalam menghitung manfaat
pertanian di dalam kota . Perhitungan manfaat
sering kali hanya dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan kurang memperhitungkan
manfaat dari aspek sosial dan budaya. Apabila
pertanian di Kecamatan Kasihan dapat dipertahankan, maka menurut hal tersebut dapat
bermanfaat pada pemenuhan kebutuhan
pangan dari sumber lokal sehingga penggunaan energi dari pengolahan dan distribusi
makanan dapat ditekan.

3504

Vol. XX, No.1. Maret 2020

Jurnal Riset Daerah

KESIMPULAN DAN SARAN
Perubahan penggunaan lahan terjadi di
seluruh wilayah Kecamatan Kasihan dengan
Desa Bangunjiwo sebagai desa dengan jumlah luas lahan produktif yang paling banyak
berubah. Hal tersebut berdampak pada berubahnya hamparan sawah, produktivitas
sawah, dan penguasaan lahan petani. Perlu
ada upaya pengendalian perubahan penggunaan lahan selain melalui rencana tata ruang.
Mengingat keputusan perubahan penggunaan
lahan sangat tergantung dengan keputusan
petani, maka pemerintah perlu untuk memberikan dukungan program kegiatan afirmatif
(selain melalui upaya preventif dan sosialisasi
kebijakan tata ruang) bagi petani agar usaha
taninya dapat berkembang dan tidak menjual
atau merubah lahannya menjadi lahan
terbangun.
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