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Desain Kawasan Wisata Tanggap Pandemi
Melalui Pendekatan Klimatis di Puncak Gadhung Mlaten,
Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
Jackobus Ade Prasetya Seputra1, Trias Mahendarto2
Departemen Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No.44, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
Nomor HP: 081317905303, 085229778885
Email: ade.prasetya@uajy.ac.id, trias.mahendarto@uajy.ac.id
Abstrak
“Pengabdian pada Masyarakat” (Abdimas) di Puncak Gadhung Mlaten,Desa Caturharjo,
Kecamatan Pandak, Bantul, Yogyakarta ini diselenggarakan sebagai upaya mitigasi dampak
pandemi COVID-19 bagi masyarakat. Saat pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus
2020, kondisi pariwisata Indonesia tengah terpuruk oleh adanya pembatasan perjalanan dari
pemerintah serta keengganan masyarakat umum berwisata keluar rumah. Menghadapi situasi
tersebut, pemerintah Desa Caturharjo berinisiatif menggalakkan kegiatan pariwisata aman
dan bebas penularan COVID-19 untuk mengembalikan keyakinan berwisata dan memulihkan
perekonomian penduduk. Kegiatan Abdimas ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu (1)
identifikasi permasalahan mitra, (2) melakukan kajian literatur perancangan tanggap pandemi
dari perspektif iklim, (3) penerapan pendekatan klimatis dengan ENVI-met v4 sebagai
penyelesai masalah, (4) merumuskan konsep desain kawasan tanggap pandemi. Hasil kegiatan
ini berupa desain kawasan tanggap pandemi COVID-19 di Puncak Gadhung Mlaten, Desa
Caturharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, Yogyakarta yang memenuhi kriteria aman secara
klimatis sekaligus memberikan kenyamanan termal pengunjungnya; suhu udara (<28oC),
kelembaban relatif (74-75%), paparan matahari (>30 menit), dan kecepatan angin (>1 m/s).
Kata Kunci: Kawasan Wisata, Tanggap Pandemi, Pendekatan Klimatis, Puncak Gadhung
Mlaten.
Abstract
“Pengabdian pada Masyarakat” (Community Service) at Puncak Gadhung
Mlaten,Caturharjo Village, Pandak, Bantul, Yogyakarta is conducted as an endeavor to
mitigate the impact of COVID-19 pandemic. This program is commenced in August 2020 when
Indonesian tourism was in hiatus due to domestic travel restrictions andpublic hesitations to
undergo outdoor activities. As a response, local authorities of Caturharjo Village introducethe
concept of pandemic responsivetourism to recoverpublic confidenceoftraveling outside and be
able to visit their village.This attempt is intended toreduce unemployment rate andincrease
residents’ welfare. This service is directed in four steps, there are (1) problem identification
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and definition, (2) literature study of pandemic responsive design from climate perspective, (3)
implementation of climatic findings using ENVI-met v4 as problem solver, and (4) formulating
pandemic responsive tourism area. The output of this process is design of Puncak Gadhung
Mlaten Tourism Area, Caturharjo Village, Pandak, Bantul, Yogyakarta by fulfillingpandemic
responsive and thermal comfort criteria as; air temperature below 28oC, relative humidity
between 70-75%, sun hours on public areas above 30 minutes, and wind speed more than 1
m/s.
Keywords: Tourism Area, Pandemic, Climatic Approach, Puncak Gadhung Mlaten.
PENDAHULUAN
Saat ini, dunia menghadapi pandemi
coronavirus (COVID-19) yang dimulai dari
pasar hewan Hunan di Wuhan, Cina pada
bulan Desember 2019 [1]. Sejak saat itu,
penularan virus tersebut terjadi dengan sangat
cepat dan telah menginfeksi seluruh benua
di bumi. Pada puncaknya, tanggal 11 Maret
2020 WHO memberikan status pandemi
global secara resmi [2]. Hingga saat ini, lebih
dari 46.4 juta kasus telah terkonfimasi dengan
lebih dari 1.19 juta jiwa melayang oleh
COVID-19 [3].
Hingga saat ini, belum ada kepastian
sampai kapan situasi pandemi COVID-19
akan berakhir, atau berapa lama kehidupan
manusia akan terganggu [3]. Hal tersebut
berpotensi menyebabkan gangguan mental
pada masyarakat karena adanya pembatasanpembatasan sosial dan mobilitas yang
berkepanjangan [4; 5; 6]. Penutupan tempattempat wisata karena pembatasan fisik selama
pandemi memperburuk kesehatan sosial
dan mental masyarakat. Tekanan sosial dan
ekonomi ini mendorong pemerintah untuk
menghidupkan kembali dunia pariwisata [7].
Beberapa strateginya adalah menggalakkan
wisatawan domestik dan mempromosikan
alternatif lain tujuan wisata [8]. Peristiwa
tersebut
merupakan
peluang
bagi
perkembangan desa wisata tanggap pandemi,
dimana secara inheren desa wisata mampu

menghindari terbentuknya keramaian karena
memiliki produk-produk pariwisata yang
berbasis pada pelestarian [9].
Abdimas ini merupakan upaya riil
mendukung pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta demi memitigasi
tekanan sosial dan ekonomi akibat pandemi
COVID-19 yang mengalami kontraksi hingga
6,74% dibandingkan tahun sebelumnya
[10], khususnya Kabupaten Bantul. Lokasi
abdimas ini terletak di Kecamatan Pandak,
dengan mayoritas penduduknya bekerja di
sektor pertanian [11].

Gambar 1. Lokasi Kecamatan Pandak.
(Sumber: https://www.google.co.id/intl/id/
earth/)
Kawasan
ini
berpotensial
untuk
dikembangkan sebagai kawasan wisata
dengan fasilitas pusat kuliner, penginapan,
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pertunjukan, dan gardu pandang yang
menawarkan wisata aman dari penularan
penyakit infeksius seperti COVID-19. Hasil
abdimas ini diharapkan mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat untuk berwisata
sekaligus menjadi preseden bagi kawasankawasan wisata lainnya agar lebih giat
menggalakkan kegiatannya sesuai program
pemerintah.

branding safe-tourism menjadi solusi situasi
pandemi COVID-19 saat ini dimana masalahmasalah psikologis, sosial, dan ekonomi
masyarakat perlu segera dipecahkan, salah
satunya adalah dengan menyediakan sarana
wisata yang aman dari ancaman penularan
virus.

METODE PENELITIAN
Metode
pelaksanaan
abdimas
ini
menggunakan
pendekatan
empirisrasionalistik dengan penggalian data
lapangan untuk mendapatkan permasalahan
riil kemudian dilanjutkan dengan studi
simulasi komputer mencari solusinya. Adapun
langkah-langkah pelaksanaannya adalah:
1. Pendefinisian masalah dan data di
lapangan. Mengadakan wawancara dan
diskusi dengan pemerintah dan wakilwakil masyarakat.
2. Studi literatur perancangan kawasan
tanggap pandemi untuk mendapatkan
kriteria klimatis yang dapat memimalisir
penularan.
3. Studi simulasi dengan program komputer
ENVI-met v4 untuk mencapai kriteria
klimatis yang didapatkan pada tahap 2.
4. Mengembangkan produk desain kawasan
wisata yang tanggap pandemi berdasarkan
studi simulasi di tahap 3.

Gambar 2. Lahan Puncak Gadhung Mlaten.
(Sumber: https://www.google.co.id/intl/id/
earth/)
Gambar 2 di atas adalah citra satelit
Puncak Gadhung Mlaten yang memiliki
gradasi ketinggian yang cukup ekstrim
hingga 15 meter berpuncak di Lapangan
Ciren (Gambar 4) dengan jenis tanah berupa
tanah liat dan kapur. Sedangkan Gambar 3 di
bawah adalah kondisi eksistingnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Abdimas ini berfokus pada kegiatan wisata
alam dengan branding safe-tourism. Lokasi
pengembangan kawasan wisata di Puncak
Gadhung Mlaten, Desa Caturharjo, dengan
lahan berkontur yang memiliki potensi
pemandangan alam perbukitan. Sedangkan,
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PERANCANGAN FUNGSIONAL
Target utama Kawasan Wisata Puncak
Gedhung Mlaten ini adalah wisatawan
dalam negeri dengan berbagai rentang usia.
Berdasarkan kebutuhan pengguna, kegiatan
yang dilakukan dapat dikelompokkan
menjadi:
1. Kegiatan melihat pemandangan dari atas
gardu pandang. Kegiatan ini berfungsi
sebagai hiburan untuk wisatawan.
2. Panggung untuk melakukan aktivitas
keagamaan
dan
menyelenggarakan
perayaan yang akan dilakukan di Desa
Caturharjo.
3. Beristirahat di penginapan. Kegiatan ini
dilakukan oleh wisatawan yang berminat
bermalam dan merasakan suasana berganti
hari di Kawasan Wisata Puncak Gedhung
Mlaten.
4. Berbelanja dan bersantap kuliner.
Membeli cinderamata dan menikmati
sajian makanan khas Caturharjo.

Ciren sebagai fasilitas penunjang kegiatan
masyarakat sehari-hari sekaligus sebagai
wadah kegiatan pertunjukan yang
diselenggarakan pihak pengelola kawasan
wisata untuk menarik pengunjung.
3. Zona
penginapan
direncanakan
berada pada sisi timur kawasan untuk
mendapatkan privasi dan akses dari area
parkir sehingga mampu menciptakan
kesan eksklusif.
4. Zona pertokoan dan pelayanan diletakkan
di tengah kawasan sebagai area antara
yang menghubungkan kegiatan komersil
dan wisata pengunjung. Diharapkan
sirkulasi pengunjung akan terpusat di
zona ini sehingga aktivitas pertokoan dan
kuliner menjadi ramai.
5. Zona parkir sebagai pintu masuk utama
menuju kawasan berada di area pemisah
kegiatan publik (pertokoan dan wisata)
dengan kegiatan privat pada penginapan.
Berfungsi sebagai titik orientasi kawasan.

Zonasi Kawasan
Tujuan pengembangan Kawasan Wisata
Puncak Gedhung Mlaten, Bantul, Yogyakarta
adalah menggalakkan kegiatan wisata yang
ada di Desa Caturharjo yang mati suri selama
pandemi COVID-19. Pendekatan perancangan
klimatis dilakukan dengan memperhatikan
kondisi setempat serta menerapkan prinsipprinsip arsitektur ramah lingkungan. Adapun
konsep zonasi pada tapak dapat dijabarkan
pada gambar sebagai berikut:
1. Zona gardu pandang diletakkan pada sisi
barat lahan menghadap ke selatan untuk
mendapatkan posisi dan view terbaik
menuju pantai selatan Jawa.
2. Zona panggung diposisikan pada area
eksisting berkontur datar di Lapangan

Gambar 4. Zonasi fasilitas wisata
(Sumber: analisis pribadi)
PERANCANGAN KLIMATIS
Pendekatan klimatis diakui sebagai faktor
yang mempengaruhi penyebaran penyakit
menular, seperti pada penyebaran virus
influenza dan SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome) [12; 13; 14]. Secara mekanis,
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faktor-faktor iklim seperti kelembaban udara,
paparan sinar matahari, kecepatan angin, dan
suhu udara mempengaruhi kestabilan droplet
yang merupakan media sebaran virus [15].
Sebuah penelitian di Kota Jakarta, Indonesia,
menyimpulkan bahwa iklim merupakan
faktor yang menentukan kejadian COVID-19
dengan korelasi signifikan [16].
Berdasarkan temuan dari berbagai studi
literatur yang lain [17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30], pengaruh iklim
terhadap keaktifan virus SARS-CoV-2 agar
kurang efektif menginfeksi manusia dapat
disimpulkan ke dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Kriteria iklim tanggap pandemi
COVID-19
Parameter Iklim
Suhu udara
Radiasi matahari
Kelembaban udara
Kecepatan angin

Kriteria
semakin tinggi semakin
baik
terpapar minimal 0.5 jam/
hari
<20% atau >80%
semakin tinggi semakin
baik

ENVI-metv4 sebagai Solusi Klimatis

Selain itu, kajian ini menyertakan
pertimbangan kenyamanan termal menurut
SNI [31; 32].

Tabel 2. Gabungan kriteria tanggap pandemi
dan termal
Parameter Iklim
Suhu udara
Radiasi matahari
Kelembaban udara
Kecepatan angin

Kriteria
27.2oC - 28oC
terpapar minimal 0.5 jam/
hari
70% - 75%
lebih atau sama dengan 1
m/s

Tabel 2 diatas adalah kriteria yang
didapatkan dari pertimbangan pandemi
COVID-19
dan
kenyamanan
termal
pengunjung. Suhu udara batas atas 27.2-28oC
akan meminimalisir penularan sekaligus
memenuhi kebutuhan termalnya. Kelembaban
relatif sebesar 70-75% digunakan untuk
memprioritaskan
mitigasi
pandemi
dibandingkan kebutuhan termal pengunjung
(maksimal nyaman termal 70%). Mengingat
manusia memiliki toleransi lebih besar
terhadap suhu dan kelembaban udaranya
[33]. Sinar matahari langsung terjadi minimal
30 menit pada jalur-jalur sirkulasi dan area
kegiatan kawasan. Sedangkan, kecepatan
angin pada kawasan diupayakan setinggi
mungkin melebihi 1m/s.

Pendekatan perancangan klimatis ini
dilakukan dengan memanfaatkan simulasi
komputer ENVI-met v4. ENVI-met v4
mampu menyelesaikan persoalan-persoalan
iklim mikro seperti; analisis pengaruh
matahari, pola aliran udara, sebaran polusi
udara, kenyamanan termal ruang luar,
perilaku fisikawi bangunan, serta pemanfaatan
teknologi hijau maupun biru (www.envi-met.
com). Program ini telah digunakan oleh lebih
dari 100 buah disertasi doktoral serta lebih
dari 126.000 karya tulis di seluruh negaranegara dunia (Google Scholar 09/2020).
Sebagai acuan, kejadian klimatis yang
digunakan untuk simulasi ditentukan pada
tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 WIB
saat matahari terletak di titik balik selatannya.
Adapun input data iklim diperoleh dari laman
internet worldweatheronline [34], dengan
rincian seperti pada Tabel 3 berikut.
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Tabel 3. Data iklim eksisting
Parameter Iklim
Suhu udara
Radiasi matahari
Kelembaban udara
Kecepatan angin
Arah angin

Data
28oC
12 jam/hari
71%
4 m/s
Barat daya ke timur laut

Gambar 6. Peta kontur suhu udara desain awal
(Sumber: ENVI-met v4)

Simulasi ENVI-met v4 Desain Awal
Simulasi dimulai dengan membangun
model desain awal kawasan seperti Gambar
5. Permodelan ini dilakukan pada massa
bangunan, vegetasi, jenis tanah, serta
topografi lahan dan lingkungannya.

Penurunan suhu 0.1oC -0.4oC terjadi pada
area pertokoan dan penginapan. Vegetasi yang
lebat pada area parkir mampu menurunkan
suhu lingkungan sampai 0.7oC. Di sisi lain,
area gardu pandang dan panggung tidak
terjadi penurunan suhu karena didominasi
oleh ruang terbuka yang luas.

Gambar 7. Peta kontur kelembaban desain awal
(Sumber: ENVI-met v4)

Kelembaban relatif pada area parkir
meningkat sampai 75% karena efek
evapotranspirasi tumbuhan. Sedangkan,
gardu pandang dan panggung mengalami
kelembaban antara 71-72%.

Gambar 5. Model desain awal Kawasan
(Sumber: koleksi pribadi)
Kemudian, ENVI-met v4 menghasilkan
gambar peta kawasan sesuai parameter iklim
yang diuji. Adapun perhitungan diambil pada
ketinggian 2meter dari permukaan tanah.
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pandang bertujuan untuk menurunkan suhu
udara kawasan dan sekaligus meningkatkan
kelembaban relatifnya.

Gambar 8. Peta paparan matahari desain awal
(Sumber: ENVI-met v4)

Terdapat beberapa titik dengan nilai <0.5
jam yang berada di bawah kumpulan pohon
rindang.

Gambar 10. Perbaikan tata massa pertokoan
(2D) (Sumber: pemikiran penulis)

Gambar 9. Peta kecepatan angin desain awal
(Sumber: ENVI-met v4)

Gambar 11. Perbaikan tata massa pertokoan
(3D) (Sumber: pemikiran penulis)

Kecepatan angin di area gardu pandang
dan panggung melebihi 1 m/s. Sedangkan
area pertokoan masih terdapat angin di bawah
1 m/s oleh padatnya massa bangunan. Oleh
sebab itu, perlu dilakukan perbaikan tata
massa pada area tersebut.

Kombinasi perbaikan-perbaikan di atas
kemudian dimodelkan seperti Gambar 12.

Simulasi ENVI-met v4 Desain Perbaikan
Perbaikan dilakukan dengan menata
ulang massa pertokoan seperti pada Gambar
10 dan 11. Tindakan ini diharapkan dapat
memperlancar pergerakan angin yang
berhembus dari selatan/barat daya menuju
utara/timur laut melalui massa-massa
pertokoan. Selain itu, tambahan kolam di area
pertokoan dan dua buah air mancur setinggi
10 meter di sebelah selatan area gardu
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Kemudian, simulasi kembali dijalankan
dengan data iklim dan metode yang sama.

Gambar 13. Peta perbaikan suhu udara
(Sumber: ENVI-met v4)
Perbaikan
ini
menurunkan
suhu
sebesar 0.1-0.4oC pada area pertokoan dan
penginapan. Air mancur di gardu pandang
menurunkan suhu sebesar 0.1-0.3 oC.

Perbaikan ini menunjukkan paparan
matahari yang lebih merata memenuhi batas
minimal 0.5 jam.

Gambar 16. Peta perbaikan kecepatan angin
(Sumber: ENVI-met v4)
Kecepatan angin di area pertokoan tidak
terdapat nilai di bawah 1 m/s.
Komparasi Desain Awal - Perbaikan
Area kajian adalah gardu pandang (Area
1), koridor pertokoan selatan (Area 2) dan
utara (Area 3). Area diatas dipilih karena
kepadatannya yang tinggi.

Gambar 14. Peta perbaikan kelembaban udara
(Sumber: ENVI-met v4)

Kelembaban udara pada seluruh kawasan
wisata meningkat menjadi 73-75%.

Gambar 17. Area komparasi desain Kawasan
(Sumber: ENVI-met v4)

Gambar 15. Peta perbaikan paparan matahari
(Sumber: ENVI-met v4)

Hasil simulasi disusun dalam bentuk
komparasi grafis. Sumbu x (absis) adalah titik
ukur membentang dari barat ke timur (1 ke
n), Area 1, Area 2, dan Area 3 terdapat 30, 70,
dan 61 titik. Sedangkan sumbu y (ordinate)
adalah parameter iklimnya.
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Perbaikan dapat mempertahankan suhu
27.7oC. Sedangkan desain awal adalah
27.9oC karena angin dingin terhalang massa
bangunan dari Area 2.

Gambar 18. Komparasi suhu udara Area 1
(Sumber: ENVI-met v4)
Nilai rerata Area 1 pada desain awal adalah
28.1oC. Setelah perbaikan menjadi 27.8oC.

Gambar 21. Komparasi kelembaban Area 1
(Sumber: ENVI-met v4)
Nilai rerata Area 1 pada desain awal
adalah 72%, setelah perbaikan naik menjadi
73%. Kurva perbaikan konstan berada di atas
desain awal, menunjukkan peningkatan yang
konsisten.

Gambar 19. Komparasi suhu udara Area 2
(Sumber: ENVI-met v4)
Perbaikan dapat menurunkan suhu rerata
sampai dari 27.8oC menjadi 27.7oC.
Gambar 22. Komparasi kelembaban Area 2
(Sumber: ENVI-met v4)
Perubahan tata massa dan penambahan
kolam air tidak mengubah kelembaban relatif
74%. Walaupun demikian, kurva perbaikan
menjadi lebih landai yang menunjukkan
meratanya tingkat kelembaban udara.
Gambar 20. Komparasi suhu udara Area 3
(Sumber: ENVI-met v4)
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Gambar 23. Komparasi kelembaban Area 3
(Sumber: ENVI-met v4)

Gambar 25. Komparasi matahari Area 2
(Sumber: ENVI-met v4)

Setelah memasuki Area 3, kelembaban
perbaikan terlihat jelas meningkat menjadi
74% dari semula 73%.Angin yang terlebih
dahulu melewati Area 2 menyebabkan
serapan uap air lebih banyak ketika mencapai
Area 3 ini.

Area 2 terjadi perubahan waktu paparan
matahari karena penggantian tata massa
bangunan. Perubahan desain perbaikan
menunjukkan paparan matahari terendahnya
menjadi lebih lama 1 - 3 jam jika dibandingkan
desain awal.

Gambar 24. Komparasi matahari Area 1
(Sumber: ENVI-met v4)

Gambar 26. Komparasi matahari Area 3
(Sumber: ENVI-met v4)

Tidak terdapat perubahan pada desain
perbaikan karena merupakan ruang terbuka
tanpa perubahan desain. Area ini mendapatkan
paparan matahari lebih dari 10 jam pada
tanggal 21 Desember.

Area 3 menunjukkan peningkatan jam
paparan matahari karena perubahan tata
massa dan vegetasi. Perubahan tata massa
di area ini tidak sebanyak Area 2 sehingga
grafiknya memiliki fluktuasi yang sama.
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Kecepatan angin di Area 3 terjadi
perubahan signifikan. Perubahan tata massa
membuat angin bertiup leluasa lebih kencang
dari 1 m/s.
Desain Akhir Kawasan Wisata

Gambar 27. Komparasi angin Area 1
(Sumber: ENVI-met v4)
Desain terbuka pada lantai dasar gardu
membuat angin meningkat dari 2.2m/s
menjadi 2.6m/s.

Setelah simulasi klimatis dengan ENVImet v4 menghasilkan solusi desain kawasan
yang memenuhi kriteria tanggap pandemi,
perancangan kawasan kemudian dilanjutkan
sampai dengan menghasilkan gambar-gambar
pra-rancangan seperti di bawah ini.

Gambar 28. Komparasi angin Area 2
(Sumber: ENVI-met v4)

Gambar 30. Desain akhir Kawasan Wisata
(Sumber: analisis penulis)

Area 2 ini tidak terdapat perubahan angin
karena posisinya yang berada di muka arah
datang angin.

Gambar 31. Site plan Kawasan Wisata
(Sumber: analisis penulis)
Gambar 29. Komparasi angin Area 3
(Sumber: ENVI-met v4)
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Gambar 32. Tampak selatan Kawasan Wisata
(Sumber: analisis penulis)

Gambar 36. Pintu masuk utama
(Sumber: analisis penulis)

Gambar 33. Tampak timur Kawasan Wisata
(Sumber: analisis penulis)

Gambar 37. Area parkir dan penginapan
(Sumber: analisis penulis)
Gambar 34. Tampak utara Kawasan Wisata
(Sumber: analisis penulis)

Gambar 35. Tampak barat Kawasan Wisata
(Sumber: analisis penulis)

Gambar 38. Area pertokoan dan kuliner
(Sumber: analisis penulis)

Adapun suasana dalam kawasan yang
dirancang untuk mengakomodir kebutuhan
wisata dan mitigasi pandemi adalah seperti
gambar-gambar di bawah ini.
Gambar 39. Area panggung dan lapangan
(Sumber: analisis penulis)
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Gambar 40. Area gardu pandang dan air mancur
(Sumber: analisis penulis)

Gambar 43. Denah lantai pertokoan
(Sumber: analisis penulis)

Gambar 41. Denah lantai dasar gardu pandang
(Sumber: analisis penulis)

Gambar 53. Denah penginapan lantai dasar
(kiri) dan lantai atas (kanan) (Sumber: analisis
penulis)
KESIMPULAN

Gambar 42. Denah lantai atas gardu pandang
(Sumber: analisis penulis)

Perancangan Kawasan Wisata Puncak
Gadhung Mlaten di Desa Caturharjo,
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
dilakukan ketika terjadi pandemi COVID-19
pada bulan Agustus 2020. Saat itu, kondisi
pariwisata Indonesia tengah terpuruk oleh
adanya pembatasan-pembatasan perjalanan
oleh pemerintah ditambah dengan keengganan
masyarakat berwisata keluar rumah.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah
Desa Caturharjo berinisiatif menggalakkan
kembali kegiatan pariwisata yang aman dan
bebas penularan COVID-19.
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Menanggapi
keinginan
pemerintah
Desa Caturharjo, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas
Atma Jaya Yogyakarta mengadakan program
perancangan kawasan wisata tanggap pandemi
di Puncak Gadhung Mlaten, Caturharjo.
Desain tersebut kemudian diuji kinerjanya
dalam memitigasi penularan pandemi
COVID-19 menggunakan program ENVImet v4, sebuah software komputer yang dapat
mensimulasikan kejadian iklim kawasan.
Selain itu, kenyamanan termal pengunjung
turut menjadi kriteria perancangan ini.
Pengujian mengambil sampel pengukuran
di tiga area utama kawasan, yaitu area gardu
pandang, sirkulasi pertokoan sisi selatan,
serta sirkulasi pertokoan sisi utara. Setelah
dilakukan pengujian, diketahui bahwa suhu
udara pada beberapa titik lokasi melebihi
batas atas nyaman termal 28oC, memiliki
kelembaban relatif 72%, hanya terpapar
matahari 4.5 jam dalam satu hari, serta
menghasilkan tiupan angin yang lemah
sebesar 0.5 m/s sehingga belum dapat
memitigasi penularan COVID-19.
Desain awal tersebut lalu diubah dengan
tujuan mencapai kriteria aman pandemi
dan nyaman termalnya. Perubahan tersebut
kemudian menjadi desain perbaikan yang
diuji kembali. Hasil pengujian membuktikan
terjadi penurunan suhu udara hingga 3oC,
peningkatan kelembaban relatif sampai 1%,
tambahan paparan matahari hingga 4 jam,
serta peningkatan kecepatan angin hingga
2m/s pada titik-titik ekstrimnya. Dengan
demikian, kriteria aman pandemi COVID-19
sekaligus kenyamanan termal dapat terpenuhi
seperti Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Hasil simulasi kriteria tanggap
pandemi
Desain Awal

Desain Akhir

Min

Med

Max

Min

Med

Max

27.7oC

27.9oC

28.1oC

27.6oC

27.7oC

27.9oC

71.8%

73.2%

74.7%

72.7%

74.1%

74.5%

4.5h

7.1h

12h

6h

7.5h

12h

0.5m/s

1.3m/s

3m/s

1m/s

1.3m/s

2.7m/s
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Model Denitrification Decomposition (DNDC)
Untuk Estimasi Emisi Gas Ch4 Pada Budidaya Padi
Metode System of Rice Intensification (SRI)
Badi’atun Nihayah1, Bayu Dwi Apri Nugroho1, Nur Aini Iswati Hasanah2
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1

Abstrak
Budidaya padi merupakan sumber emisi utama di sektor pertanian yang menyumbang
gas rumahkaca terutama CH4. Upaya penurunan emisi gas CH4 pada penelitian ini dilakukan
melalui pengintegrasian komponen teknologi antara varietas, pupuk dan irigasi berselang
melalui metode budidaya System of Rice Intensification (SRI). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh varietas dan pemupukan terhadap emisi gas CH4 selama satu musim
tanam serta melakukan pemodelan pada emisi CH4. Model Denitrification-Decomposition
(DNDC) digunakan karena dapat memprediksi emisi gas rumahkaca salah satunya CH4 dari
ekosistem pertanian. Penelitian ini menggunakan Rancangan Nested Design dengan dua
faktor perlakuan yaitu pemupukan yang terdiri dari pupuk kandang dan MOL (P1) serta pupuk
kandang, ZA, SP36 dan KCl (P2), dan perlakuan varietas yaitu Ciherang (C) dan IR-64 (IR).
Hasil observasi menunjukkan bahwa total emisi CH4 tertinggi yaitu pada perlakuan P1-IR
sebesar 136,36 kg/ha/musim dan terendah yaitu perlakuan P2-IR sebesar 88,09 kg/ha/musim.
Hasil simulasi menggunakan DNDC juga menunjukkan bahwa perlakuan P1-IR menghasilkan
total emisi CH4 tertinggi sebesar 143 kg/ha/musim dan terendah yaitu perlakuan P2-IR sebesar
59 kg/ha/musim. Evaluasi model hasil observasi dan simulasi DNDC untuk rata-rata fluks
CH4 harian dengan nilai R2 dan RMSE setiap perlakuan yaitu P1-C ; P1-IR ; P2-C dan P2-IR
berturut-turut sebesar (R2 = 0.65 ; RMSE = 13.19) ; (R2 = 0.003 ; RMSE = 3.55) ; (R2 = 0.17
; RMSE = 32.06) dan (R2 = 0.35 ; RMSE = 12.25). Hasil simulasi DNDC masih membutuhkan
optimasi untuk estimasi emisi CH4 pada pemupukan dan varietas yang berbeda.
Kata kunci: emisi CH4; model DNDC; padi; pupuk; System of Rice Intensification
Abstract
Rice cultivation is the main emission source in the agricultural sector, contributes to
greenhouse gases, especially CH4. Reduction efforts CH4 gas emissions in this study carries
out by integrating technological components among varieties, fertilizers, and intermittent
irrigation through the cultivation of the System of Rice Intensification (SRI) method. This study
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aims to determine the effect of varieties and fertilization on CH4 gas emissions during one
growing season and model CH4 emissions. Denitrification-Decomposition (DNDC) model
predicts greenhouse gas emissions, which is CH4 from agricultural ecosystems. It uses a Nested
Design with two treatment factors, namely fertilization consisting of manure and MOL (P1)
and manure, ZA, SP36, and KCl (P2), and the various treatment, Ciherang (C) and IR-64 (IR).
Results of observations showed the highest total CH4 emission was in the P1-IR treatment of
136.36 kg/ha/season, and the lowest was the P2-IR treatment of 88.09 kg/ha/season. Simulation
results using DNDC also showed the P1-IR treatment produced the highest total CH4 emissions
of 143 kg/ha/season, and the lowest was P2-IR treatment of 59 kg/ha/season. Evaluation of
DNDC observation and simulation model for average daily CH4 flux with R2 and RMSE values
for each treatment, namely P1-C; P1-IR ; P2-C and P2-IR respectively (R2 = 0.65 ; RMSE =
13.19) ; (R2 = 0.003 ; RMSE = 3.55) ; (R2 = 0.17 ; RMSE = 32.06) and (R2 = 0.35 ; RMSE
= 12.25). Results of the DNDC simulation still require optimization for the estimation of CH4
emissions at different fertilization and varieties.
Keywords: CH4 emission, DNDC model, fertilizer, paddy, System of Rice Intensification
PENDAHULUAN
Beras merupakan makanan pokok
bagi masyarakat Indonesia, budidaya padi
berperan penting dalam meningkatkan
produksi pangan nasional. Total produksi
beras nasional pada tahun 2019 adalah
sebesar 31,31 juta ton (BPS, 2020). Di sisi
lain, produksi beras merupakan salah satu
penyebab terjadinya perubahan iklim (IRRI,
2020). Pada praktiknya, di Indonesia padi
sawah dibudidayakan dua sampai tiga kali
dalam setahun. Hal ini menjadi masalah
penting terutama untuk keberlanjutan
dan perkembangan pertanian yang ramah
lingkungan.
Penanaman
padi
sawah
dengan
penggenangan air dinilai dapat menghasilkan
emisi gas metana (CH4) (Rivera dkk, 2017).
Penelitian sebelumnya menyebutkan emisi gas
CH4 dari lahan budidaya padi dapat ditentukan
oleh beberapa faktor diantaranya sifat-sifat
tanah, pengaturan sistem irigasi, pemupukan
dan varietas tanaman (Wihardjaka, 2015).
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka
pada penelitian ini menggunakan faktor

varietas dan pemupukan yang berbeda untuk
mengetahui besarnya emisi gas CH4 yang
dihasilkan selama satu musim tanam. Adapun
varietas yang digunakan yaitu Ciherang dan
IR64, dimana keduanya merupakan varietas
yang banyak digunakan oleh petani di
Indonesia dengan luas masing-masing yaitu
5.011.968 ha dan IR64 seluas 1.139.395 ha
(BBPADI, 2019). Varietas Ciherang dan
IR64 merupakan varietas yang memiliki
produktivitas tinggi dan rendah emisi gas
rumah kaca (Balitbangtan, 2016).
Variabel lingkungan lain yang berpengaruh
terghadap emisi gas CH4 yaitu suhu tanah,
pH, potensial redoks (Eh) dan salinitas tanah
mempengaruhi metabolisme CH4 (Wang dkk.,
2017). Jalur emisi CH4 yang terakumulasi
pada tanah sawah yang tergenang adalah
sebagai berikut: difusi pada air tergenang,
kehilangan melalui ebulisi (gelembung) dan
pengangkutan melalui sistem aerenkim pada
tanaman padi.
Upaya penurunan emisi gas CH4 dari
budidaya padi lahan sawah pada penelitian
ini yaitu dengan mengintegrasikan komponen
teknologi antara varietas padi rendah emisi,
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pupuk kandang matang, pupuk anorganik
dan metode budidaya System of Rice
Intensification. Penerapan metode budidaya
System of Rice Intensification atau dikenal
dengan SRI dinilai dapat meningkatkan
hasil produksi dan dapat mengurangi
ketergantungan pada irigasi menggenang dan
kebutuhan input lainnya dengan mengubah
pengelolaan tanaman, tanah, air dan nutrisi
(Stoop dkk., 2002). Penerapan metode SRI
dengan sistem irigasi terputus efektif dalam
penurunan CH4 (Katayanagi dkk., 2016).
Dalam beberapa tahun terakhir, model
simulasi
telah
dikembangkan
untuk
memprediksi emisi gas rumah kaca dari
agroekosistem
pertanian.
Pendekatan
model merupakan alat yang efektif untuk
mengoptimalkan
praktik
manajemen
lapangan dalam memitigasi emisi gas rumah
kaca dari lahan pertanian (Abdalla dkk.,
2010). Model Denitrification Decomposition
(DNDC) adalah salah satu model yang
mensimulasikan karbon (C) dan nitrogen
(N) jalur biogeokimia di lahan pertanian
(Giltrap dkk., 2010). Model DNDC telah
banyak digunakan dalam memprediksi
emisi gas rumah kaca di beberapa negara
iklim subtropis seperti China, Jepang, Korea
Selatan dan lain-lain. Penggunaan model
DNDC untuk memprediksi gas rumah kaca
di Indonesia yang merupakan iklim tropis
masih belum banyak digunakan sehingga
dikaji lebih dalam untuk kondisi lingkungan
disini. Rahmat dkk., (2018) telah melakukan
penelitian terkait pemodelan DNDC pada
budidaya padi metode SRI menggunakan tiga
rezim air yang berbeda. Hasil simulasi model
DNDC dalam memprediksi fluks gas CH4
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan terhadap data aktual di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
emisi gas CH4 yang dihasilkan dari budidaya
padi metode SRI dengan varietas dan
pemupukan yang berbeda, serta memodelkan

emisi gas CH4 dari setiap perlakuan selama
satu musim tanam dengan menggunakan
model
Denitrification
Decomposition
(DNDC). Penelitian diharapkan dapat
bermanfaat sebagai referensi dalam pemilihan
metode budidaya SRI dengan menggunakan
pupuk yang sesuai.
METODE PENELITIAN
ALAT DAN BAHAN
Alat untuk monitoring lingkungan
mikro terdiri dari rain gauge ECRN-100,
pyranometer PYR total solar radiation
(sensor radiasi matahari), VP-4 humidity
temperature sensor dan data logger EM50
untuk menyimpan data. Sensor 5-TE untuk
mengetahui kondisi tanah diantaranya suhu,
kelembabaan dan daya hantar listrik. Software
yang digunakan untuk mendownload data
yaitu ECH20. pH meter merk Mettler Toledo
tipe SevenGo Duo pH untuk mengukur derajat
keasamaan tanah (pH). ORP meter tipe ORP169E untuk mengukur potensial redoks (Eh).
Alat yang digunakan untuk pengambilan
sampel gas metana yaitu chamber berbentuk
tabung dengan diameter 25 cm dengan
dilengkapi kipas, termometer digital, suntikan
volume 50-65 ml, tabung vakum plain 10
ml, jarum, selang dan kantong plastik serta
chamber based yang dipasang permanen
hingga panen. Alat yang dibutuhkan sebagai
tempat penanaman padi yaitu box berbahan
fiberglass berukuran 150 x 100 x 40 cm.
Kelengkapan untuk irigasi yaitu tandon air,
pipa ukuran ¾ inch, valve input dan output
pipa air.
Bahan-bahan yang dibutuhkan pada
penelitian ini diantaranya padi dengan
dua varietas yang berbeda yaitu: Ciherang
dan IR64 yang diperoleh dari Balai Besar
Penelitian Padi Balitbangtan Kementerian
Pertanian. Tanah yang berasal dari sawah
budidaya padi di Turi, Sleman, pupuk kandang
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matang dengan komposisi C Organik 12%
dan C/N rasio 15%. Mikro Organisme Lokal
(MOL) buatan sendiri sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil pengujian kandungan N, P
dan K total pada MOL
Jenis
MOL

Bahan

MOL N

Bayam, tauge,
air rendaman
beras, starter,
gula

N-Total

1,55

P-Total

0,28

K-Total

0,42

Bonggol
pisang, air
rendaman
beras, starter,
gula

N-Total

2,32

P-Total

0,07

K-Total

0,31

Limbah teh,
air rendaman
beras, starter
dan gula

N-Total

2,53

P-Total

0,08

K-Total

0,21

MOL P

MOL K

Parameter

Kandungan
(%)

METODE
Penelitian ini menggunakan model
fisik Nested Design atau dikenal dengan
Rancangan Tersarang. Rancangan penelitian
terdiri dari 2 faktor yaitu pemupukan dan
varietas. Faktor pemupukan (A) mempunyai
keragaman yang bebas dan varietas (B)
tidak mempunyai keragaman bebas namun
keragamannya terletak di dalam faktor A.
Masing-masing faktor terdiri dari 2 taraf dan
faktor B diulang 3 kali. Plot percobaan dapat
disajikan pada Gambar 1 berikut:
1) Pemupukan
P1 : kandang matang dan MOL
P2 : kandang matang, ZA, SP36 dan KCl
2) Varietas
C : Ciherang
IR : IR64

Sumber : Laporan Hasil Pengujian MOL di
Laboratorium Balitbangtan Tahun 2020
Tabel 2. Hasil pengujian kandungan N,P dan
K total pada Pupuk Anorganik
Jenis Pupuk

Parameter

Kandungan
(%)

ZA

N-Total

0,98

P-Total

0,36

Gambar 1. Plot Desain Rancangan
Percobaan
(Sumber: Penulis)

K-Total
SP36

KCl

N-Total

1,40

P-Total

0,07

K-Total

0,21

N-Total

2,19

P-Total

0,20

K-Total

33,81

Jadwal, jenis dan dosis pemupukan
setiap perlakuan disajikan pada Tabel 3 dan
Tabel 4.

Sumber : Laporan Hasil Pengujian MOL di
Laboratorium Balitbangtan Tahun 2020
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Tabel 3. Jenis dan dosis pupuk untuk
perlakuan P1
Umur
Tanaman
(HST)

Jenis
Pupuk

Perbandingan

Dosis
(lt/ha)

10

MOL N

1 : 10

40

20

1:8

30

1:6

40

1:5

45-90

Mol P
dan K

1:5

Sumber: Hasil pengujian laboratorium oleh
penulis

yang telah dilengkapi dengan thermometer,
suntikan, kantong tedlar diletakkan pada
chamber. Kipas angin kemudian dinyalakan
selama 1 menit dan sampel gas mulai diambil
menggunakan suntikan dilengkapi dengan
selang dengan keran 3 arah yang terhubung
ke chamber. Sampel gas tersebut dimasukkan
ke dalam tabung vacuum plain dan ditutup
dengan cat kuku. Pengambilan sampel gas
dilakukan tiga kali dengan interval waktu 0,
10 dan 20 menit. Sampel gas diambil setiap
14 hari sekali pada pukul 09.00 WIB dari
awal tanam hingga akhir panen. Skema alat
untuk pengambilan data gas CH4 dapat dilihat
pada Gambar 2.

Tabel 4. Jenis dan dosis pupuk untuk
perlakuan P2
Umur
Tanaman
(HST)

Jenis Pupuk

Dosis (kg/ha)

10

ZA ; SP36 dan KCl

75 ; 100 ; 50

25

ZA

150

40

ZA dan KCl

75 ; 50

Sumber: Hasil pengujian laboratorium oleh
penulis
Pada penelitian ini pemindahan bibit
dilakukan pada 11 hari setelah semai dengan
penanaman satu lubang satu bibit dan jarak
tanam 30 x 30 cm. Irigasi yang digunakan
yaitu berselang (intermittent) dengan
pengaturan tinggi muka air pada 0-40 HST 2
cm diatas permukaan tanah dan -3 cm pada
46-90 HST. Penyiangan dilakukan secara
manual menggunakan tangan setiap 10 hari
sekali.
Pengambilan sampel gas metana
dilakukan setiap dua minggu sekali. Chamber
based dipasang secara permanen dari awal
tanam hingga panen pada setiap sehingga
tidak ada perubahan. Chamber (sungkup)

Gambar 2. Skema alat pengambilan gas CH4
(Sumber: Desain penulis berdasarkan acuan
pengukuran emisi gas rumahkaca (IAEAInternational Atomic Energy Agency, 1992))
Hasil analisis gas metana menggunakan
Gas Chromatography yang dilengkapi
dengan Flame Ionization Detector (FID)
berupa nilai satuan ppm yang dianalisa di
Laboratorium Balai Penelitian Lingkungan
Pertanian, Jakenan, Pati. Untuk penentuan
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fluks emisi gas metana berdasarkan laju
perubahan konsentrasi gas per satuan waktu
menggunakan persamaan sebagai berikut:
(1)

dimana:

terdiri dari sub model nitrifikasi, denitrifikasi
dan fermentasi untuk memprediksi emisi
karbondioksida (CO2), metana (CH4),
ammonia (NH3), oksida nitrat (NO), nitrous
oksida (N2O) dan dinitrogen (N2) dari tanah
dan tanaman. Untuk memodelkan estimasi
gas CH4 dengan menggunakan software
DNDC versi 9.5.

= Fluks CH4 (mg/m2/menit)

HASIL DAN PEMBAHASAN

= Perbedaan konsentrasi CH4
per waktu pengambilan (ppm/
menit)
= Tinggi chamber (cm)
= Berat molekul CH4 (g)
= Volume molekul CH4 (22,41
liter pada suhu dan tekanan
standar)
= Suhu selama sampling (oC)

KONDISI IKLIM DAN TANAH

Total fluks dihitung dengan menggunakan
persamaan Numeric Simpson sebagai berikut:
(2)

dimana:
a = Waktu awal budidaya padi
b = Waktu akhir budidaya padi
MODEL DENITRIFICATION
DECOMPOSITION (DNDC)
Model DNDC adalah model simulasi
komputer yang berorientasi pada proses
biogeochemistry karbon dan nitrogen dalam
eksositem pertanian pada skala lokasi atau
regional. Model DNDC terdiri dari 2 (dua)
komponen. Komponen pertama diantaranya
iklim, tanah, pertumbuhan tanaman dan submodel dekomposisi, suhu tanah, kelembaban,
pH, potensial redoks (Eh) dan konsentrasi
substrat (misalnya, iklim, tanah, vegetasi
dan aktifitas antropogenik. Komponen kedua

Penelitian ini dilakukan di Kebun
Tridharma, Universitas Gadjah Mada,
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta yang terletak pada 7o48’14,7”
LS 110o24’48,9”BT. Penelitian dilakukan di
dalam screen net yang berupa jaring halus
dan rapat untuk mengurangi resiko serangan
hama dan hewan penganggu tanaman.
Penelitian berlangsung pada 12 Oktober
2020 - 4 Februari 2021. Hasil analisa tekstur
tanah yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pasir berlempung (sandy loam) yang
terdiri dari 56% pasir, 24% debu dan 20%
liat dengan porositas tanah sebesar 52,8%.
Kapasitas lapang sebesar 30,68% dan titik
layu 9,3%. Monitoring iklim yang terdiri
dari suhu udara, kelembaban udara, radiasi
matahari dan curah hujan dari pemasangan
sensor disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Kondisi iklim mikro di lokasi
penelitian
T
(°C)

RH

Rad.
Mthr
(W/m²)

Curah
Hujan
(mm)

Hari
hujan
(hari)

Min

21.6

44

7.3

-

-

Maks

38.3

94.7

1032.7

-

-

Rerata

26.9

80.8

151.3

-

-

Total

-

-

-

1491

83

Sumber: Hasil pengukuran oleh penulis
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FLUKS EMISI GAS CH4
Fluks merupakan pola perubahan laju
gas CH4 selama satu periode musim tanam.
Berdasarkan keempat perlakuan yaitu P1C, P1-IR, P2-C dan P2-IR, diperoleh nilai
fluks dan total fluks yang berbeda-beda antar
perlakuan. Gambar menunjukkan perubahan
laju emisi gas CH4 dari awal budidaya hingga
panen (0-16 MST) pada ke empat perlakuan
menggunakan budidaya metode SRI.

Gambar 3. Fluks CH4 hasil observasi
Sumber: Hasil analisis data oleh penulis
Berdasarkan hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa pola fluks emisi CH4
semua perlakuan cenderung fluktuatif. Fluks
CH4 tertinggi untuk perlakuan pemupukan
kandang dengan MOL pada varietas ciherang
(P1-C) sebesar 37.87 kg/ha/hari ketika umur
4 MST. Pada waktu tersebut tanaman padi
memasuki fase vegetatif dengan jumlah
anakan semakin banyak, sehingga kerapatan
dan jumlah pembuluh aerenkima meningkat
yang mengakibatkan kapasitas pengangkutan
CH4 menjadi lebih besar (Aulakh dkk.,
2000). Selain itu dapat disebabkan adanya
penggenangan pada fase vegetatif selama 40
HST dengan kelembaban tanah berkisar antara
0.32 - 0.35 m3/m3. Sedangkan nilai fluks CH4
perlakuan P1-C terendah yaitu sebesar -16.75
kg/ha/hari pada fase pematangan umur 14
MST, dimana saat tersebut terjadi pengeringan

lahan hingga panen. Fluks CH4 yang bernilai
negatif menunjukkan adanya proses absorpsi
atau penyerapan CH4 yang berkaitan dengan
aktivitas mikroba dan kondisi cuaca.
Pada perlakuan pemupukan yang sama
untuk varietas IR-64, pola fluks emisi CH4
terjadi kenaikan dari fase vegetatif hingga
fase generatif dan mencapai puncak tertinggi
pada 12 MST sebesar 6.19 kg/ha/hari. Jika
dilihat dari kondisi tanah, pada fase tersebut
kelembaban tanah berada pada nilai 0.36 m3/
m3 dengan pH netral sebesar 6.88 dimana
menurut Wang dkk., (1993) CH4 optimum
diporduksi pada pH mendekati netral. Fluks
CH4 terendah yaitu sebesar -4.49 kg/ha/
hari diumur 14 MST sama halnya dengan
varietas ciherang. Pola fluks emisi CH4 pada
perlakuan pemupukan P2 varietas ciherang
(P2-C) selama fase vegetatif cenderung
meningkat dan puncaknya pada umur 6 MST
sebesar 50.48 kg/ha/hari ketika tanaman padi
memasuki fase anakan maksimum dengan
rata-rata jumlah anakan sebesar 26. Apabila
dilihat dari kondisi tanah, pada umur 6 MST
tersebut merupakan masa peralihan dari
tergenang ke pengeringan lahan sebelum
adanya penurunan tinggi muka air menjadi
3 cm di bawah permukaan tanah. Fluks CH4
tersebut merupakan nilai tertinggi diantara
semua perlakuan. Memasuki fase generatif
yaitu saat bunting dan pembungaan pada 10
MST, terjadi proses absorpsi sebesar -79.78
kg/ha/hari. Berbeda dengan perlakuan yang
lainnya, pada varietas IR-64 fluks CH4
tertinggi dicapai pada saat umur 14 MST atau
fase pemasakan sebesar 27.89 kg/ha/hari dan
terendah -21.08 kg/ha/hari ketika 4 MST.
Kondisi lingkungan tanah pada 4 MST dan
14 MST tidak berbeda nyata, dimana 4 MST
kelembaban tanah yaitu 0.37 m3/m3 dan 14
MST 0.38 m3/m3. Jumlah anakan pada 4 MST
juga masih mengalami pertambahan.
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TOTAL FLUKS EMISI GAS CH4
Total fluks emisi CH4 diperoleh
berdasarkan pola perubahan setiap minggu
selama satu periode masa tanam padi yang
diplotkan pada Gambar 4 berikut:

Gambar 4. Total fluks CH4 Semua Perlakuan
Berdasarkan Hasil Observasi (Sumber: Hasil
analisis data oleh penulis)
Keempat perlakuan menunjukkan
bahwa total fluks emisi CH4 dalam satu
musim tanam padi tertinggi yaitu pada
perlakuan pemupukan kandang dan MOL
(P1) varietas IR-64 sebesar 136.36 kg/ha/
musim dan ciherang yaitu 101.74 kg/ha/
musim. Sedangkan pada pemupukan antara
kandang matang, ZA, SP36 dan KCl (P2)
untuk varietas ciherang sebesar 88.09 kg/ha/
musim dan IR-64 yaitu 82.58 kg/ha/musim.
Hasil tersebut lebih besar dari total fluks emisi
CH4 yang dilaporkan oleh Arif dkk., (2015)
pada budidaya padi menggunakan metode
SRI varietas ciherang yaitu sebesar 35.77 kg/
ha/musim. Penelitian menggunakan varietas
yang sama dilakukan oleh Yunianti dkk.,
(2020) dengan aplikasi pupuk kompos serta
tambahan urea, SP36 dan KCl di lahan sawah
tadah hujan dengan metode jajar legowo 2
: 1 menghasilkan total emisi sebanyak 153
kg/ha/musim. Total fluks emisi CH4 varietas
ciherang berdasarkan pengukuran secara

langsung di lapangan pada penelitian ini lebih
rendah dari metode lain yaitu jajar legowo
2:1.
Faktor pemupukan menunjukkan hasil
total fluks emisi CH4 yang berbeda, dimana
pemupukan kandang, ZA, SP36 dan KCl
(P2) menghasilkan total fluks CH4 lebih
rendah dibanding pupuk kandang dan MOL
(P1). Apabila dilihat berdasarkan perbedaan
pemupukan, perlakuan pemupukan (P2)
varietas ciherang menghasilkan 13.42%
dan IR-64 sebesar 39.43% emisi CH4 lebih
rendah dari pemupukan (P1). Sedangkan
dari faktor varietas yang berbeda dengan
perlakuan pemupukan yang sama, ciherang
menghasilkan emisi CH4 25.38% lebih rendah
dari IR-64 pada pemupukan (P1) dan varietas
IR-64 menghasilkan emisi CH4 6.25% lebih
rendah dibanding ciherang untuk perlakuan
pemupukan (P2).
MODEL DENITRIFICATION
DECOMPOSITION (DNDC)
Model DNDC merupakan suatu model
yang dikembangkan untuk mensimulasikan
siklus biogeokimia C dan N serta emisi gas
rumah kaca pada eksosistem padi sawah
(Li dkk., 1992). Parameter data input yang
dibutuhkan untuk menjalankan model
termasuk kondisi iklim (curah hujan, suhu
udara), sifat tanah (tekstur, berat jenis, pH,
SOC, kandungan nitrat dan amonium) dan
praktik manajemen pertanian (pemupukan,
irigasi, pengolahan tanah, produksi biomassa).
Hasil simulasi fluks emisi CH4 masingmasing perlakuan selama satu periode musim
tanam disajikan pada Gambar 5 berikut:
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Gambar 5. Fluks CH4 Hasil Model DNDC
(Sumber: Hasil pemodelan oleh penulis)

Gambar 6.Total Fluks Emisi CH4 Model DNDC

Berdasarkan Gambar 5 untuk semua
pelakuan menunjukkan bahwa fluks CH4
mengalami peningkatan dari 0-4 MST saat fase
vegetatif kemudian mengalami penurunan
dari 6-8 MST dan terjadi proses absorpsi
pada 10 MST dan 16 MST ketika panen.
Puncak emisi dari semua perlakuan (P1-C,
P1-IR, P2-C dan P2-IR) terjadi saat umur
4 MST berturut turut yaitu 5.27 kg/ha/hari,
5.39 kg/ha/hari, 1.98 kg/ha/hari dan 1.79 kg/
ha/hari. Sedangkan fluks terendah dari semua
perlakuan terjadi pada 10 MST (P1-C, P1-IR)
sebesar -0.001 kg/ha/hari dan (P2-C, P2-IR)
-0.002 kg/ha/hari. Berdasarkan hasil yang
diperoleh, DNDC mensimulasikan perubahan
pola emisi gas CH4 yang sama pada semua
perlakuan. Dimana puncak emisi terjadi pada
4 MST ketika fase vegetatif atau pertumbuhan
anakan sehingga berpengaruh juga terhadap
eksudat akar yang memungkinkan bakteri
metanogen terbentuk (Kludze dkk., 1993).
Penurunan fluks emisi CH4 terjadi pada 6
MST saat terjadi pengeringan dan penurunan
tinggi muka air. Pada penelitiannya Zhao
dkk., (2020) menyebutkan bahwa penurunan
fluks CH4 terjadi pada periode aerasi drainase
tanah. DNDC mensimulasikan kenaikan Eh
tanah ketika oksigen pada tanah merupakan
akseptor elektron dominan setelah peristiwa
drainase, dengan demikian fluks CH4 rendah
dikarenakan adanya penghambatan produksi
CH4 dan oksidasi CH4 meningkat.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa
total emisi gas CH4 dalam satu musim tanam
tertinggi yaitu pada perlakuan pemupukan
kandang dan MOL (P1) dari kedua varietas
yaitu IR-64 (P1-IR) sebesar 143 kg/ha/musim
dan ciherang (P1-C) 140 kg/ha/musim.
Sedangkan pada perlakuan pemupukan
kandang, ZA, SP36 dan KCl (P2) dari kedua
varietas yaitu ciherang (P2-C) sebesar 65
kg/ha/kg/musim dan IR-64 (P2-IR) 59 kg/
ha/musim. Berdasarkan hasil simulasi
tersebut, dapat dilihat bahwa perlakuan
pemupukan yang berbeda pada perlakuan
(P2) varietas ciherang menghasilkan
emisi gas CH4 53.57% dan IR-64 sebesar
58.74% lebih rendah dibanding perlakuan
pemupukan (P1). Sedangkan untuk perlakuan
pemupukan yang sama (P1) dengan varietas
berbeda menunjukkan bahwa ciherang
menghasilkan emisi gas CH4 2.09% lebih
rendah dibanding IR-64 P1. Sedangkan untuk
perlakuan pemupukan (P2) varietas IR-64
menghasilkan emisi gas CH4 9.23% lebih
rendah dibanding varietas ciherang. Varietas
yang berbeda dalam perlakuan pemupukan
yang sama menunjukkan presentase selisih
total fluks CH4 yang rendah dibanding
dengan perlakuan pemupukan yang berbeda
pada varietas yang sama. Hasil simulasi
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
DNDC tidak spesifik mensimulasikan emisi
CH4 berdasarkan varietas. Babu dkk., (2006)

(Sumber: Hasil pemodelan oleh penulis)
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dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
model DNDC dapat membedakan antara dua
varietas jika terdapat data parameter tanaman
yang relevan (potensi hasil biomassa: rasio
bulir, daun, batang, akar, rasio C/N). Namun,
DNDC dapat mensimulasikan emisi CH4
berdasarkan perlakuan pemupukan. Dimana
pada perlakuan pemupukan kandang dan
MOL dari kedua varietas menghasilkan total
emisi yang lebih tinggi dibanding pemupukan
kandang, ZA, SP36 dan KCl. Hal ini dapat
disebabkan oleh perlakuan pemupukan (P2)
dengan penambahan ZA yang mengandung
ammonium sulfat dapat menghambat
pembentukan bakteri metanogen. Le Mer
dan Roger, (2001) dalam penelitiannya
menyebutkan bahwa pada tingkat biokimia,
enzim yang mengoksidasi CH4 mengikat dan
bereaksi dengan ammonium. Mekanisme
penghambatan CH4 oleh ammonium ini
terjadi ketika ammonium pada tanah jauh
berlimpah daripada CH4 karena metanotrof
memiliki afinitas (kecenderungan unsur
atau senyawa untuk membentuk ikatan
kimia) yang relatif rendah (Yang dkk.,
2011). Berbeda pada perlakuan pemupukan
(P1) yang menggunakan pupuk kandang
dan MOL berbentuk cair, dimana N yang
terkandung adalah nitrat. Menurut Cai dkk.,
(2013) nitrat merupakan pupuk yang mudah
hilang melalui pencucian (leaching). Wang
dkk., (1992) melaporkan bahwa penambahan
pupuk berbasis nitrat dapat meningkatkan Eh
tanah sebesar 220 mV dan dapat menghambat
produksi CH4. Namun, efek penghambatan
tersebut bersifat jangka pendek karena
adanya proses denitrifikasi yang kuat pada
nitrat. Sehingga dapat dikatakan bahwa
kedua pupuk nitrogen (nitrat dan ammonium)
berkontribusi terhadap pengurangan emisi
CH4 ditingkat yang berbeda. Alasan lain yaitu
penggunaan pupuk nitrogen berbasis nitrat
yang digunakan pada penelitian ini berbentuk
cair, saat setelah diaplikasikan kemudian

terjadi hujan sehingga ada proses leaching
dan belum dapat terserap secara optimal oleh
tanaman padi.
PERBANDINGAN TOTAL EMISI CH4
HASIL OBSERVASI DAN SIMULASI

Gambar 7. Total Emisi CH4 hasil observasi
dan model DNDC (Sumber: Hasil analisis
data oleh penulis)
Berdasarkan Gambar 7 total fluks
hasil observasi dan simulasi membentuk
pola atau kecenderungan naik dan turun
relatif sama. Namun jika dilihat dari selisih
keduanya, pada perlakuan pemupukan (P1)
menunjukkan bahwa hasil simulasi total emisi
CH4 varietas ciherang 27.32% dan IR-64
4.65% lebih tinggi daripada hasil observasi.
Sedangkan pada perlakuan pemupukan
(P2), hasil simulasi total emisi CH4 varietas
ciherang 26.21% dan 28.55% lebih rendah
dibanding hasil observasi.
EVALUASI MODEL
Model
dievaluasi
menggunakan
koefisien determinasi (R2) dan root mean
square error (RMSE). RMSE dianggap
sebagai metode untuk mengukur kinerja suatu
model karena merangkum perbedaan ratarata dalam satu unit nilai hasil observasi dan
simulasi (Willmott, 1982). Hasil uji koefisien
determinasi (R2) dan nilai RMSE semua
perlakuan dalam satu musim disajikan pada
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Gambar 8 dan Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Nilai R2 dan RMSE Fluks CH4 antara
Observasi Terhadap Model DNDC dalam
Satu Musim
Metode
Analisa

Perlakuan
P1-C

P1-IR

P2-C

P2-IR

R

0.65

0.003

0.17

0.35

RMSE

13.19

3.55

32.06

12.25

2

Sumber: Hasil analisis data oleh penulis
Gambar 8. Hubungan fluks CH4 hasil
observasi terhadap model DNDC (Sumber:
Hasil analisis data oleh penulis)
Hasil pengujian menunjukkan bahwa
nilai R2 tertinggi berturut-turut dari semua
perlakuan P1-C 0.65 ; P2-IR 0.35 ; P2-C
0.17 dan P1-IR 0.003. Koefisien determinasi
dikatakan kuat apabila nilainya mendekati 1,
sehingga pada perlakuan P1-C, hasil simulasi
mendekati observasi. Hasil serupa dinyatakan
oleh Katayanagi dkk., (2016) dalam
penelitiannya yang menyebutkan bahwa hasil
simulasi DNDC mendekati observasi dengan
nilai R2 sebesar 0.86. Namun berbeda dengan
pelakuan yang lain, dimana nilai R2 berada
dibawah 0.5 yang mengindikasikan bahwa
hasil simulasi jauh dari observasi. Hal ini
dapat disebabkan karena perbedaan nilai fluks
CH4 pada hasil observasi memiliki selisih
yang besar terhadap simulasi, misalnya pada
perlakuan P2-C nilai fluks CH4 observasi
ketika 6 MST yaitu 50.48 kg/ha/hari
sedangkan simulasi 1.3 kg/ha/hari.

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan
bahwa nilai RMSE terendah dari semua
perlakuan secara berurutan yaitu P1IR 3.55 ; P2-IR 12.25 ; P1-C 13.19 dan
P2-C 32.06. Dalam ukuran akurasi, model
simulasi dikatakan baik apabila nilai RMSE
mendekati 0. Hasil analisis RMSE yang
diperoleh hampir dari semua perlakuan
menunjukkan nilai yang besar dan jauh dari
0, sehingga dapat dikatakan bahwa akurasi
model simulasi terhadap observasi kurang
baik. Dalam penelitiannya Babu dkk., (2006)
menyebutkan nilai RMSE yang diperoleh
yaitu sebesar 19.37 dan berpendapat bahwa
model DNDC dapat mensimulasikan seluruh
fluks CH4 rata-rata harian namun akurasinya
tidak sepenuhnya memuaskan.
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Total emisi CH4 tertinggi dihasilkan
pada perlakuan pemupukan menggunakan
pupuk kandang dan MOL pada varietas IR64 dan terendah pada perlakuan pemupukan
kandang, ZA, SP36 dan KCl varietas IR-64.
Model DNDC dapat mensimulasikan total
emisi CH4 berdasarkan perbedaan perlakuan
pemupukan, dimana diketahui bahwa
perlakuan pupuk kandang, ZA, SP36 dan KCl
menghasilkan total emisi CH4 lebih rendah
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daripada pupuk kandang, dan MOL. Namun
berdasarkan evaluasi model menggunakan
koefisien determinasi (R2) dan RMSE untuk
rata-rata fluks CH4 harian menunjukkan
bahwa akurasi hasil simulasi terhadap
observasi belum cukup baik.
SARAN
Penggunaan model DNDC untuk
estimasi emisi gas CH4 melalui budidaya
metode SRI masih membutuhkan optimasi
untuk meningkatkan keakuratan model
terhadap karakteristik kondisi wilayah di
Indonesia dan khususnya kondisi aerob pada
budidaya metode SRI.
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Abstrak

Mikroplastik yang berukuran kurang dari 5 mm dapat berpotensi mencemari air tanah
di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Padahal, banyak warga di sekitar TPA
Piyungan yang memanfaatkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan dan mengancam kesehatan jika terakumulasi di dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelimpahan
dan jenis polimer mikroplastik pada air sumur di sekitar TPA Piyungan. Pengambilan data
dilakukan pada bulan Januari 2021 pada tiga sumur gali yang berjarak masing-masing 0-1 km,
1-2 km dan 2-3 km ke arah barat laut dan utara dari TPA Piyungan. Sembilan sampel air pada
masing-masing sumur diambil dengan interval pengambilan pada pagi dan sore hari. Tahapan
selanjutnya meliputi penyaringan sampel, pengeringan sampel, pemisahan densitas, pemanasan sampel, pemisahan mikroplastik, penghitungan kelimpahan mikroplastik, serta analisis
jenis polimer. Hasil penelitian ditemukan mikroplastik tertinggi sebesar 146 ± 109 partikel/L
pada sumur dengan jarak 0-1 km, diikuti dengan sumur pada jarak 1-2 km dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 116 ± 31 partikel/L dan terendah pada sumur dengan jarak 2-3 km
dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 77 ± 23 partikel/L. Berdasarkan hasil uji Kruskal
wallis disimpulkan bahwa perbedaan jarak sumur dari TPA Piyungan memengaruhi kelimpahan mikroplastik. Jenis polimer mikroplastik yang teridentifikasi pada tiga lokasi sumur yaitu
polimer Polystyrene (PS) dan Polyvinyl Chloride (PVC). Kesimpulan dari penelitian ini adalah
mikroplastik ditemukan pada seluruh sampel air di sumur gali sekitar TPA piyungan dengan
jumlah terbanyak pada sumur dengan jarak 0-1 km, serta jenis polimer yang teridentifikasi
adalah PS dan PVC.
Kata Kunci: bantul, mikroplastik, piyungan, sumur, polistiren, pvc
Abstract
Microplastics measuring less than 5 mm can potentially contaminate groundwater
around landfills. Many residents around the Piyungan Landfills use dug well water to meet their
needs and threaten their health if it accumulates in the body. This study analyzes the abundance
and microplastic polymers in well water around the Piyungan landfill. Data collection was
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carried out in January 2021 on three dug wells at a distance of 0-1 km, 1-2 km, and 2-3 km to
the northwest and north of the Piyungan landfill. Nine water samples from each well were taken with intervals of collection in the morning and evening. The following steps include sample
screening, sample drying, density separation, sample heating, microplastic separation, microplastic abundance calculation, and polymer type analysis. The results of the study found that
the highest microplastic was 146 ± 109 particles/L in wells with a distance of 0-1 km, followed
by wells at a distance of 1-2 km with an abundance of microplastics of 116 ± 31 particles/L and
the lowest was in wells with a distance of 2-3 km with an abundance of microplastics of 77 ± 23
particles/L. Based on the Kruskal Wallis test results, it was concluded that the difference in the
distance between the wells from the Piyungan landfill affected the abundance of microplastics.
The types of microplastic polymers identified at three dug wells locations are Polystyrene (PS)
and Polyvinyl Chloride (PVC) polymers. This study concludes that microplastics were found in
all water samples in dug wells around Piyungan landfill with the highest number in wells with
a distance of 0-1 km, and the types of polymers identified were PS and PVC.
Keywords: bantul, microplastics, piyungan, dug well, polystyrene, pvc

PENDAHULUAN
Penggunaan plastik oleh masyarakat
Indonesia kini semakin meningkat (Cadman
et al., 2018). Masifnya penggunaan
tersebut
ternyata
tidak
diimbangi
dengan pengolahan yang tepat sehingga
menimbulkan overcapacity di hampir semua
Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)
(Muthmainnah & Adris, 2020). Produksi
sampah plastik di Indonesia berkisar 6,8 juta
ton per tahun dan terus meningkat sebanyak 5
% setiap tahunnya (World Economic Forum,
2020). Plastik merupakan polimer sintesis yang
sulit terurai dan membutuhkan waktu ratusan
tahun (Guo et al., 2020). Menurut Ismi et al.
(2019), proses degradasi pada plastik, melalui
proses fisik, kimiawi maupun biologis, suatu
saat akan berakhir menjadi mikroplastik.
Berdasarkan sumbernya, mikroplastik terbagi
menjadi mikroplastik primer dan sekunder
(Miraj et al., 2019). Mikroplastik primer
merupakan produk plastik yang dibuat
berukuran mikro, seperti microbeads pada
produk perawatan kulit (Tanaka & Takada,
2016). Pada akhirnya mikroplastik primer

ini dapat masuk ke lingkungan setelah larut
dalam air saat pemakainnya (Gouin et al.,
2015). Mikroplastik sekunder merupakan
hasil fragmentasi dari plastik yang lebih besar
dan berbentuk serat, fragmen, granula, serta
film (Hiwari et al., 2019). Mikroplastik telah
ditemukan di berbagai lingkungan baik udara,
tanah, air laut dan air tawar (Lusher et al.,
2017).
Menurut WHO (2019), mikroplastik
memasuki lingkungan air tawar dapat melalui
beberapa cara, salah satunya bersama air
lindi. Air lindi merupakan air yang berasal
dari hasil dekomposisi yang bercampur
dengan air hujan (Ramadhan et al., 2018).
Air lindi yang mengandung mikroplastik
akan meresap ke tanah, hingga mencemari
air tanah dan berpeluang masuk ke rantai
makanan jika terkonsumsi makhluk hidup
(Sari & Afdal, 2017). Menurut Prasetyo
(2020), mikroplastik yang terakumulasi di
dalam tubuh manusia bersifat karsinogenik
dan menyebabkan gangguan kesehatan.
Mikroplastik sangat berpeluang mencemari
air tawar khususnya air tanah yang berada di
sekitar TPA.
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Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Piyungan merupakan TPA terbesar di
Provinsi Yogyakarta yang terletak di Desa
Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten
Bantul. TPA yang sudah beroperasi selama
25 tahun ini, menampung 600 ton sampah per
hari dan sudah mengalami overcapacity sejak
2012 (Mulasari et al., 2016). Pengelolaan
sampah di TPA Piyungan masih secara
Open Dumping dengan pengolahan air lindi
yang nantinya akan dibuang ke sungai Opak
(Kartikasari et al., 2020). Pada tahun 2011,
sampah plastik telah menguasai 10 persen
sampah di TPA Piyungan dan diproyeksikan
meningkat hingga sekarang (Imantaka,
2020). Wilayah sekitar TPA Piyungan
merupakan pemukiman penduduk yang
sebagian warganya menggunakan air sumur
untuk kebutuhan sehari-hari. Pendataan
mikroplastik belum pernah dilakukan di
lingkungan TPA Piyungan, padahal air tanah
yang keluar dari air keran maupun air sumur di
lokasi lain sudah banyak tepublikasi tercemar
mikroplastik (Mintenig et al., 2019). Sebagai
langkah awal pencegahan dampak negatif
dari penguraian sampah plastik di lokasi
tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi
kemungkinan adanya mikroplastik pada air
sumur warga. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis kelimpahan dan jenis polimer
mikroplastik pada air sumur gali yang berada
di sekitar TPA Piyungan. Hasil dari penelitian
ini dapat menjadi informasi awal adanya
pencemaran mikroplastik di air sumur sekitar
TPA Piyungan dan dapat menjadi bahan
pengembangan kebijakan untuk mengelola
sampah plastik di Kabupaten Bantul.
METODE PENELITIAN
LOKASI DAN WAKTU
Desain penelitian ini adalah kuantitatif
deskriptif yang akan membandingkan

kelimpahan mikroplastik pada air sumur gali
(kedalaman 10-15 meter) dengan jarak yang
berbeda dari TPA Piyungan. Pengambilan
data dilakukan pada bulan Januari 2021 pada
tiga sumur yang masing-masing berjarak
0-1 km, 1-2 km, dan 2-3 km pada arah barat
laut dan utara dari TPA Piyungan. Arah
tersebut ditentukan sejalan dengan kontur
yang menurun dari TPA Piyungan dan arah
aliran air menuju sungai Opak dan Sungai
Gadjahwong (Gambar 1). Pengolahan
sampel air dan identifikasi mikroplastik
dilakukan di Laboratorium Riset Ekologi
dan Sistematika Universitas Ahmad Dahlan,
sedangkan analisis Fourier transform
infrared spectroscopy (FTIR) dilakukan di
Laboratorium Terpadu Universitas Islam
Indonesia.
ALAT DAN BAHAN
Alat dan bahan yang digunakan antara
lain botol kaca 1 L, cooler box, kulkas, saringan
(mesh) 5 mm, oven, timbangan analitik, gelas
kimia 1 L dan 500 mL, hotplate, cawan petri,
mikroskop optik, optilab, erlenmeyer 1 L,
corong kaca, Fourier-transform infrared
spectroscopy (FT-IR), alumunium foil,
aquades, sampel air sumur, H2O2 30 %, FeSO4
0,05 M, label, sarung tangan dan tisu.
CARA KERJA
Pengambilan sampel air sumur dilakukan
pada sumur A di Desa Lingkong RT 02 yang
berjarak 0-1 km, sumur B di Desa Banyakan
Tiga RT 04 yang berjarak 1-2 km, dan sumur
C di Desa Potorono yang berjarak 2-3 km
dari TPA Piyungan (Gambar 1). Pengambilan
sampel dilakukan dengan metode interval
pada pagi dan sore hari dengan total ulangan
pada setiap sumur berjumlah 9 sampel
(Kankanige & Babel, 2020). Masing-masing
sampel air sumur diambil sebanyak 1 L,
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kemudian dimasukkan pada botol kaca yang
diletakkan di dalam coolbox berisi ice gel
bersuhu 4°C (Pivokonsky et al., 2018). Selain
itu, parameter abiotik seperti pH air, suhu air,
total dissolved solid dan dissolved oxygen
diukur langsung diseluruh sampel air sumur.

Identifikasi
dan
penghitungan
kelimpahan mikroplastik secara visual
dilakukan dengan mikroskop dan optilab.
Kelimpahan mikroplastik dihitung dengan
rumus jumlah partikel per liter air (partikel/L)
(Masura et al., 2015). Perwakilan sampel
pada masing-masing lokasi sumur diuji FTIR
dengan panjang gelombang 450-4000 cm-1
(Atmaja & Silvia, 2013).
ANALISIS DATA
Analisis data dilakukan secara
deskriptif untuk membandingkan kelimpahan
mikroplastik pada ketiga lokasi sampling
sumur. Selain itu, data juga dianalisis secara
inferensial untuk menguji beda nyata tiga
kelompok data kelimpahan mikroplastik
(Utami & Putra, 2020).

Gambar 1. Denah lokasi sampling air sumur
(Sumber: Google Earth Pro, 2021)
Pengolahan
sampel
selanjutnya
dilakukan dalam beberapa tahapan. Sampel
disaring dengan saringan mesh 5 mm dan
dibilas dengan aquades. Partikel yang lolos
kemudian ditampung dalam gelas kaca
dan dioven pada suhu 90°C selama 24 jam
(Espiritu et al, 2019). Sampel yang telah
dikeringkan ditambah 20 mL H2O2 konsentrasi
30% untuk melarutkan zat organik dan 20 mL
FeSO4 konsentrasi 0,05 M untuk memisahkan
partikel mikroplastik yang diperkirakan
mengapung (Espiritu et al, 2019). Bagian
mengapung yang telah dipisahkan kemudian
dipanaskan dengan hotplate pada suhu
75°C sampai gelembung muncul. Sampel
kemudian didinginkan selama 30 menit
dan dipanaskan kembali dengan hotplate,
kemudian didinginkan kembali dalam rentang
waktu yang sama (Espiritu et al. 2019). Pada
tahap ini sampel diduga telah mengandung
mikroplastik dan siap untuk diidentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
KELIMPAHAN MIKROPLASTIK
Pada seluruh sampel air sumur di tiga
lokasi teridentifikasi terdapat mikroplastik
(Gambar 2) dengan kelimpahan tertinggi
berada sebesar 146 ± 109 partikel/L pada air
sumur berjarak 0-1 km dari TPA Piyungan.
Air sumur di Desa Banyakan Tiga, dengan
jarak 1-2 km, menempati peringkat kedua
terbanyak dengan kelimpahan mikroplastik
sebesar 116 ± 31 partikel/L. Air sumur
pada Desa Potorono yang berjarak 2-3
km menempati urutan terendah dengan
kelimpahan mikroplastik sebesar 77 ± 23
partikel/L. Diagram kelimpahan mikroplastik
pada tiga lokasi sampling sumur dapat dilihat
melalui Gambar 3.
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Gambar 2. Mikroplastik pada air sumur
sekitar TPA Piyungan (Dokumentasi pribadi,
2021)

Gambar 3. Kelimpahan mikroplastik pada
tiga air sumur di sekitar TPA Piyungan
(Dokumentasi pribadi, 2021)
Berdasarkan
hasil
identifikasi
mikroplastik pada air sumur di sekitar TPA
Piyungan, dapat di asumsikan semakin dekat
jarak sumur gali dengan TPA Piyungan,
maka kelimpahan mikroplastiknya semakin
tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil
analisis inferensial menggunakan uji Kruskal
wallis dimana angka signifikansi pada tiga
kelompok data menunjukan nilai 0,011. Nilai

tersebut menunjukan ada beda nyata diantara
ketiga data kelimpahan atau dapat diartikan
perbedaan jarak sumur memengaruhi
kelimpahan mikroplastik pada air sumurnya.
Menurut He et al. (2019), Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) dapat memasukkan mikroplastik
ke lingkungan terestrial. Mikroplastik yang
berada di TPA cenderung terakumulasi di
dalam tanah, kemudian dapat terdorong ke
lapisan dasar tanah oleh proses infiltrasi air
hujan ataupun air lindi dan mencemari air
tanah. Penelitian serupa dilakukan pada air
sumur di sekitar TPA Tamangapa di Makassar
Sulsel dimana ditemukan kelimpahan
mikroplastik sebesar 0,95 partikel/L pada air
sumur gali 0,5-1 km dari TPA (Natsir et al.,
2021). Hasil tersebut jauh lebih kecil dari
pada kelimpahan mikroplastik pada air sumur
dengan jarak serupa dari TPA Piyungan.
Hasil
uji
korelasi
Spearman
menunjukan
bahwa
parameter
Total
Dissolved Solid (TDS) berkorelasi positif
dengan kelimpahan mikroplastik dimana nilai
coefisien correlation sebesar 0,538. Menurut
Sari & Huljana (2019), nilai TDS yang tinggi
pada air tanah menunjukkan adanya partikel
hasil pelapukan batuan, ataupun limbah pada
tanah yang terdesak oleh air hujan menuju
ke lapisan bawah tanah. Menurut Requejo
& Pajarito (2017), peningkatan TDS dalam
lingkungan perairan dapat disebabkan oleh
prooksidan dan pecahan kecil polimer plastik
yang terlepas ke dalam air. Jarak sumur A
yang sangat dekat dengan TPA Piyungan
JENIS POLIMER MIKROPLASTIK
Berdasarkan hasil uji FTIR, ditemukan
jenis polimer Polystyrene (PS) dan Polyvinyl
Chloride (PVC) pada ketiga perwakilan
sampel air sumur. Hasil uji FTIR pada air
sumur di Desa Lingkong, dengan jarak 0-1
km (Gambar 4) memperlihatkan empat
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puncak gelombang diantaranya 3405,77 cm1
; 2069,93 cm-1; 1635,91 cm-1; dan 583,51
cm-1. Analisis uji FTIR pada air sumur di
Desa Banyakan Tiga, dengan jarak 1-2 km,
(Gambar 5) memiliki tiga puncak gelombang
diantaranya 3411,96 cm-1; 2063,19 cm-1;
dan 1636, 08 cm-1. Hasil uji FTIR pada air
sumur di Desa Potorono, dengan jarak 2-3
km, (Gambar 6) menunjukan tiga puncak
gelombang diantaranya 3433,30 cm-1; 2061,82
cm-1; dan 1635,82 cm-1. Menurut Nandiyanto
et al. (2019), puncak gelombang 34003200 cm-1 merupakan grup ikatan hidrogen
yang masuk ke dalam gugus kimia O-H.
Puncak gelombang lainnya ialah 2500-2000
cm-1 masuk ke dalam gugus C≡C. Puncak
gelombang 1680-1620 cm-1 merupakan grup
alkana yang masuk ke dalam gugus kimia
C=C, kemudian pada puncak gelombang 600500 cm-1 merupakan grup ikatan alifatik yang
masuk kedalam gugus kimia C-I.

Gambar 4. Hasil uji FTIR pada air sumur
Desa Lingkong (0-1 km) (Dokumentasi
pribadi, 2021)

Gambar 5. Hasil uji FTIR pada air sumur
Desa Banyakan Tiga (1-2 km) (Dokumentasi
pribadi, 2021)

Gambar 6. Hasil uji FTIR pada air sumur
Desa Potorono (2-3 km) (Dokumentasi
pribadi, 2021)
Menurut Subramani & Sepperumal
(2016), polimer Polystyrene (PS) ditunjukan
dengan adanya ikatan hidrogen gugus kimia
O-H pada puncak gelombang 3600-3200
cm-1, dan gugus karbonil (C=O) dengan
puncak gelombang pada rentang 1800-1300
cm-1. Jenis plastik Polystyrene (PS) umum
digunakan untuk gelas plastiik sekali pakai,
kotak makanan plastik, dan alat makanan
plastik (Harahap, 2020). Plastik jenis
Polystyrene (PS) juga dapat berdampak
buruk bagi Kesehatan. Polystyrene (PS) dapat
melepas styrene yang mengganggu sistem
saraf dan otak, kelainan pada genetik, paru
paru, hati serta kekebalan tubuh.
Pada penelitian Liu et al. (2020), jenis
polimer Polyvinyl Chloride (PVC) berada
pada puncak gelombang 2850 cm-1 dan 18001500 cm-1 dimana puncak gelombang 18001500 cm-1 merupakan rantai karbon. Puncak
gelombang 1636 cm-1 muncul dan masuk ke
dalam gugus kimia C=C. Penelitian lainnya
menurut Wang et al. (2018) juga memperoleh
jenis polimer plastik Polyvinyl Chloride (PVC)
pada puncak gelombang 1800-1300 cm-1 yang
merupakan serapan rantai H2O dan puncak
gelombang 700-550 cm-1 yang merupakan
vibrasi perenggangan gugus kimia C-CI.
Penelitian menurut Dan-asabe et al. (2016)
juga memperoleh polimer Polyvinyl Chloride
(PVC) yang didapat pada puncak gelombang
3400-3500 cm-1 dimana merupakan ikatan
hidroksil O-H. Menurut Warlina (2019), jenis
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polimer plastik Polyvinyl Chloride (PVC)
digunakan untuk bahan pembuatan semua
jenis pipa, bahan dasar produk mainan anakanak, pembungkus plastik, botol detergen,
kantung darah dan perlengkapan medis.
Plastik Polyvinyl Chloride (PVC) merupakan
bahan plastik terbanyak kedua digunakan
oleh masyarakat setelah plastik polietilen.
Polimer plastik PVC diketahui terdapat dalam
jumlah banyak di TPA Piyungan dimana
menurut Sari (2012), pipa PVC digunakan
sebagai penampungan gas yang diproduksi
dalam sampah dan diletakan dalam tumpukan
sampah secara horizontal bercabang-cabang
dengan diameter 100 mm.
Hingga saat ini mikroplastik belum
masuk ke dalam parameter ukur baku mutu
lingkungan di lingkungan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), baik pada
Peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun
2008 tentang baku mutu air di provinsi DIY
(DLHK Provinsi Yogyakarta, 2008) maupun
Peraturan Gubernur DIY nomor 7 tahun
2016 tentang baku mutu air limbah yang
didalamnya memuat Baku mutu air limbah
untuk kegiatan TPA sampah (DLH Kabupaten
Bantul, 2016). Temuan mikroplastik dengan
jumlah yang tinggi di air sumur sekitar TPA
Piyungan dapat memberikan informasi awal
bahwa degrasi dan fragmentasi sampah plastik
menjadi mikroplastik dapat menjadi ancaman
lingkungan yang nyata saat ini. Dampak
negatif mikroplastik saat terakumulasi dalam
tubuh manusia perlu menjadi alasan agar
parameter mikroplastik dapat dimasukan
ke dalam baku mutu air dan baku mutu air
limbah di lingkungan Provinsi DIY.

KESIMPULAN DAN SARAN
Mikroplastik
teridentifikasi
pada
seluruh sampel air sumur di sekitar TPA
Piyungan. Kelimpahan mikroplastik tertinggi
terdapat pada air sumur berjarak 0-1 km
di Desa Lingkong dengan nilai 146 ± 109
partikel/L, diikuti dengan air sumur pada
jarak 1-2 km di Desa Banyakan Tiga dengan
nilai 116 ± 31 partikel/L dan terendah pada air
sumur dengan jarak 2-3 km di Desa Potorono
dengan kelimpahan mikroplastik sebesar 77
± 23 partikel/L. Jenis polimer mikroplastik
yang didapatkan pada tiga lokasi sumur yaitu
polimer plastik Polyvinyl Chloride (PVC) dan
Polystyrene (PS).
Saran dari penelitian ini adalah
diperlukan pendataan asal usul mikroplastik
pada air sumur dengan mendeteksi
mikroplastik pada tanah dan air lindi di
TPA Piyungan. Luas area sampling juga
dapat diperluas kembali, tidak hanya dari
pusat TPA Piyungan tetapi juga dari Tempat
Penampungan Sementara (TPS) yang banyak
tersebar di setiap desa atau kalurahan dan
memiliki dampak pencemaran mikroplastik
yang juga membahayakan seperti TPA.
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Abstrak
Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah arteri sistemik yang menetap dimana
tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Hipertensi adalah
salah satu penyebab utama morbiditas peningkatan angka kesakitan dan mortalitas atau angka
kematian di Indonesia, sehingga tatalaksana penyakit ini merupakan intervensi yang sangat
umum dilakukan di berbagai tingkat fasilitas kesehatan.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang
hipertensi dengan tindakan pencegahan hipertensi pada lansia Di BPSTW Budi Luhur Bantul.
Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional yaitu rancangan penelitian
yang pengukuran atau pengamatannya dilakukan secara simultan pada satu saat. Cara
pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai purposive sampling yakni pengambilan
sampel untuk tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian penderita hipertensi
di BPSTW Budi Luhur Bantul yang memenuhi kriteria tertentu, sebanyak 44 Responden.
Metode pengolahan data melalui tahap Editing, Coding, Scoring, Tabulating, Entry
Data. Analisis data terdiri dari analisis univariat dengan menghitung distribusi frekuensi dan
analisis bivariate dengan memakai uji statistik Spearman Rank.
Berdasarkan hasil perhitungan Rank Spearman diperoleh p-value = 0.642>(0.05) (nilai
p-value lebih besar dari α = 0,05 Hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara
tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan tindakan pencegahan hipertensi pada lansia di
BPSTW Budi Luhur Bantul.
Kesimpulannya yaitu tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan
tentang hipertensi dengan tindakan pencegahan hipertensi pada lansia di BPSTW Budi Luhur
Bantul
Kata Kunci: Pengetahuan, Hipertensi, Pencegahan Hipertensi
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Abstract
Hypertension is an increase in systemic blood pressure persistent where the systolic
blood pressure is ≥ 140 and the diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg. Hypertension is one of the
main causes of morbidity in increasing morbidity and mortality or mortality rates in Indonesia,
so the management of this disease is a very common intervention conducted at various levels
of health facilities.
The aim of this research is to know the relationship level of knowledge about
hypertension with hypertension prevention measures in the elderly at BPSTW Budi Luhur
Bantul. The research design used a cross sectional approach, namely a research design in which
the measurement or observation was carried out simultaneously at one time. The sampling
method in this study used purposive sampling, namely sampling for a specific purpose. The
sample in this study were some hypertensive patients at BPSTW Budi Luhur Bantul who met
certain criteria, as many as 44 respondents.
The data processing method is through the stages of Editing, Coding, Scoring,
Tabulating, Data Entry. Data analysis consisted of univariate analysis by calculating the
frequency distribution and bivariate analysis using the Spearman Rank statistical test.
Based on the results of the Spearman Rank calculation, it was obtained p-value =
0.642> (0.05) (p-value greater than α = 0.05. This means that there is no significant relationship
between the level of knowledge about hypertension and hypertension prevention measures in the
elderly at BPSTW Budi Luhur Bantul.The conclusion is that there is no significant relationship
between the level of knowledge about hypertension and hypertension prevention measures in
the elderly at BPSTW Budi Luhur Bantul.
Keywords: Knowledge, Hypertension, Prevention of Hypertension
PENDAHULUAN
Hipertensi atau tekanan darah tinggi
adalah peningkatan tekanan darah sistolik
lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah
diastolic lebih dari 90 mHg pada dua kali
pengukuran dengan selang waktu lima
menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang,
(Kemenkes RI, 2016 dalam Sari Y, Susanti E,
2016). Menurut World Health Organization
(WHO), tahun 2015 menunjukan sekitar 1,13
miliar orang di dunia menyandang hipertensi,
artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosa
hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi
terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan
pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang
terkena hipertensi dan diperkirakan setiap
tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat
hipertensi dan komplikasi. Hipertensi identik

dengan tekanan darah yang meningkat
melebihi batas normal. Seseorang disebut
menderita hipertensi bila hasil pengukuran
tekanan darah sistoliknya lebih dari 140
mmHg dan diastoliknya lebih dari 90 mmHg
(Mahmudah S, dkk, 2015).
Menurut American Heart Association
(AHA, 2017) menyatakan bahwa hipertensi
merupakan peningkatan tekanan darah
arteri sistemik yang menetap dimana
tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan
tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg pada
dua kali pengukuran dengan selang waktu
lima menit dalam keadaan cukup istirahat/
tenang. Peningkatan tekanan darah dengan
jangka waktu yang lama dapat menimbulkan
kerusakan pada ginjal, jantung dan otak
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apabila tidak dilakukan pengobatan secara
dini. Pada tahun 2025 diperkirakan akan
ada satu miliar penduduk dunia menderita
hipertensi dua pertiga jumlah itu tinggal di
negara berkembang termasuk Indonesia.
Berdasarkan data dari WHO 2018
(World Health Organization), penyakit
hipertensi menyerang 51% atau 1,5
miliar orang penduduk dunia. Sedangkan
berdasarkan data di Asia Tenggara tahun 2018,
angka kejadian hipertensi mencapai 36% atau
1,5 juta orang. (Sirait S, Dani A, Maryani
D, 2020). Wanita cenderung menderita
hipertensi dari pada laki-laki. (Wahyuni dan
Eksanoto, 2013). pada wanita sebesar 65%
faktor risiko hipertensi berkaitan dengan
obesitas sementara pada pria sebesar 78%.
Pada penderita obesitas, terdapat beberapa
mekanisme patofisiologi yang melibatkan
aktivasi sistem saraf simpatis dan sistem
renin angiolensin-aldosteron (RAA) (Kartika,
J, Purwaningsih E, 2020).
Provinsi di Indonesia yang paling
banyak penduduk lansia adalah Daerah
Istimewa Yogyakarta sebesar 31,81%, Jawa
Tengah 12,25%, Jawa Timur 12,25%, Bali
10,71%, Sulawesi Utara 10,42%. Daerah
Istimewa Yogyakarta mempunyai lima
kabupaten dengan jumlah penduduk lansia
yaitu Kulon Progo (12,4%), Gunung Kidul
(21,1%), Sleman (29,2%), Bantul (25,8%),
dan Kota Yogyakarta (11,5%). Kabupaten
Sleman menduduki urutan pertama dalam
proporsi penduduk lansia di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Kantor statistik Kabupaten
Sleman menunjukkan bahwa data jumlah
penduduk yang berusia lanjut tahun 2017
mencapai 1.046.622 jiwa, atau sekitar 29,2%
dari total penduduk (Kemenkes, 2017).
Menurut Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) 2018 adalah 35,8% atau
lebih tinggi jika dibandingkan dengan
angka nasional (31,7%). Prevalensi ini
menempatkan DIY pada urutan kelima

sebagai provinsi dengan kasus hipertensi
yang tinggi. Hipertensi selalu masuk dalam 10
besar penyakit sekaligus 10 besar penyebab
kematian di DIY selama beberapa tahun
terakhir berdasarkan STP maupun SIRS.
Masalah kesehatan yang menjadi trend
pada lansia adalah hipertensi, berdasarkan
hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018). Prevalensi
hipertensi pada lansia 55-64 tahun yaitu
45,9%, 65-74 tahun yaitu 57% dan lansia diatas
75 tahun yaitu 63,8% (Kemenkes RI, 2016).
Hasil Riskesdas (2018) menunjukkan bahwa
penderita hipertensi mengalami peningkatan
dari tahun 2013 yaitu 25,8% menjadi 34,1%
pada tahun 2018 (Kemenkes,2018).
Pemerintah Indonesia telah memberikan
perhatian serius dalam pencegahan dan
penangulangan penyakit tidak menular
termasuk hipertensi. Hal ini terbukti dengan
Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak
Menular berdasarkan Peraturan Kesehatan
No.1575 Tahun 2005 dalam melaksanakan
pencegahan dan penangulangan penyakit
jantung dan pembuluh darah termasuk
hipertensi (Depkes, 2013). Berdasarkan
keputusan Menteri Kesehatan Nomor 836/
Menkes/SK/VI/2005
tentang
pedoman
pengembangan management kinerja perawat
disebutkan bahwa perawat diharuskan
memiliki pengetahuan dasar dan memiliki
wewenang dalam perawatan hipertensi pada
lansia. Sehingga peran perawat sebagai
pelaksana pengelola dan rehabilitatif terhadap
hipertensi lansia (Depkes, 2014).
Lansia adalah tahap akhir siklus hidup
manusia, merupakan bagian dari proses
kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan
akan dialami oleh setiap individu pada usia
lansia mencapai 60 tahun keatas sangatlah
rentan terhadap kejadian tekanan darah tinggi
atau hipertensi. Tekanan darah seseorang akan
semakin bertambah dengan bertambahnya
usia menyebabkan terjadi peningkatan

4017

Jurnal Riset Daerah

Vol. XXI, No.3. September 2021

tekanan darah sistolik maupun diastolik.
Tekanan darah tinggi pada lansia berkaitan
erat dengan timbulnya penyakit jantung,
ginjal, stroke dan penyakit pembuluh lainnya.
Latihan fisik yang teratur merupakan
salah satu upaya untuk membantu menurunkan
tekanan darah pada lansia (Sudibjo, 2011).
Populasi lansia diperkirakan terus meningkat
setiap tahun 2025, menurut WHO, di Kawasan
Asia Tenggara populasi lansia sebesar 8%
atau sekitar 142 juta jiwa. pada tahun 2050
diperkira populasi lansia meningkat 3 kali
lipat dari pada tahun ini. Seorang lanjut usia
akan mengalami perubahan pada tubuh/fisik,
Psikis/intelektual, sosial kemasyarakatan
ataupun
secara
spiritual/keyakinan
(Mujahidullah, 2012 dalam Hanum, Lubis R,
Rasmaliah, 2018 )
Hasil wawancara pada petugas yang
di lakukan di dinas sosial DIY 15 Mei 2020
angka kejadian Hipertensi di kota Yogyakarta
pada tahun 2017 berjumlah 10.012 kasus
dan tahun 2018 mengalami peningkatan
menjadi 10.301 kasus hipertensi. Di daerah
DIY dengan penemu kasus hipertensi dengan
jumlah 1.394 kasus hipertensi di bulan
Januari-November 2019. Berdasarkan studi
pendahuluan yang dilakukan oleh penelitian
pada tanggal 24 Mei 2020 di wilayah BPSTW
Budi Luhur Bantul lansia belum banyak
diberikan promosi kesehatan oleh petugas
kesehatan yang berkaitan dengan penyakit
hipertensi.
Tujuan peneliti ini untuk mengetahui
Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang
Hipertensi Dengan Tindakan Pencegahan
Hipertensi Pada Lansia Di BPSTW Budi
Luhur Bantul.Hasil penelitian ini diharapkan
bermanfaat dalam memberikan informasi
ilmiah tentang hal yang diteliti sesuai judul
penelitian ini, kepada pihak terkait seperti
Peneliti, Pengelola BPSTW Budi Luhur
maupun para pembaca.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan menggunakan pendekatan
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini
adalah 80 lansia. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling, Jumlah
sampel dalam penelitian ini sebanyak 44
lansia, yang dihitung menggunakan rumus
Slovin serta memenuhi beberapa kriteria
antara lain :
a. Kriteria inklusi, adalah ciri-ciri yang perlu
dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang
dapat diambil sebagai sampel. (Nursalam,
2017)
Kriteria yang ditetapkan adalah:
1) Lansia yang bersedia menjadi
responden yang ditandai dengan
penandatanganan
pada
lembar
persetujuan menjadi responden.
2) Lansia yang berumur 60-75 Tahun
yang mengalami hipertensi
3) Lansia yang dapat berkomunikasi
dengan baik, dapat membaca dan
menulis.
4) Lansia yang tidak dalam kondisi sakit
stroke atau riwayat stroke
b. Kriteria eksklusi, adalah ciri-ciri anggota
populasi yang tidak dapat diambil
sampel (Nursalam, 2017). Kriteria yang
ditetapkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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1) Lansia yang sedang rawat inap di
Rumah Sakit
2) Tidak bisa ditemui atau yang tidak
sedang berada dipanti BPSTW Budi
Luhur atau tidak sedang berada di
lokasi pada saat penelitian.
3) Tidak mengikuti jalannya penelitian
dari awal sampai selesai.
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Dalam penelitian ini, aspek yang diteliti
yakni hubungan tingkat pengetahuan tentang
hipertensi dengan tindakan pencegahan
hipertensi pada lansia di BPSTW Budi Luhur
Bantul. Jenis alat penelitian menggunakan
kuesioner berupa pertanyaan dilakukan untuk
mengetahui hasil dari dua variabel penelitian
tingkat pengetahuan tentang hipertensi
dengan tindakan pencegahan hipertensi pada
lansia di BPSTW Budi Luhur Bantul.

Kegunaan coding ini adalah mempermudah
saat analisa data.
1) Coding untuk tingkat pengetahuan
lansia tentang hipertensi yaitu :
kategori baik
=1
kategori cukup = 2
kategori kurang = 3
2) Usia Responden
60-62 Tahun
=1
63-65 Tahun
=2
66-68 Tahun
=3
69-71 Tahun
=4
72-74 Tahun
=5
≥ 75 Tahun
=6
3) Jenis Kelamin
Laki – Laki
=1
Perempuan
=2
4) Pendidikan
Tidak Lulus
=1
Tamat SD
=2
Tamat SMP
=3
Tamat SMA
=4
Tamat D3		
=5
Tamat S1		
=6
5) Tindakan Pencegahan Hipertensi
Baik		
=1
Kurang Baik
=2

1. Kuisioner tingkat pengetahuan lansia
tentang hipertensi.
Tingkat pengetahuan lansia tentang
hipertensi di ukur menggunakan kuesioner
yang berisi 10 pertanyaan.
2. Kuisioner tindakan pencegahan hipertensi
Tindakan pencegahan hipertensi diukur
dengan kuesioner yang berisi 10 soal.
Menurut Notoatmojo (2014), langkahlangkah pengolahan data adalah agar analisa
penelitian menghasilkan informasi yang benar
maka pengolahan data dilakukan melalui
beberapa tahap yaitu :
a) Editing
Memeriksa nama dan kelengkapan
identitas pengisian dan jawaban pengisian
kuesioner, seluruh item sudah terjawab,
lalu peneliti melakukan pemeriksaan
kelengkapan dan kesalahan pada pengisian
kuesioner. Cara pengisian kuesioner
dilakukan dengan wawancara kepada
responden. Bila ditemukan kesalahan atau
belum lengkap, peneliti segera melakukan
tanya ulang kepada responden yang
mengisi kuesioner tersebut.
b) Coding
Pemberian kode pada masing-masing
kategori untuk mempermudah pengolahan
data, penelitian ini mengumpulkan data
dari pengisian kuesioner tersebut.

c) Scoring
Setelah
melakukan
pengkodean
kemudian dilakukan pemberian nilai
sesuai skor yang telah di tentukan
d) Tabulating
Mengelompokan data atas jawaban yang
diteliti dan teratur, disusun dan disajikan
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi
dan persentase.
e) Entry Data
Entry data merupakan proses pemasukan
data jawaban dari responden ke dalam
komputer. Data yang dioleh berbentuk
deskriptif dan tabel.
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2. Analisa Data
a. Analisis Univariat
Peneliti menganalisis variabel yang
ada secara deskriptif dengan menghitung
distribusi frekuensi dan proporsi untuk
mengetahui karakteristik dari subjek
penelitian (Notoatmodjo, 2012). Analisa
ini dilakukan untuk melihat distribusi
umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir
pada masing-masing responden. Hasil
analisis univariat berupa distribusi
frekuensi
dari
setiap
variabel.
Selanjutnya hasil analisis univariat
ditampilkan dalam bentuk tabel.
b. Analisis Bivariat
Analisa ini dilakukan terhadap
2 variabel yang diduga mempunyai
hubungan (Notoatmodjo, 2012). Uji
statistik yang digunakan adalah uji
korelasi Spearman Rank yang dilakukan
untuk mengetahui hubungan tingkat
pengetahuan tentang hipertensi dengan
tindakan pencegahan hipertensi pada
lansia.Penelitian ini dilakukan di wisma
A-G BPSTW Budi Luhur Bantul dan
telah dilaksanakan pada bulan April
2020 – Januari 2021.

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Di
BPSTW Budi Luhur Bantul
No

Karakteristik
Responden

Kategori

Frekuensi

%

1

Jenis
Kelamin

Laki-Laki
Perempuan

18
26

41
59

2

Umur

60-62
Tahun

12

27

63-65
Tahun

8

18

66-68
Tahun

8

18

69-71
Tahun

9

21

72-74
Tahun

5

11

75Tahun

2

5

14

32

Tamat SD

12

27

Tamat SMP

9

20

Tamat SMA

6

14

Tamat D3

2

5

Tamat S1

1

2

44

100

3

Pendidikan Tidak Lulus

Total

Sumber: Data Primer, 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Analisis Univariat
a. Karakteristik Responden
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan terhadap 44 responden.
Karakteristik jenis kelamin, umur,
pendidikan, ada dalam tabel 4.1 sebagai
berikut:

4020

Berdasarkan
hasil
penelitian
pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa
jumlah jenis kelamin perempuan dengan
karakteristik responden di BPSTW Budi
Luhur Bantul, dengan jumlah terbanyak
26 lansia (59%). Lalu jumlah umur dengan
karakteristik responden di BPSTW Budi
Luhur Bantul, dengan jumlah terbanyak
berumur 60-62 tahun berjumlah 12
lansia (27%). Kemudian diketahui bahwa
jumlah pendidikan dengan karakteristik
responden di BPSTW Budi Luhur Bantul,
dengan jumlah terbanyak tidak lulus SD
yaitu 14 lansia dan jumlah paling sedikit
S1 yaitu 1 lansia (2%).
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b. Tingkat Pengetahuan Lansia Tentang
Hipertensi

Analisis Bivariat
Hubungan tingkat pengetahuan tentang
hipertensi dengan tindakan pencegahan
hipertensi pada lansia di BPSTW Budi
Luhur Bantul

Tabel 4.2. Distribusi Tingkat Pengetahuan
Lansia Tentang Hipertensi Di BPSTW
Budi Luhur Bantul
Kategori

Frekuensi

Persen%

Baik

27

61,4

Cukup

12

27,3

Kurang
Total

5
44

11,3
100

Tabel 4.4. Hubungan Tingkat Pengetahuan
Tentang Hipertensi Dengan Tindakan
Pencegahan Hipertensi pada Lansia di
BPSTW Budi Luhur Bantul
Tingkat
pengetahuan
hipertensi

Sumber : Data Primer, 2020
Berdasarkan hasil penelitian pada
tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah
tingkat pengetahuan lansia tentang
hipertensi di BPSTW Budi Luhur Bantul,
dengan kategori jumlah terbanyak Baik
ada 27 lansia (61,4%).
c. Tindakan Pencegahan Hipertensi PadaLansia
Tabel 4.3. Distribusi Tindakan Pencegahan
Hipertensi Pada Lansia Di BPSTW Budi
Luhur Bantul
Kategori

Frekuensi

Persen%

Baik

32

72,7

Kurang

12

27,3

Total

44

100

Sumber : Data Primer,2020
Berdasarkan hasil penelitian pada
tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah
tindakan pencegahan hipertensi pada
lansia di BPSTW Budi Luhur Bantul,
kategori jumlah terbanyak Baik ada 32
lansia (72,7% ), dan kategori jumlah paling
sedikit yaitu Kurang ada 12 lansia(27,3%).

Tindakan Pencegahan
hipertensi

r
(pvalue)

Baik

(%)

Kurang

(%)
∑

Baik

19

70,4

8

29,6
27

0,642

Cukup

9

75

3

25
12

(0.05)

Kurang

4

80

1

20
5

Jumlah

32

72,7

12

27,3
44

Sumber : Data Primer, 2020
Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa
tingkat pengetahuan lansia tentang hipertensi
Baik sebanyak 19 (70,4%) dan tindakan
pencegahan hipertensi pada lansia terbanyak
adalah 8 (29,6%) lansia. Berdasarkan uji
statistik menggunakan uji korelasi Rank
Spearman menunjukkan tingkat keeratan
koefisien korelasi sangat lemah sebesar -0.072
dengan nilai p value sebesar 0.642 > nilai α =
0.05 yang artinya tidak ada hubungan yang
bermakna antara tingkat pengetahuan tentang
hipertensi dengan tindakan pencegahan
hipertensi pada lansia di BPSTW Budi Luhur
PEMBAHASAN
a. Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin
Berdasarkan tabel 4.1 jenis kelamin
perempuan lebih banyak mengalami
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hipertensi dibandingkan yang berjenis
kelamin laki-laki. Menurut analisis dari
peneliti bahwa perempuan tingkat stres
lebih tinggi dari pada laki-laki. Hasil
wawancara dari responden, responden
perempuan dalam penelitian ini sudah
mengalami menopause. Pada umumnya
resiko hipertensi pada pria lebih tinggi
dibandingkan dengan wanita. Namun,
pada usia pertengahan dan lebih tua,
insiden pada wanita akan meningkat.
Hasil penelitian ini sama dengan
penelitian sebelumnya dari Sutangi H
dan Winanti tahun 2013, di mana setelah
usia >50 tahun perempuan mengalami
menopause
sehingga
prevalensi
perempuan meningkat dibandingkan
laki-laki untuk mengalami hipertensi.
Adanya hasil yang sama ini karena usia
pertengahan dan lebih tua, insiden stress
pada wanita akan meningkat. Ini berkaitan
dengan masa pramenopause yang dialami
perempuan sehingga mengakibatkan
tekanan darah cenderung naik.
Sebelum menopause wanita relatif
terlindung dari penyakit kardiovaskuler
karena adanya hormon estrogen. Sementara
itu, kadar estrogen menurun pada wanita
yang memasuki masa menopause. Dengan
demikian, resiko hipertensi pada wanita
yang berusia diatas 65 tahun menjadi lebih
tinggi.
b. Karakteristik Responden Berdasarkan
Umur
Berdasarkan tabel 4.1 dapat
diketahui bahwa karakteristik responden
berdasarkan umur dengan rentang umur
60-62 tahun dengan rata-rata umur 62
tahun termasuk lanjut usia (getriatric
age) responden tertinggi 12 lansia (27%),
pada usia ini, daya tangkap dan pola pikir
terpengaruhi, lanjut usia merupakan usia
yang memiliki resiko terkena penyaki
kronik seperti hipertensi, diusia ini juga

cepat stres karena keadaan. Responden
memiliki tugas dan tanggung jawab yang
banyak dalam hal melakukan kegiatankegiatan yang dilakukan sehari-hari di
panti, dan mempunyai keiginan untuk
berkumpul bersama keluarganya.
Penelitian ini ada kesamaan dengan
penelitian terdahulu dari Neneng Nurlita
tahun 2017 menjelaskan tentang usia >59
tahun mempengaruhi angka hipertensi dan
mempengaruhi pengetahuan responden
terhadap pencegahan hipertensi. Hasil
penelitian ini sejalan karena sama-sama
respondennya lanjut usia.
Tekanan darah meningkat seiring
bertambahnya usia. Tekanan darah
meningkat sesuai umur, dimulai sejak
umur 40 tahun (Bustan, 2007). Seiring
bertambahnya usia pembuluh darah
akan lebih kaku sehingga kehilangan
kelenturannya (Tamher dan Noorkasiani,
2012). Pada lansia, arteri lebih keras dan
kurang fleksibel terhadap tekanan darah.
(Berman dkk, 2009). Hal ini mengakibatkan
peningkatan tekanan sistolik. Tekanan
diastolik juga meningkat karena dinding
pembuluh darah tidak lagi retraksi secara
fleksibel.
c. Karakteristik Responden Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
Karakteristik responden berdasarkan
tingkat pendidikan, tertinggi 14 responden
(32%) tingkat pendidikan tidak lulus SD,
hasil analisis tabulasi tingkat pendidikan
dengan pengetahuan tertinggi responden
pendidikan tidak lulus SD dengan
kategori baik 27 responden dan responden
pendidikan tidak lulus SD kategori
pengetahuan cukup 12 responden.
Hasil penelitian ini ada kesamaan
dengan hasil penelitian terdahulu dari
Harahap, dkk tahun 2019, yang menyatakan
bahwa dari 70 responden lansia, 55 orang
(82,9%) diantaranya berpendidikan rendah.
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Adanya kesamaan karena responden
merupakan lanjut usia.
Hal ini menunjukkan responden
yang berpendidikan rendah belum tentu
mempunyai pemahaman dan sikap yang
salah tentang pencegahan hipertensi pada
lansia, seseorang yang berpendidikan
rendah mungkin saja mendapatkan akses
informasi yang terbatas.
Begitupun halnya yang dialami oleh
responden dalam penelitian ini sebagian
besar dari mereka memperoleh informasi
dari orang perorang, media massa atau
media cetak namun tidak dipahami secara
benar.
d. Tingkat Pengetahuan Tentang Hipertensi Pada Lansia Di BPSTW Budi
Luhur Bantul
Hasil penelitian menunjukkan
tingkat pengetahuan lansia tentang
hipertensi di dapatkan tingkat pengetahuan
baik sebanyak 27 responden (61,4%)
tingkat pengetahuan cukup sebanyak
12 responden (27,3%) dan tingkat
pengetahuan kurang sebanyak 5 responden
(11,3%). Peneliti berasumsi bahwa lansia
yang memiliki pengetahuan yang baik
dikarenakan lansia Di BPSTW Budi Luhur
sebelumnya sudah pernah mendapatkan
informasi melalui penyuluhan kesehatan
ataupun sosialisasi yang dilaksananakan
oleh petugas kesehatan yang ada di
BPSTW Budi Luhur Bantul.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian terdahulu dari Astika tahun
2014. Judul penelitian itu yaitu Hubungan
Antara Tingkat Pengetahuan Tentang Diet
Hipertensi dengan Kejadian Kekambuhan
Hipertensi Lansia di Desa Mancasan
Wilayah Kerja Puskesmas I Baki
Sukoharjo, dari 82 responden penelitian,
sebagian besar pengetahuan lansia tentang
hipertensi (diet hipertensi) masuk kategori
baik sebanyak 60 responden, dan yang
4023

termasuk kategori tingkat pengetahuan
kurang ada 22 responden. (Guntoro B,
Purawati K, 2019)
Faktor-faktor yang mempengaruhi
pengetahuan adalah melalui informasi
dan media sosial yang diperoleh baik dari
pendidikan formal maupun nonformal
dapat
berpengaruh
jangka
pendek
sehingga menghasilkan perubahan ataupun
peningkatan pengetahuan. Pengetahuan
juga dipengaruhi oleh:
1. Sosial, budaya dan ekonomi,
Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan
oleh masyarakat di lingkungan
tertentu tanpa melihat baik dan buruk.
Status ekonomi seseorang juga akan
menentukan tersedianya suatu fasilitas
yang diperlukan untuk kegiatan tertentu
sehingga status sosial ekonomi ini akan
mempengaruhi pengetahuan seseorang.
2. Lingkungan
Lingkungan adalah segala sesuatu yang
ada di sekitar individu, baik lingkungan
fisik,
biologis,
maupun
sosial.
Lingkungan berpengaruh terhadap
proses masuknya pengetahuan ke dalam
individu yang berada dalam lingkungan
tersebut. Hal ini terjadi karena
adanya interaksi timbal balik ataupun
tidak, yang akan direspons sebagai
pengetahuan oleh setiap individu.
3. Pengalaman
Pengalaman belajar dalam bekerja yang
dikembangkan memberikan pengetahuan
dan keterampilan profesional, serta
pengalaman belajar selama bekerja akan
dapat mengembangkan kemampuan
mengambil keputusan yang merupakan
manifestasi dari keterpaduan menalar
secara ilmiah dan etik yang bertolak dari
masalah nyata dalam bidang kerjanya.
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4. Usia
Usia mempengaruhi daya tangkap
dan pola pikir seseorang. Semakin
bertambah
usia
akan
semakin
berkembang pula daya tangkap dan
pola pikirnya sehingga pengetahuan
yang diperolehnya semakin membaik.
(Budiman &Riyanto, 2013)

4.
5.

e. Tindakan Pencegahan Hipertensi Pada
Lansia Di BPSTW Budi Luhur Bantul
Berdasarkan penelitian ini di
BPSTW Budi Luhur Bantul menunjukkan
tindakan pencegahan hipertensi dengan
kategori baik ada 32 lansia (72,7%).
Pencegahan hipertensi bisa dilakukan
dengan mengatur pola makan yang sehat
dan bersih, menghindari faktor-faktor
resiko hipertensi, dan tidak mudah stress.
Hasil
penelitian
ini
sesuai
dengan teori bahwa perilaku kesehatan
adalah semua aktivitas atau kegiatan
seseorang, baik yang dapat diamati
maupun tidak diamati yang berkaitan
dengan pemeliharaan dan peningkatan
kesehatan (Notoatmodjo,2014). Tujuan
dari pencegahan hipertensi adalah untuk
mengurangi insidensi penyakit dengan
cara mengendalikan penyebab- penyebab
penyakit dan faktor-faktor resikonya.
Menurut
peneliti
tindakan
pencegahan hipertensi berupa perilaku
pencegahan merupakan respon atau
reaksinya seseorang terhadap stimulus
(rangsangan dari luar). Menurut Mansjoer
tahun 2012 Pencegahan hipertensi
meliputi:
1. Kurangi makanan yang mengandung
garam.
2. Menurunkan berat badan bila
terdapat kelebihan.
3. Meningkatkan aktivitas fisik aerobik
(30-45 menit/hari), mengurangi
asupan natrium \ (<100 mmol Na/2,4
Na/6gr NaCl/hari).

9.

6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Olahraga secara teratur.
Makan sayur dan buah yang berserat
tinggi seperti sayuran hijau, pisang,
tomat, wortel, melon, dan jeruk.
Berhenti merokok.
Hindari
obat
yang
dapat
meningkatkan
tekanan darah.
Mempertahankan asupan kalium
yang \ adekuat (90 mmol/hari).
Mempertahankan asupan kalium dan
magnesium yang adekuat.
Menurunkan berat badan bila terdapat
kelebihan (indeks masa tubuh ≥ 27).
Membatasi alcohol
Mengurangi asupan lemak januh dan
kolestrol dalam makanan
Istirahat yang cukup
Mengatur pola makan
Latihan relaksasi dan meditasi
Berusaha dan berdoa serta membina
hidup yang sehat dan berpikir positif
dapat mencegah tekanan darah tinggi

f. Hubungan
Tingkat
Pengetahuan
Tentang Hipertensi Dengan Tindakan
Pencegahan Hipertensi Pada Lansia Di
BPSTW Budi LuhurBantul
Berdasarkan uji korelasi Spearman
Rank didapatkan nilai p value sebesar
0.642 > nilai α = 0.05. Hal ini berarti
bahwa hipotesis Ho di terima dan dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan
yang bermakna antara tingkat pengetahuan
tentang hipertensi dengan tindakan
pencegahan hipertensi pada lansia di
BPSTW Budi Luhur Bantul. Menurut
asumsi peneliti pengetahuan yang
diterapkan oleh lansia memberi dampak
yang sangat besar terhadap tindakan
pencegahan hipertensi.
Hasil penelitian ini ada kesamaan
dengan hasil penelitian yang di lakukan
oleh Angkawijaya A tahun 2016, yang
menyatakan tidak ada hubungan yang
signifikan antara tingkat pengetahuan
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dengan tindakan pencegahan hipertensi.
Dikatakan ada kesamaan bisa karena
responden lansia meskipun pengetahuan
yang dimiliki baik namun bukan menjadi
jaminan tindakan pencegahan akan baik
juga.
Pengetahuan adalah hasil pengindraan
manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap
objek melalui indra yang dimilikinya
(mata, telinga, hidung dan sebagainya).
Sebagian besar pengetahuan seseorang
diperoleh melalui indra pendengaran
(telinga), dan indra penglihatan (mata).
(Notoatmodjo, 2010).
Lansia yang memiliki pengetahuan
yang baik tetapi pencegahan masih
kurang, hal ini terjadi karena responden
‘menyepelekan’ tentang pencegahan
hipertensi. Sehingga mereka tidak
mengetahui cara mencegah hipertensi
dengan baik dan benar. Sebelum seseorang
melakukan pencegahan hipertensi dengan
baik dan benar mereka harus mengetahui
terlebih dahulu apa arti atau manfaat
pencegahan hipertensi dan apa risikonya.
Apa bila tidak melakukan tindakan
pencegahan dengan benar dan baik
hipertensi ini dapat menyerang siapa saja
terutama pada lanjut usia.
Selain itu lansia yang memiliki
pengetahuan kurang tetapi pecegahan baik
hal ini terjadi karena lansia tersebut dapat
mengaplikasikan cara mencegah hipertensi
dengan tidak mengkomsumsi makanmakanan yang banyak mengandung
garam secara berlebihan, stress, dan tidak
mengkomsumsi minuman yang beralkhol.
Hipertensi di definisikan sebagai
tekanan darah tinggi yang menetap,
dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg
dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg
(De Wit &Kumagai, 2013). Penyebab
hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa
faktor yang berpengaruh dalam terjadinya
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hipertensi seperti: faktor genetik, stres
dan psikologis, serta faktor lingkungan
dan diet (peningkatan penggunaan garam
dan berkurangnya asupan kalium atau
kalsium). Umumnya gejala baru terlihat
setelah terjadi komplikasi pada organ
target seperti ginjal, mata, otak dan jantung
(Andra, 2013).
Komplikasi yang disebabkan hipertensi
penyakit jantung membesar, sesak napas
(dispnue), cepat lelah, gagal jantung,
kerusakan ginjal, malam banyak kencing,
kerusakan sel ginjal, gagal ginjal, serangan
otak/stroke, pemekaran pembuluh darah,
perdarahan, kematian sel otak : stroke,
penglihatan menurun, gangguan gerak
dan keseimbangan, kematian (Andra,
2013). Penatalaksanaan Hipertensi bisa
dilakukan dengan Mempertahankan berat
badan ideal, Mempertahankan berat badan
ideal sesuai Body Mass Indeks (BMI)
dengan rentang 18,5 – 24,9 kg/m2, Batasi
komsumsi alkohol, makan K dan Ca yang
cukup dan diet, menghindari merokok,
penurunan stress, terapi massase.
Tindakan
Pencegahan
hipertensi
merupakan bagian dari pengobatan
hipertensi, karena mampu memutus mata
rantai hipertensi dan komplikasinya.
(Khairul Anam, 2016). Kurangi makanan
yang mengandung garam, menurunkan
berat badan bila terdapat kelebihan,
meningkatkan aktivitas fisik aerobik
(30-45 menit/hari), mengurangi asupan
natrium (<100 mmol Na/2,4 Na/6gr NaCl/
hari), olahraga secara teratur, makan
sayur dan buah yang berserat tinggi
seperti sayuran hijau, pisang, tomat,
wortel, melon, dan jeruk, hindari obat
yang dapat meningkatkan tekanan darah,
mempertahankan asupan kalium yang
adekuat (90 mmol/hari), mengurangi
asupan lemak januh dan kolestrol dalam
makanan, istirahat yang cukup, mengatur
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pola makan, berusaha dan berdoa serta
membina hidup yang sehat dan berpikir
positif dapat mencegah tekanan darah
tinggi.
Keterbatasan Penelitian :
Penelitian ini memiliki beberapa hal yang
menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan
penelitian, diantaranya:
1. Keterbatasan
peneliti
dalam
berkomunikasi
dengan
lansia
dikarenakan masih dalam situasi
pandemik covid 19.
2. Keterbatasan waktu dikarenakan tidak
boleh terlalu lama bertemu dengan
lansia.

1. Bagi pengelola STIKES Wira Husada hasil

2.

3.

KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan analisis univariat, maka dapat
disimpulkan bahwa pengetahuan lansia
tentang hipertensi di BPSTW Budi Luhur
Bantul, terbanyak kategori baik sejumlah
61,4% lansia dan paling sedikit kategori
kurang sebanyak 11,3% lansia, sedangkan
tindakan pencegahan hipertensi pada
lansia di BPSTW Budi Luhur Bantul,
terbanyak kategori baik ada 72,7% lansia,
dan paling sedikit kategori kurang ada
27,3% lansia.
Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis bivariat didapatkan kesimpulan
bahwa tidak ada hubungan yang bermakna
antara tingkat pengetahuan tentang
hipertensi dengan tindakan pencegahan
hipertensi pada lansia di BPSTW Budi
Luhur Bantul dapat dilihat dengan hasil
yang diperoleh (p-value =0.642 > nilai α
= 0.05)
b. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka
dapat diberikan saran sebagai berikut:

4.

5.

penelitian ini diharapkan bagi institusi
sebagai referensi dalam pengembangan
penelitian bidang keperawatan komunitas
Bagi pengelola BPSTW Budi Luhur Bantul
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan informasi bagi pihak BPSTW
Budi Luhur agar dapat meningkatkan
penyuluhan kesehatan kepada lansia
terkait hipertensi dan tindakan pencegahan
hipertensi, terutama yang diakibatkan oleh
beban pikiran dan permasalahan yang
memicu terjadinya stres dan pentingnya
manfaat pentingnya diet rendah garam dan
berolaraga secara teratur.
Bagi lansia dapat mengetahui pentingnya
pencegahan hipertensi sehinga lansia
dapat mengurangi makan-makanan yag
mengandung garam berlebihan serta
berolahraga secara teratur.
Bagi mahasiswa hasil penelitian ini
diharapkan agar dapat di jadikan sumber
informasi dalam mengetahui seberapa
banyak lansia yang memahami hipertensi
dan tindakan pencegahan terhadap
hipertensi
Bagi peneliti lain diharapkan pada peneliti
lain melakukan penelitian lebih lanjut
tentang penyakit hipertensi pada seseorang
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:
status sosial ekonomi, status gizi, umur,
jenis kelamin.
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Abstrak
Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses penerapan model pembelajaran
project based learning dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan membuat produk
usaha siswa, kemudian bagaimana hasil peningkatan kreativitas dan keterampilan membuat
produk usaha siswa melalui model project based learning pada pelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan kelas XII kuliner 4 SMKN 1 Sewon 2020/2021
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model pembelajaran
project based learning. Subyek penelitian peserta didik kelas XII Jasa Boga 4 SMK Negeri 1
Sewon yang berjumlah 31 peserta didik. Pelaksanaan bulan Juli sampai Oktober 2020, terdiri
dari 3 siklus, dengan tahapan: “Observasi, Perencanaan-Tindakan & Refleksi”. Tindakan
dilakukan oleh peneliti dan kolabolator yang bertugas mengamati dan mencatat setiap
perkembangan yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Analisis
data dilakukan dengan mengukur kreativitas dan keterampilan hasil produk usaha boga, yaitu
dengan menyajikan dalam bentuk tabel dan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa observasi awal banyak kelompok yang masih
kurang kreatif dan terampil. Melalui penerapan metode project based learning (PJBL). Dalam
penerapan metode project based learning (PJBL) peserta didik mengalami peningkatan hasil
berpikir kreativitas dan keterampilannya setelah diberi tindakan. Peningkatan kreativitas dalam
membuat produk usaha siswa pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XII
Kuliner 4 SMKN 1 Sewon 2020/2021 sebesar 67,85%, dan peningkatan keterampilan dalam
membuat produk usaha siswa sebesar 54,84%. Uraian diatas menunjukan bahwa metode
project based learning (PJBL) dapat meningkatka kreativitas dan keterampilan siswa pada
pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan.
Kata Kunci: Kreativitas, Keterampilan, Produk Kreatif, Project Based Learning (PJBL)
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Abstract
The purpose of the study was to find out how the process of implementing the project
based learning model in improving students’ creativity and skills in making business products,
then how the results of increasing students’ creativity and skills in making business products
through the project based learning model in the lesson of creative products and entrepreneurship
class XII culinary 4 SMKN 1 Sewon 2020/2021.
This research is a classroom action research (CAR) with a project based learning
model. The research subjects were students of class XII Catering 4 at SMK Negeri 1 Sewon,
totaling 31 students. Implementation from July to October 2020, consists of 3 cycles, with the
stages: “Observation, Planning-Action & Reflection”. Actions are carried out by researchers
and collaborators who are tasked with observing and recording every development. The
data collection method used is observation. Data analysis was carried out by measuring the
creativity and skills of the culinary business products, namely by presenting in the form of
tables and percentages.
The results showed that the initial observations of many groups were still less creative
and skilled. Through the application of the project based learning (PJBL) method. In the
application of the project based learning (PJBL) method, students experience an increase
in their creative thinking and skills after being given action. Increased creativity in making
student business products in learning creative products and entrepreneurship for class XII
Culinary 4 SMKN 1 Sewon 2020/2021 by 67.85%, and increasing skills in making student
business products by 54.84%. The description above shows that the project based learning
(PJBL) method can increase students’ creativity and skills in learning creative products and
entrepreneurship.
Keywords: Creativity, Skills, Creative Products, Project Based Learning (PJBL)

PENDAHULUAN
Proses belajar mengajar pada umumnya
merupakan suatu kondisi dimana bertemunya
guru, siswa, dengan menggunakan berbagai
perangkat mengajar yang berada disatu ruang
dan waktu yang sama. Sehingga pembelajaran
akan tercipta suasana yang bervariasi sesuai
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Dalam proses pembelajaran peran guru
adalah sebagai motivator dan siswa sebagai
aktor pembelajaran atau pembelajaran
berbasis siswa (student centered approach).
Bila siswa diberikan tanggung jawab yang
lebih besar, maka siswa diharapkan akan

lebih kreatif, inovatif serta serius dalam
belajar. Selain itu berdasarkan kriteria
tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan
menjadi
9 (sembilan) area kompetensi
lulusan SMK/MAK yang dituangkan dalam
panduan pembelajaran jarak jauh oleh Dinas
Pendidikan pada masa pandemi covid 19
pada tahun 2020/2021 diantaranya: keimanan
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa; kebangsaan dan cinta tanah air; karakter
pribadi dan sosial; literasi; kesehatan jasmani
dan rohani; kreativitas; estetika; kemampuan
teknis; dan kewirausahaan. Pada saat ini,
dimana Indonesia baru mendapatkan wabah
covid-19 seluruh pembelajaran langsung
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diganti On-line dengan metode pembelajaran
jarak jauh (PJJ) dalam sistem jaringan atau
daring menggunakan sarana laptop, gedget
atau yang lain. Dalam rangka memutus
siklus penyebaran Covid-19 Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan
surat edaran bertanggal 24 Maret 2020
tentang pelaksanaan pendidikan pada masa
darurat penyebaran Covid-19. Dengan belajar
dirumah merupakan pembelajaran yang tepat.
(media Indonesia.com).
Mencermati dari sembilan area
kompetensi lulusan diatas, pendidikan
kewirausahaan di Indonesia dirasa masih
kurang memperoleh perhatian yang cukup
memadai baik oleh dunia pendidikan dan
masyarakat. Kecenderungan pendidikan
kewirausahaan bersifat teoritis, kemudian
masyarakat masih berpandangan jadi pegawai
lebih nyaman dibanding menjadi seorang
entrepreneurship (Arie Wibowo Khurniawan,
2019). Adapun
pendidikan
kejuruan
merupakan pendidikan menengah yang
mempersiapkan peserta didik terutama untuk
berkerja dalam bidang tertentu (UU Nomor
20 Tahun 2013, Penjelasan Pasal 15). Salah
satunya adalah SMK Negeri 1 Sewon, Bantul,
Yogyakarta merupakan SMK yang mencetak
lulusan dalam bidang Pariwisata khususnya
bidang kuliner. Kendala dalam pembelajaran
sistem online baik dari segi pengetahuan dan
keterampilannya adalah guru kesulitan dalam
mengarahkan dan menjelaskan secara detail,
apa lagi materi yang berkaitan dengan praktek
atau pembelajaran produktif.
Produk kreatif dan kewirausahaan
merupakan pembelajaran yang mengarahkan
dan mendidik siswa untuk senantiasa
berkembang dan mampu menjadi seorang
wirausaha yang kreatif inovatif mengikuti
perkembangan industri jasa makanan
saat ini. Selain itu mata pelajaran produk
kreatif ini merupakan mata diklat baru
yang ada di kurikulum K13 revisi, sehingga

untuk pengembangan materi dan cara
pembelajarannya masih perlu dikembangkan
secara serius dan berkelanjutan. Pembelajaran
di SMKN 1 Sewon juga dengan Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ), baik teori dan praktek.
Pengamatan kreativitas selama tiga bulan
pembelajaran dengan daring relatif sedikit
permasalahannya dibanding keterampilannya.
Adapun kendala tersebut tidak adanya alat,
bahan yang sama, persepsi siswa dalam
memahami dan mengaplikasikan praktek
tidak sesuai dengan tujuan guru dalam
pembelajaran. Selain motivasi siswa kurang,
kreativitas siswa pada praktek juga masih
rendah, terlihat dalam hal kesulitan refrensi
keterampilan menentukan menu, bentuk
usaha, mengemas dan memorsi, menghitung
harga, promosi dan memasarkan produk serta
sulitnya koordinasi guru dan siswa. Data
pengamatan pada 31 siswa yang diperolah
siswa yang cepat dan benar mengumpulkan
tugas lima siswa, yang mengumpulkan
tugas cepat kurang benar sepuluh siswa dan
mengumpulkan tugas terlambat benar tujuh
siswa, dan terlambat kurang benar delapan
siswa dan presensi juga tidak seratus persen.
Selain itu motivasi siswa dalam mengikuti
daring sangat juga kurang, kreativitas siswa
rendah dalam praktek proses membuat produk
usaha boga, produk hasil siswa masih perlu
pembimbingan, nilai hasil praktek masih
kurang, sehingga tujuan pembelajaran belum
tercapai.
Dari
beberapa
macam
model
pembelajaran yang peniliti pelajari dapatlah
satu model yang dianggap sebagai salah
satu solusi dalam proses Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ) ini, yaitu project based learning.
Model Pembelajaran project based learning
yang dipilih dalam penelitian ini diharapkan
mampu menjadi solusi dalam pembelajaran
produk kreatif dan kewirausahaan. Hal
ini sesuai pendapat Istarani (2011:156)
berpendapat bahwa Pembelajaran Berbasis
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Proyek (Project Based Learning) yaitu sebuah
pendekatan pembelajaran yang inovatif,
yang menekankan pada belajar kontekstual
melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks.
Project Based Learning didasarkan pada teori
kontruktivisme merupakan pembelajaran
siswa aktif. Pembelajaran melalui project
based learning (PJBL) juga dapat digunakan
sebagai sebuah metode belajar untuk
mengembangkan kemampuan siswa dalam
membuat
perencanaan,
berkomunikasi,
menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
melaksanakan dan melaporkan usahanya.
Adapun Rumusan Masalah dalam
penelitian ini adalah 1) Bagaimana
proses dan hasil penerapan model
pembelajaran project based learning untuk
meningkatkan kreativitas dalam membuat
produk usaha siswa pada pembelajaran
produk kreatif dan kewirausahaan. 2)
Bagaimana proses dan hasil penerapan model
pembelajaran project based learning untuk
meningkatkan keterampilan membuat produk
usaha pada pelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan.
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) ini adalah untuk mengetahui
bagaimana proses dan hasil penerapan model
pembelajaran project based learning untuk
meningkatkan kreativitas dan keterampilan
dalam membuat produk usaha siswa pada
pembelajaran produk kreatif. Manfaat dari
penelitian ini diantaranya, bagi siswa yaitu
siswa akan lebih kreatif dan inovatif dalam
pemasaran produk pada pembelajaran produk
kreatif dan kewirausahaan sehingga akan
memberikan hasil dan pengalaman belajar
yang lebih baik. Bagi Guru yaitu menambah
pengalaman dan pengetahuan dalam
penerapan berbagai model pembelajaran
yang menarik, inovatif dalam pembelajaran
jarak jauh (PJJ). Manfaat bagi sekolah yaitu
meningkatkan mutu pendidikan sekolah,
agar mendapatkan kwalitas lulusan yang

kompeten, berprestasi, mandiri dan siap
berwirausaha.
KAJIAN TEORI
Kreativitas Siswa
Konsep kreativitas dapat ditinjau dari
berbagai aspek, walaupun saling terkait dan
mempunyai penekanan yang berbeda-beda.
Kreativitas merupakan ungkapan yang unik
dari keseluruhan kepribadian sebagai hasil
interaksi individu dengan lingkungannya, dan
yang tercermin dalam pikiran, perasaan, sikap
dan perilakunya dalam Utami Munandar
(1987: 1). Selain itu Utami Munandar (1992)
menguraikan kreativitas dalam tiga tekanan
kemampuan diantaranya kemampuan untuk
mengkombinasi,
memecahkan/menjawab
masalah dan kemampuan operasional anak
kreatif. Dapat diperjelas tekanan yang
ketiga merupakan kemampuan yang secara
operasional
mencerminkan
kelancaran,
keluwesan dan orisionalitas dalam berpikir,
serta kemampuan untuk mengelaborasi
(mengembangkan/memperkaya/merinci)
suatu gagasan. Adapun Conny Semiawan
(1984) berpendapat kreativitas merupakan
kemampuan untuk memberikan gagasangagasan baru serta diterapkan dalam
pemecahan masalah. Kreativitas meliputi,
baik ciri-ciri seperti kelancaran, keluwesan,
dan keaslian dalam pemikiran. Selain itu
Adapun ciri-ciri kreativitas menurut
pendapat Guilford yang dikutip Dedi Supriadi
(1994: 7) berpendapat tentang sifat yang
menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif
diantaramya a) Kelancaran (Fluency), yaitu
kemampuan untuk menghasilkan banyak
gagasan, meliputi: mempunyai pendapat,
bebas dalam berpikir, percaya diri, dan perfikir
panjang. b) Keluwesan (Flexibility), yaitu
kemampuan untuk mengemukakan bermacammacam pemecahan atau pendekatan terhadap
masalah, meliputi: mampu menghasilkan
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suatu ide, mempunyai inisiatif, mandiri atau
kerja keras, mencari pengalaman baru. c)
Keaslian (Originality), yaitu kemampuan
untuk mencetuskan gagasan dengan caracara yang asli, meliputi: memberikan respon
untuk sesuatu hal, mempunyai daya imajinasi
yang aktif. d) Penguraian (Elaboration), yaitu
kemampuan menyatakan pengaruh ide secara
terperinci untuk mewujudkan ide menjadi
kenyataan, meliputi: bebas berpendapat dan
merinci sesuatu selalu menemukan, meneliti
dan mewujudkan ide, bersikap terhadap
pengalaman baru. e) Perumusan kembali
(Redefinition), yaitu kemampuan menyatakan
pengaruh ide secara terperinci untuk
mewujudkan ide menjadi kenyataan, meliputi:
bebas berpendapat dan merinci sesuatu selalu
menemukan, meneliti dan mewujudkan ide,
bersikap terhadap pengalaman baru.
Hal yang mendorong seseorang
berpikir kretaif menurut Utami Munandar
(1999) kreativitas siswa dapat terwujud jika
ada dorongan dalam diri individu (motivasi
intrinsik) dan dorongan dari lingkungan/ luar
(motivasi ekstrinsik). Selain itu (Rogers,
1982 dalam Munandar, 1999) Adapun faktor
dalam pribadi yang dapat membuat individu
kreatif yaitu adanya keterbukaan terhadap
pengalaman, kemampuan untuk menilai
situasi patokan pribadi seseorang (internal
locus of evaluation), kemampuan untuk
bereksperimen. Ketiga ciri atau kondisi
tersebut merupakan dorongan dari dalam
(internal press) untuk berkreasi. Motivasi
intrinsik ini yang hendaknya dibangun
dalam diri individu sejak dini. Hal ini dapat
dilakukan dengan memperkenalkan individu
dengan kegiatan-kegiatan kreatif, dengan
tujuan untuk memunculkan rasa ingin tahu,
dan untuk melakukan hal-hal baru. Kondisi
ekstrinsik (dari lingkungan) secara konstruktif
ikut mendorong munculnya kreativitas.
Kreativitas memang tidak dapat dipaksakan,
tetapi harus dimungkinkan untuk tumbuh.

Individu memerlukan kondisi yang memupuk
dorongan dalam diri dan memungkinkan
individu tersebut mengembangkan sendiri
potensinya. Maka penting mengupayakan
lingkungan (kondisi ekstrinsik) yang dapat
memupuk dorongan dalam diri individu
untuk mengembangkan kreativitasnya. Guru
sebagai pemberi motivasi, sangat penting
dalam memulai dan memelihara usaha peserta
didik peranan ini agar guru memandu kearah
pengambilan keputusan dan kemamauan
untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran
tercapai.
Adapun para ahli berpendapat
tentang bagaimana mengukur kreativitas
seseorang diantaranya dapat dilakukan
dengan menggunakan lima pendekatan,
a) Pendekatan analisis obyektif terhadap
produk kreatif. Pendekatan ini guna menilai
langsung kreativitas produk benda atau
karya kreatif. b) Pertimbangan subyektif
yaitu
pendekatan yang
mengandalkan
seseorang berfikir relatif, hasil menduga
duga berdasarkan perasaan dan selera. c)
Inventori kepribadian, yaitu pendekatan yang
ditujukan guna mengetahui kecenderungan
kreativitas seseorang. d) Inventori biografis
digunakan untuk emgungkap berbagai aspek
yang meliputi identitas pribadi, lingkungan
dan pengalaman. e) Tes kreativitas, Untuk
mengidentifikasi orang-orang kreatif dengan
menunjukkan kemampuan berpikir kreatif
(Dedi Supriadi 1994: 23).
Keterampilan Siswa
Pengertian keterampilan merupakan
suatu kemampuan di dalam menggunakan
akal, fikiran, ide serta kreativitas dalam
mengerjakan, mengubah atau juga membuat
sesuatu itu menjadi lebih bermakna sehingga
dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai
dari hasil pekerjaan tersebut. Contoh dari
keterampilan ialah seperti keterampilan

4037

Jurnal Riset Daerah

Vol. XXI, No.3. September 2021

menjahit, keterampilan memasak, keterampilan menyanyi, keterampilan menulis,
dan lain sebagainya. Orang yang bisa
dikatakan sebagai orang terampil merupakan
orang yang dalam mengerjakan atau juga
menyelesaikan pekerjaannya itu dengan
secara cepat Istilah terampil biasanya
digunakan untuk menggambarkan tingkat
kemampuan seseorang yang bervariasi.
Keterampilan (skill) merupakan kemampuan
untuk mengoperasikan pekerjaan secara
mudah dan cermat (Sri Widiastuti, 2010: 49).
Adapun menurut Hari Amirullah (2003: 17)
istilah terampil diartikan suatu perbuatan
atau tugas, dan sebagai indikator dari tingkat
kemahiran seseorang.
Keterampilan merupakan derajat
keberhasilan yang konsisten dalam mencapai
suatu tujuan dengan efektif. Menurut
Hottinger (Hari Amirullah, 2003: 18),
keterampilan gerak berdasarkan faktorfaktor genetik dan lingkungan dapat dibagi
dua yaitu, (a) keterampilan phylogenetic,
adalah keterampilan yang dibawa sejak
lahir, yang dapat berkembang seiring
dengan bertambahnya usia anak tersebut.
(b) keterampilan ontogenetic, merupakan
keterampilan yang dihasilkan dari latihan
dan pengalaman sebagai hasil dari pengaruh
lingkungan. Dengan melihat uraian pendapat
diatas maka sekarang ini, keterampilan itu
menjadi hal yang sangat penting terutama
bagi seseorang yang ingin bisa mencari
pekerjaan (Singer dikutip oleh Amung
2000: 61). Beragam keterampilan serta juga
pengalaman kerja juga turut menjadi sebuah
penilaian tersendiri. Beberapa keterampilan
dalam biasanya diinginkan oleh perusahaan
serta harus dimiliki oleh para pencari kerja
ialah sebagai berikut: Kesadaran komersial,
ialah memiliki naluri bisnis yang tajam
berkomunikasi, baik verbal atau juga tertulis,
kerja tim, kita diharuskan untuk dapat
mengelola serta bisa bertanggung jawab

didalam sebuah tim, negosiasi serta persuasi,
memecahkan
masalah,
kepemimpinan,
Organisasi, Ketekunan dan juga motivasi,
Kemampuan untuk dapat bekerja di bawah
tekanan serta dapat tetap tenang dalam
menghadapi krisis, kepercayaan diri.
Produk usaha
Pengertian produk ialah hasil proses
produksi yang dilakukan oleh produsen
atau perusahaan yang nantinya akan dijual
kepada konsumen yang membutuhkan.
Selain itu produk merupakan
segala
sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk
mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan
dan yang dapat memuaskan keinginan atau
kebutuhan konsumen (Kotler dan Amstrong
,1996:274). Pendapat lain tentang produk
merupakan kumpulan dari atribut-atribut
yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di
dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas
dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi
penjualannya. (Stanton 1996:222).
Pembelajaran Online
Pandangan
masing-masing
teori
terhadap belajar menimbulkan implikasi
terhadap pembelajaran dan desain materi
pelajaran online learning. Pandangan
yang berbeda memunculkan implikasi
yang berbeda. Hal ini berimplikasi pada
belajar online berupa (1) peserta didik
perlu mengetahui outcome belajar. (2) ujian
dilaksanakan untuk mengetahui outcome
belajar. (3) urutan materi belajar yang tepat
untuk meningkatkan belajar. (4) umpan
balik untuk tindakan koreksi. Pembelajaran
online harus menggunakan strategi-strategi
yang memungkinkan peserta didik untuk
menghadirkan materi belajar sehingga mereka
dapat mentransfernya dari penginderaan
(sense) ke sensory store kemudian ke working
memory. Ini berimplikasi pada pembelajaran
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online yaitu; (1) untuk meningkatkan persepsi
dan perhatian peserta didik termasuk;
penempatan informasi yang penting harus
ditengah-tengah layar, informasi yang penting
harus disorot untuk meningkatkan perhatian
peserta didik, pemberitahuan tentang
pentingnya pelajaran, penyesuaian tingkat
kesulitan materi dengan tingkat kognitif
peserta didik. (2) peserta didik harus didorong
untuk mengkonstruksi hubungan memori
antara informasi baru dengan pengetahuan
yang telah dimiliki dalam long term memory.
(3) pengelolaan informasi ke dalam bentuk
peta informasi untuk membantu proses dalam
working memory. (4) Pemanfaatan strategi
yang membuat transfer memori jangka
panjang lebih efektif yaitu strategi yang
menuntut peserta didik untuk mengaplikasi,
menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi.
Model Pembelajaran
Learning

Project

Based

Project Based Learning (PJBL)
merupakan strategi belajar mengajar yang
melibatkan siswa untuk mengerjakan
sebuah proyek yang bermanfaat untuk
menyelesaikan permasalahan masyarakat
atau lingkungan (Sani, 2014: 172).
Pembelajaran ini memungkinkan siswa
untuk
mengembangkan
kreativitasnya
dalam merancang dan membuat proyek
yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi
permasalahan dalam pembelajaran. Berbagai
model pembelajaran telah dijelaskan, peneliti
memilih model Pembelajaran Berbasis Proyek
untuk memperbaiki proses pembelajaran.
Model pembelajaran ini menekankan pada
ditemukannya konsep atau prinsip yang
sebelumnya tidak diketahui.
Pembelajaran Berbasis Proyek atau
Project Based Learning (PJBL) dilakukan
untuk memperdalam pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh dengan cara

membuat karya atau proyek yang terkait
dengan materi ajar dan kompetensi yang
diharapkan dimiliki oleh siswa. Pembelajaran
Berbasis Proyek merupakan pendekatan
pembelajaran yang inovatif, yang menekankan
belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan
yang kompleks (Istarani 2011: 156). Melalui
Pembelajaran Berbasis Proyek, siswa akan
terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah
dan tugas-tugas bermakna lainnya. Proyek
yang telah disepakati permasalahan nyata.
Kelompok kecil siswa bekerja sama mencari
pemecahan masalah melalui proyek tersebut.
Model
pembelajaran
merupakan
komponen penting dalam kegiatan belajar,
hal ini karena tidak semua karakteristik
dari model pembelajaran tersebut cocok
dengan karakteristik yang dimiliki siswa.
Diffily dan Sassman (dalam Abidin, 2014:
168) menjelaskan bahwa model Project
Based Learning memiliki tujuh karakteristik
sebagai berikut; a) Melibatkan siswa
secara langsung dalam pembelajaran. b)
Menghubungkan pembelajaran dengan dunia
nyata. c) Dilaksanakan dengan berbasis
penelitian. d) Melibatkan berbagai sumber
penelitian. e) Bersatu dengan pengetahuan
dan keterampilan. f) Dilakukan dari waktu
ke waktu. g)
Diakhiri dengan sebuah
produk tertentu. Selain itu Stripling, dkk.
(dalam Sani, 2014: 173-174) berpendapat
karakteristik PJBL yang efektif adalah
mengarahkan siswa untuk menginvestifigasi
ide dan pertanyaan penting, merupakan
proses inkuiri, terkait dengan kebutuhan dan
minat siswa, fokus siswa dengan membuat
produk dan melakukan presentasi secara
mandiri, Menggunakan keterampilan berpikir
kreatif, kritis, dan mencari informasi untuk
melakukan investigasi, menarik kesimpulan,
dan menghasilkan produk, terkait dengan
permasalahan dan isu dunia nyata yang
autentik. Berdasarkan pendapat para ahli,
peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik
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dari model Project Based Learning yaitu:
(1) melibatkan siswa secara langsung dalam
pembelajaran, (2) adanya penelitian pada
prosesnya, (3) dilaksanakan berdasarkan
kebutuhan dan minat siswa, (4) diakhiri
dengan sebuah produk.
Bielefeldt & Underwood (dalam
Ngalimun,
2014:
197),
menyatakan
kelebihan pembelajaran berbasis proyek yaitu
meningkatkan motivasi belajar siswa, belajar
dalam proyek lebih menyenangkan dari pada
komponen kurikulum lain, meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah, kolaborasi.
Berkenaan dengan keunggulan model ini.
Pelaksanaan penerapan Project Based
Learning membutuhkan waktu antara 140200 menit yang berlangsung dalam 1 - 4
kali pertemuan. Efektivitas pelaksanaannya,
jadwal pembelajaran dilakukan 2 kali
dalam seminggu. Abidin (2014: 172)
menggambarkan tahapan Project Based
Learning dengan tahapan: a) Praproyek. b)
Fase 1: Mengidentifikasi Masalah. c) Fase
2: Membuat Desain dan Jadwal Pelaksanaan
Proyek d) Fase 3: Melaksanakan Penelitian.
e) Fase 4: Menyusun Draf Produk, f) Fase
5: Mengukur, Menilai, dan Memperbaiki
Produk. g) Fase 6: Finalisasi dan Publikasi
Produk. h) Pasca proyek.
Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XII
1. Produk Kreatif
Pengertian produk menurut Kotler
(2009) yaitu segala sesuatu yang
dapat ditawarkan kepasar untuk dijual,
digunakan, atau dikonsumsi untuk
memuaskan keinginan dan kebutuhan
konsumen. Kata produk berasal dari
bahasa Inggris product yang berarti
“sesuatu yang diproduksi oleh tenaga
kerja atau sejenisnya. Menurut Tjiptono
(2008) produk dapat didefinisikan sebagai
persepsi konsumen yang dijabarkan

oleh produsen melalui produksi yang
dilakukannya. Produk merupakan elemen
kunci dalam keseluruhan kegiatan jual
beli. Produsen sebaiknya memahami
kebutuhan dan keinginan konsumen
sehingga dihasilkannya produk yang
sesuai. Berdasarkan beberapa uraian diatas
ditarik kesimpulan bahwa produk kreatif
adalah barang atau jasa yang sudah ada
dimodifikasi dengan beberapa aspek dan
menjadi produk baru yang perdagangkan
untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan
konsumen. Produk kreatif harusnya
memiliki beberapa atribut sebelum menuju
pasar yang harus dibuat dengan baik yaitu
kemasan, label, warna, harga, kualitas,
merek, dan ditambah reputasi perusahaan
sehingga produk tersebut tepat guna.
2. Kewirausahaan
Kewirausahaan merupakan proses
seseorang guna mengejar peluang/
kesempatan untuk memenuhi kebutuhan/
keinginan
melalui
inovasi
tanpa
memperhatikan sumber daya yang mereka
kendalikan (Roben dalam Abdur, 2018).
Individu-individu yang menanggung
resiko utama, dalam wujud resiko modal,
waktu, dan komitmen karir dalam hal
menyediakan nilai untuk produk atau
jasa tertentu. Produk atau jasa tersebut
mungkin tidak baru atau bersifat unik,
tetapi tetap nilai harus diciptakan
oleh sang entrepreneur melalui upaya
mencapai dan mengalokasi keterampilanketerampilan serta sumber-sumber daya
yang diperlukan.
3. Merencanakan Produk Usaha
Adapun kompetensi dasar pada pelajaran
produk kreatif dan kewirausahaan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
pada kompetensi dasar 3.2 Menganalisis
peluang usaha produk barang/jasa 4.2
Merencanakan produk usaha. Produk
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usaha bidang jasa boga atau kuliner yang
dimaksud adalah seluruh produk pelayanan
produk makanan dan minuman yang lazim
diperjual belikan. Lingkup dari produk
usaha jasa boga yaitu makanan sepinggan,
aneka snack manis dan gurih, minuman,
olahan nasi, mie, lauk, sayur, nasi bok
serta snack bok dan jajanan kekinian
yang sedang digemari konsumen. Selain
itu siswa diharapkan mampu memilih ide
kreatif dan inovasi produk usaha yang
dimungkinkan akan banyak peminatnya.

pendidikan, modal utama untuk meraih
keberhasilan diantaranya sebagai berikut
pola berfikir yang mengarah pada sikap
dan kemampuan untuk sukses, kepribadian
yang kuat untuk sukses, kecakapan dalam
mengelola usaha, menerapkan menejemen
usaha yang baik, berani memikul segala
risiko dalam usaha atau bisnis.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini
adalah adanya peningkatan kretivitas dan
keterampilan berwirausaha siswa SMKN
1 Sewon.

4. Peluang Usaha dan resiko usaha

METODE PENELITIAN

Peluang usaha adalah kesempatan
yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam
memperoleh sebuah keuntungan bagi
seorang wirausaha atau wirausahawa.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
inspirasi peluang usaha yaitu faktor
internal, merupakan faktor yang berasal
dari dalam diri seseorang. Faktor
eksternal yaitu sesuatu yang dihadapi
seseorang dan merupakan objek untuk
mendapatkan sebuah inspirasi bisnis,
antara lain, masalah yang dihadapi dan
belum terpecahkan, kesulitan yang
dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang
belum terpenuhi baik untuk dirinya
maupun orang lain, pemikiran yang besar
untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Faktor keberhasilan dan kegagalan usaha
dipengaruhi beberapa hal diantaranya
keberhasilan usaha dipengaruhi a) percaya
dan yakin bahwa usaha dan bisnisnya dapat
dilaksanakan b). menerima gagasan baru
di dunia usaha dan bisnis c). Instropeksi
diri d). mendengar saran orang lain d).
bersemangat dan bergaul e). keberhasilan
seorang wirausaha di dalam mengelola
usahanya dapat di definisikan terletak pada
hal-hal sikap dan kemauan serta tindakan
yang nyata, keberanian untuk berinisiatif,
kecakapan atau keahlian, pengalaman dan

Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). PTK dimulai dengan
adanya masalah yang dirasakan sendiri oleh
guru dalam pembelajaran online di suasana
pandemi Covid 19 sekarang ini.
Adapun Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) digambarkan sebagai suatu rangkaian
langkah-langkah (a spiral of step). Merujuk
pada model spiral dari Kemmis dan Mc
Taggart (David Hopkins, 1993: 48), dimana
jalannya penelitian terdiri dari tiga siklus.
Desain penelitian tersebut dapat dilihat pada
gambar di bawah ini
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Penelitian ini dilaksananakan dalam tiga
siklus, masing-masing siklus dengan tahapan:
1. Praproyek.
Pada tahap ini guru menyiapkan semua
perangkat penelitian sebelum dilakukan
penelitian.
2. Perencanaan
Secara lebih rinci, langkah-langkah
perencanaan yaitu : a) Menemukan
masalah dikelas, b) Mencari penyebab dari
masalah-masalah yang ada dikelas selama
mengajar online. c) Memilih masalah. d)
Merancang instrumen. e) Merencanakan
langkah-langkah pembelajaran
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut
ini:
Siklus 1 yaitu dengan Pembukaan,
Apersepsi,
menyampaikan
tujuan
pembelajaran.
4. Observasi
Observasi dilaksanakan oleh kolaborator
dan peneliti. Dimana keduanya mengamati
dan mendokumentasikan hal-hal yang
terjadi selama tindakkan berlangsung.
5. Refleksi
Peneliti dan kolabolator mendiskusikan
hasil
observasi
tindakan
tentang
kekurangan yang ditemui pada siklus
setelah selesai untuk dasar penyusunan
rencana tindakan selanjutnya.
Adapun kriteria keberhasilan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut ini adalah apabila:
1. Jumlah siswa yang dinyatakan kreatif
mencapai 80%
2. Nilai
keterampilan
siswa
80%
mendapatkan nilai dengan kategori
kompeten

Penilaian kreativitas dan keterampilan
siswa menggunakan lembar observasi,
kreativitas
siswa
dengan
mengukur
pengetahuan dan hasil. Adapun penilaian
dengan prosedur pensekoran antara lain
(Sudjana, 2002:67):

Pengamatan aktivitas guru dilakukan
dengan menggunakan lembar observasi
aktivitas guru yang diisi oleh observer pada
tiap-tiap pertemuan dalam suatu siklus dan
sebagai bahan refleksi.
Penilaian kreativitas siswa dengan
menggunakan lembar observasi aktivitas
siswa yang diisi oleh observer pada tiaptiap pertemuan pada setiap siklus. Lembar
observasi aktifitas siswa dapat dinilai dengan
menggunakan rumus :

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Subjek Penelitian
sebelum tindakan, yaitu kondisi pembelajaran
online semester sebelumnya dan awal
semester pertama pada kelas ini krativitas
dapat kategori cukup kreatif dan nilai
keterampilan kurang bisa terukur dengan
valid.
HASIL PENELITIAN
Deskripsi Data Siklus I
1. Hasil Perencanaan Siklus 1
Pengamatan Siklus 1 sampai 3 baik
secara online maupun luring praktek
dilakukan dari tanggal 18 agustus sampai
14 september 2020. Adapun yang diberi
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perlakuan adalah kelas XII Kuliner 4.
Kompetensi dasar yang digunakan yaitu
dari kompetensi dasar yang peneliti
anggap sesuai dengan kondisi saat
pembelajaran jarak jauh saat ini, yaitu
dari aspek pengetahuan
adalah 3.2
Menganalisis peluang usaha produk
barang/jasa dan 4.2 Merencanakan produk
usaha
untuk aspek keterampilannya.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan
sebelum pelaksanaan siklus pertama
dengan model pembelajaran project based
learning adalah menyiapkan materi, RPP,
membuat skenario, pjbl, Instrumen, dan
perangkat penunjang lainnya.
2. Hasil Pelaksanaan Siklus 1
a. Kegiatan Awal
Guru membuka pelajaran dengan
mengucapkan
salam,
mengajak
berdoa, dan mengabsen kehadiran
siswa secara online. Selain itu guru
juga menyampaikan motivasi tentang
pentingnya ibadah dan motivasi belajar
secara umum. Apersepsi materi tentang
produk usaha boga dengan memberikan
power point pada WAG tentang macam
produk usaha dan macam usaha
boga sebelumnya, kemudian tujuan
pembelajaran disampaikan dengan
jelas apa yang ingin dicapai pada saat
akhir pembelajaran tersebut.
b. Kegiatan Inti
Tahap-tahapan dalam kegiatan inti
dalam model project based learning
yaitu terdiri dari 6 langkah yang
dilakukan baik guru maupun siswa
dalam proses pembelajarannya yaitu:
1) Pertemuan 1 secara online:
a) Tahap 1, Menentukan Proyek
(pertanyaan mendasar)
Guru menyajikan permasalahan
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yang
terjadi
dan
berupaya
melibatkan siswa untuk ikut dalam
menentukan suatu proyek apa saja.
Pertanyaan yang diajukan: usaha
jenis produk kuliner apa yang
bisa laku, memenuhi kebutuhan,
mudah mempromosikan, menarik disaat wabah seperti ini, serta
bagaimanakah sistem memasarkan
produk kuliner tersebut secara
aman.
b) Tahap 2. Merancang Penyelesaian
proyek (mendesain perencanaan
proyek)
Siswa
menyiapkan
rancangan
projeck work dengan menganalisis
produk
usaha boga dengan
menyiapkan menu yang akan dijual,
jumlah porsi, menghitung harga jual,
cara mengemas, cara pemasaran
dan promosi, serta pembukuan
pelaporan usaha secara sederhana
tentang untung dan ruginya usaha
tersebut.
c) Tahap 3. Menyusun jadwal
Siswa membuat kesepakatan waktu
proses produksi, mempromosikan
produk/usahanya dengan berbagai
media sosial, dan menetapkan
tempat proses produksi.
2) Pertemuan ke - 2 secara langsung:
a) Tahap 4. Mengevaluasi proses dan
hasil proyek (memonitor peserta
didik dan kemajuan proyek)
Siswa
melaksanakan
praktek
produksi sesuai perencanaanya,
dengan kegiatan belanja, persiapan
bahan,
produksi,
pemorsian,
pengemasan, penghitungan harga
jual, pemasaran, pelaporan hasil
penjualan. Siswa membuat laporan
usaha sementara
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b) Tahap 5. Menyusun laporan &
Presentasi (menguji Hasil)
c) Tahap 6. Evaluasi pengalaman.
Siswa membuat laporan dan
mempresentasikan secara singkat
serta ditanggapi kelompok lain dan
guru.

diperoleh hasil bahwa keterampilan
siswa
memiliki
kecenderungan
kategori cukup kompeten sebesar
61,30% dari seluruh responden dan
masih ada sebagian yang kurang
kompeten.
d. Refleksi Siklus 1.
Hasil pengamatan dari guru dan
kolaborator di atas, maka dapat
disimpulkan pada siklus 1 ini masih
banyak siswa dalam kategori cukup
kreatif 80,6%. Dikarenakan pertama
kali praktek selama pandemi ini, dan
banyak kendala bimbingan secara
online dalam persiapan usahanya dan
komunikasi yang terbatas guru dan
siswa. Kesiapan praktek juga masih
dalam kondisi tidak kondusif. Selain itu
siswa masih belum paham akan sistem
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Dengan demikian maka kreativitas
dan keterampilan siswa masih perlu
ditingkatkan kembali yaitu dengan
dilakukan siklus 2.

3. Hasil Observasi Siklus 1
Hasil pengamatan pada siklus pertama
dengan penggunaan metode project
based learning terhadap siswa XII
kuliner 4 memberikan bentuk lain dalam
pembelajaran, siswa lebih bersemangat
dalam belajar. Hal ini terlihat pada hasil
pengamatan aktivitas siswa yang didukung
dengan pengamatan aktivitas guru. Adapun
hasil pengamatan tersebut yaitu:
a. Aktivitas Guru
Secara umum penerapan pembelajaran
dengan metode Project based learning
terlaksana dengan baik, walaupun masih
perlu ada pembenahan dalam jalannya
pembelajaran.
b. Kreativitas Siswa
Hal-hal yang harus diperbaiki yaitu,
penjelasan tentang model pembelajaran
project based learning, dan skenario
guru dalam mengkoordinir jalannya
diskusi siswa, sehingga tidak akan
ada hal yang menyimpang dari aturan
(tertib). Adapun hasil keterlaksanaan
observasi siswa dalam implementasi
model pembelajaran project based
learning yaitu masih tingginya siswa
yang hanya cukup kreatif sebesar
80,6% sehingga masih perlu adanya
peningkatan kreativitas secara umum.
c. Keterampilan Siswa
Pengamatan keterampilan siswa
diambil dengan pengamatan yang
dilakukan oleh guru maupun kolaborator

Deskripsi Data Siklus Kedua
1. Hasil Perencanaan Siklus 2
Pelaksanaan siklus kedua secara
online pada tanggal 31 Agustus 2020 dan
pertemuan kedua pelaksanaan praktek
tanggal 07 September 2020. Langkahlangkah yang dilakukan pelaksanaan
siklus kedua dengan model pembelajaran
project based learning hampir sama
dengan siklus satu.
2. Hasil Pelaksanaan Siklus 2
Kegiatan awal proses pembelajaran
sama dengan siklus 1 hanya pada apersepsi
materi tentang produk usaha yang lebih
spesifikasi serta diharapkan teknik olah
yang lebih komplek. Hasil pengamatan
kolaborator, secara umum penerapan
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pembelajaran dengan metode project
based learning pada siklus 2 terlaksana
dengan baik. Perubahan terlihat kenaikan
kreativitasnya yaitu pada kategori kreatif
dengan hasil rerata 67,75%, akan tetapi
masih belum memenuhi target penelitian
yaitu 80% siswa mencapai kategori kreatif,
sehingga masih perlu adanya peningkatan
kreativitas secara umum dan khusus dalam
proses pembelajaranya. Pengamatan
keterampilan
siswa
menunjukkan
hasil 45,15 kompeten dan 48,40 cukup
kompeten dan masih ada yang kurang
kompeten 6,45%
3. Hasil Refleksi Siklus 2
Pengamatan menunjukkan peningkatan
yang baik dan signifikan. Siswa sudah
bisa menyesuaikan dengan tugas yang
diberikan guru, sehingga praktek lebih
lancar dan terarah, rasa percaya diri juga
lebih baik, kemasan pakai label produk
dan hasilnya layak jual. Hal yang perlu
diperbaiki yaitu penghitungan harga
jual diperjelas, penjualan masih belum
semuanya bisa purna jual, masih ada yang
mengalami kerugian dalam usahanya.
Untuk kreativitas produknya bahan masih
tetap dibatasi agar siswa lebih bisa diukur
hasilnya. Siklus ketiga perlu dilakukan
karena target penelitian.
Deskripsi Data Siklus Ketiga
Siklus ketiga dilaksanakan untuk
menyiapkan seorang siswa yang tangguh,
mandiri dan sukses.
1. Hasil Perencanaan Siklus 3
Perencanaan siklus 3 hampir sama
dengan siklus sebelumnya, perbedaannya
akan diberikan waktu perencanaan usaha
setiap kelompok yang lebih singkat, dan
pembimbingan secara langsung dengan
guru.

2. Hasil Pelaksanaan Siklus 3
Kegiatan Awal siklus 3 tetap sama
dengan siklus 1, 2 hanya pada materi
tentang produk usaha yang lebih
spesifikasi. Kegiatan inti tahap-tahapan
dalam kegiatan inti dalam model project
based learning terdiri dari 6 langkah yang
dilakukan baik guru maupun siswa dalam
proses pembelajarannya. Hasil Observasi
Siklus 3.
Hasil pengamatan pada siklus ketiga
dengan penggunaan metode project based
learning memberikan bentuk lain dalam
pembelajaran, kreativitas siswa baik serta
hasil praktek juga meningkat lebih dalam
belajar. Adapun hasil tabel keterlaksanaan
observasi siswa pada siklus 3 dalam
implementasi model pembelajaran project
based learning pada kategori kreatif
sebesar 80.75%
Sedangkan pengamatan keterampilan
siswa diambil dengan pengamatan
guru maupun kolaborator diperoleh
peningkatan keterampilan yang signifikan
dan hal tersebut membuktikan bahwa
model project based learning mampu
meningkatkan keterampilan siswa terbukti
pada siklus ke-3 siswa yang terampil
mampu mencapai 83,87%.
4. Hasil Refleksi siklus ke 3
Adapun hasil penelitian siklus ke 3 menujukkan kategori kreativitas dan
keterampilan siswa baik secara umum
meningkat
yaitu sudah memenuhi
indikator keberhasilan yaitu kreativitas
siswa sebesar 80.75%, dan keterampilan
siswa mencapai 83,87%. Dengan
memperhatikan hal tersebut maka
penelitian dianggap cukup sampai siklus
ke - 3.
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PEMBAHASAN

Setelah siswa siap dengan perencanaan,
berikutnya siswa secara luring yaitu tahap
pengambilan modal, belanja dan produksi,
pengemasan, penghitungan harga jual,
penjualan dan pelaporan hasil penjualan
seperti tergambar dalam dokumen dibawah:

Pada proses pembelajaran dengan model
project based learning dilakukan beberapa
tahapan dengan hasil dokumen sebagai
berikut:
Tahap
persiapan
pembelajaran,
ada
kesepakatan dan refleksi saat pembelajaran
dengan kolaborator. Serta pembelajaran
secara daring (online)

Gambar 4. Pengambilan Modal Usaha Dan
Konsultasi

Gambar 2. Perencanaan dan Pembelajaran
Online
Secara online siswa membuat perencanaan
usaha dari menu, daftar belanja, penghitungan
harga jual dan laporan penjualan, dan tidak
lupa sarana promosi produknya leaflat seperti
dibawah ini:
Gambar 5. Contoh Proses Produksi Siswa

Gambar 3. Sarana Promosi Produk Siswa
Gambar 6. Contoh Produk Usaha Siswa
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Gambar 7. Pelaporan Penjualan Dan Evaluasi
Dari
gambaran
hasil
bebarapa
contoh proses diatas mewakili dari proses
pembelajaran siklus satu sampai tiga dimana
pembelajaran dengan model project based
learning mampu meningkatkan kreativitas
dan keterampilan siswa dalam pembelajaran
kewirausahaan. Hal tersebut dapat dilihat
dari perubahan awal praktek siswa masih
kebingungan, hasilnya masih kurang baik,
tidak ada label kemasan, pemorsian kurang
pas, promosi kurang, dari kelompok masih ada
yang rugi karena produk gagal, perencanaan
masih kurang baik. Akan tetapi pada siklus
kedua dan ketiga praktek berangsur baik dan
secara hasil dan pemasukan sudah sangat
lancar dan mampu memberikan penghasilan
siswa dengan sangat memuaskan. Hasil
pengamatan kreativitas setiap siswa dalam
proses pembelajaran seperti pada histogram
dibawah ini:

Gambar 8. Histogram Kreativitas Setiap
Siswa

Kreativitas peserta didik selama
kegiatan pembelajaran dengan penerapan
model pembelajaran project based learning
menunjukkan peningkatan. Peningkatan
kreativitas peserta didik pada siklus 1 sampai
siklus 3 adalah 67,85% hal ini seharusnya
juga seiring dengan meningkatnya aktivitas
positif peserta didik. Aktivitas tersebut antara
lain: mendengarkan atau memperhatikan guru
dengan seksama, mengerjakan tugas kelompok
dengan baik, saling kooperatif selama proses
pembelajaran, diskusi dalam memecahkan
permasalahan, mempresentasikan hasil kerja
kelompok, dan kesungguhan melaksanakan
evaluasi dengan tertib. Model pembelajaran
project based learning ini bisa sebagai
alternatif model pembelajaran yang sesuai
dengan pendekatan kurikulum pendidikan
yang sesuai dengan kondisi wabah saat ini.
Peningkatan tersebut sesuai pada kajian
teori yang dikemukakan Guilford yang dikutip
Dedi Supriadi (1994: 7) ciri kreativitas dalam
peneliti ini dapat menyimpulkan bahwa
ciri-ciri kelancaran (fluency) siswa mampu
memiliki gagasan-gagasan menarik untuk
membuat produk makanan atau minuman,
keluwesan (flexibility) peserta didik mampu
membuat secara mandiri resep dari gagasan
produk makanan atau minuman, keaslian
(originality) peserta didik menciptakan resep/
produk makanan atau minuman sesuai ideide asli, dan keterperincian (elaboration)
merupakan suatu perilaku dimana peserta
didik mampu membuat poduk boga dengan
detail yang baik.
Hasil pengamatan keterampilan siswa
menunjukkan bahwa peningkatan peserta
didik selama tiga siklus dengan menggunakan
model pembelajaran project based learning
menunjukkan adanya perubahan. Peningkatan
kegiatan siswa dapat diapresiasi dengan
menyenangkan, karena adanya usaha dari
siswa untuk lebih baik untuk setiap siklusnya.
kategori yang diperoleh dari keterampilan
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adalah dengan dinyatakan kompetensinya
yaitu dengan kategori sangat kompeten,
kompeten,
cukup
kompeten,
kurang
kompeten dan tidak kompeten. Adapun hasil
peningkatan keterampilan tersebut sesuai
pendapat Hottinger (Hari Amirullah, 2003:
18), keterampilan gerak berdasarkan faktorfaktor genetik dan lingkungan dapat dibagi
dua yaitu, (a) keterampilan phylogenetic,
adalah keterampilan yang dibawa sejak
lahir, yang dapat berkembang seiring
dengan bertambahnya usia anak tersebut.
(b) keterampilan ontogenetic, merupakan
keterampilan yang dihasilkan dari latihan
dan pengalaman sebagai hasil dari pengaruh
lingkungan. Gambaran peningkatan hasil
keterampilan siswa tersebut dapat di lihat
pada Gambar histogram di bawah ini:

Gambar 9. Histogram Keterampilan Siklus
1,2 dan 3
Keterampilan
siswa
dengan
indikator penilaian variasi menu, persiapan
bahan, persiapan alat, K3, teknik olah,
rasa, penampilan, kemasan, pelaporan
menunjukkan peningkatan antara siklus
1, 2 dan siklus 3. Peningkatan tersebut
merupakan proses siswa dalam memahami
pembelajaran kewirausahaan dimana setiap
siswa harus bertanggungjawab akan usaha
yang dilaksanakannya agar siswa benarbenar tau bagaimana jadi pengusaha, suka

duka dan tantangan yang harus diselesaikan.
Pada setiap siklusnya guru selalu menemukan
siswa yang perlu bantuan untuk memecahkan
permasalahan yang dialami. Kasus yang sering
muncul adalah dalam perencanaan menu
siswa sering mengalami kurang modal, karena
kurang pahamnya harga bahan makanan
yang ada dipasar. Penghitungan harga jual
yang tidak pas sehingga pada pelaporan
usaha mengalami kerugian, perkiraan jumlah
bahan belanjaan yang sisa banyak sehingga
mempengaruhi penghitungan harga jual
produk.
Siswa pada praktek kedua dan ketiga
lebih tenang, lebih siap dan hasil produknya
sangat memuaskan pelanggan, baik dari segi
penampilan, rasa, kemasan dan sebagainya.
Peneliti sangat yakin dengan seringnya siswa
praktek kewirausahaan siswa semakin paham
akan hal-hal yang menjadikan usaha mereka
akan lebih baik. Pengamatan peneliti siswa
sangat kretif dalam memasarkan produknya
yaitu mampu membuat sarana promosi
yang kekinian dan konsumen mudah dalam
mengakses pelayanannya. Selain itu cara
mengemas produk juga sangat menarik dan
praktis.
Penelitian antara kreativitas dan
keterampilan sangat berkaitan erat untuk
siswa dalam menyiapkan produk usaha
khususnya produk usaha kuliner sehingga
siswa yang lulus akan mempunyai
pengalaman yang mungkin bisa dilakukan
dan dikembangkan jika tidak melanjutkan
pendidikan akan mampu mengembangkan
usaha kuliner. Kemampuan yang di lakukan
pada kompetensi ini adalah sangat runtut dan
menjadi satu rangkain pekerjaan, yaitu dari
merencanakan produk atau usah, menyiapkan
bahan/belanja, menyiapkan alat yang sesuai
teknik olah yang dipilih, K3, proses produksi,
hasil produk, pemorsian dan pengemasan,
penghitungan harga jual sesungguhnya,
pemasaran dan pelaporan untung rugi usaha.
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Dengan demikian kreativitas dan
keterampilan siswa perlu diasah dan
dilatihkan, agar kompetensi siswa akan lebih
baik dan siap dalam bekerja di bidang kuliner.
Pembelajaran yang tepat, menarik dan mudah
dilaksanakan akan menjadikan pembelajaran
menyenangkan dan tujuan pembelajaran
tercapai. Selain itu umpan balik siswa sebagai
tolok ukur, apakah pembelajaran bisa diterima
siswa, ternyata selama 3 siklus diperoleh hasil
yang bisa diterima dapat digambarkan pada
gambar diagram berikut:

siswa pada pembelajaran produk kratif dan
kewirausahaan kelas XII Kuliner SMKN 1
Sewon 2020/2021. Adapun saran dari hasil
penelitian diantaranya kreativitas belajar
siswa pada proses belajar dapat ditumbuhkan
selain dari diri sendiri siswa, juga tidak kalah
pentingnya bimbingan dari beberapa pihak,
di antaranya dari orang tua, sekolah (guru),
maupun teman. Kreativitas dan keterampilan
siswa dapat dibentuk dengan pembiasaan hal
yang positif, yaitu memberikan kesempatan
siswa untuk bertanggung jawab secara sendiri
maupun kelompok dalam berwirausaha.
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