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Sikap Peduli pada Lingkungan,

 2. Meningkatkan Kemampuan Membaca Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Melalui 
Presentasi Media Gambar Pada Anak Kelompok B TK Lembaga Tama II Semester II 
Tahun Ajaran 2020-2021,

 3. Meningkatkan Kemampuan Merencanakan dan Melaporkan Hasil Penelitian tentang 
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perhatian dan peran serta semua pihak yang membantu terbitnya jurnal ini, kami mengucapkan 
terima kasih.

Vol. XXI, No.2. Agustus 2021





3857

Jurnal Riset Daerah

Abstrak

Pembelajaran online membutuhkan kreatifitas dan inovasi untuk menghadapi 
permasalahan pengajaran yang harus terus berjalan di masa pandemi COVID 19. Guru sebagai 
kunci kesuksesan dalam pendidikan mempunyai peranan penting dalam memberikan materi 
pembelajaran agar siswa mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Bahasa Inggris sebagai 
mata pelajaran wajib di sekolah SMP dan SMA sangat mendukung untuk belajar berbahasa 
inggris dan mengajarkan kepedulian lingkungan kepada siswa. Oleh karena itu guru dalam 
mendidik perlu strategi yang tepat untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. 
Dalam penulisan ini akan mengungkapkan model pembelajaran online yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dengan kreativitas menulis leaflet teks eksposisi dan peduli 
terhadap lingkungan. Strategi pembelajaran ini dapat membangun partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran online, kreatifitas membuat leaflet, pengalaman presentasi secara online dan 
siswa dapat mempunyai sikap kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan data kuesioner 
dari 176 diperoleh siswa menjadi kreatif, senang, tertarik, model yang inovatif, menambah 
pengetahuan siswa dalam menulis teks eksposisi tentang lingkungan. Model pembelajaran 
online dalam membuat leaflet teks eksposisi tentang lingkungan dapat menumbuhkan kratifitas 
karena disertai desain gambar yang menarik dan menumbuhkan sikap peduli dengan 
lingkungannya.

Kata kunci: Pembelajaran online, menulis, leaflet, peduli, lingkungan

Abstract

Online Learning need creativities and innovation to face teaching problem that must 
continue in pandemic COVID19. Teacher is the key of success in education have important 
influence to teach the material for students to be care with the environment. English is as the 
compulsory lesson of Junior High School and Senior High School support to learning English 
and to educate care with the environment. Therefore teacher should use strategy to build the 
character of caring the environment. This paper will show how to teach online learning which 
the aim to increase the ability of students in writing leaflet of exposition and caring the 
environment. The teaching strategy can develop students participation online learning, 
creativity in writing leaflet, experience of online presentation and the student have the character 
of caring environment. Based on questioner data of 176 studentss, it found student got creativity, 
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PENDAHULUAN

Di masa saat ini Indonesia maupun 
seluruh dunia Internasional mengalami 
masalah yang sama yaitu terjadinya pandemi 
COVID 19. Sementara pendidikan merupa-
kan bagian terpenting untuk perkembangan 
manusia agar tetap mendapatkan pendidikan 
meskipun t idak dengan tatap muka. 
Pemerintah memutuskan untuk keselamatan 
peserta didik di suatu pendidikan harus tetap 
berlangsung.

Pembelajaran online merupakan salah 
satu solusi untuk tetap melindungi peserta 
didik dari kebodohan. Pemerintah memutus-
kan untuk pembelajaran online sehingga guru 
maupun peserta didik harus menyesuaikan 
keadaan agar pembelajaran tetap berlangsung 
dan peserta tetap mendapatkan pembelajaran 
walaupun harus secara online.

Berdasarkan hasil dari observasi 
banyak peserta didik yang merasa jenuh 
dalam pembelajaran online sehingga banyak 
peser ta  d id ik  yang t idak mengikut i 
pembelajaran online dengan tertib dan 
disiplin.

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 
Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah pada Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.

Dalam Permendikbud No 59 Tahun 
2013 tentang Kurikulum 2013 Sekolah 
Menegah Atas Lampiran II disebutkan bahwa 
tujuan mata pelajaran Bahasa Inggris yaitu 
untuk mengembangkan potensi peserta didik 
agar memiliki kompetensi komunikatif dalam 
wacana interpersonal, transaksional dan 
fungsional. Ruang lingkup kompetensi 
komunikatif wacana fungsional bertujuan 
mengembangkan potensi sosial dan akademik 
peserta didik dengan menggunakan berbagai 
jenis teks diantaranya adalah teks eksposisi. 
Teks eksposisi merupakan ruang lingkup 
materi Bahasa Inggris yang diajarkan di kelas 
XI semester 3 untuk Kompetensi Dasar 4.4.2 
menyusun teks eksposisi analitis tulis, terkait 
isu aktual, dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 
secara benar dan sesuai konteks.

Dari penelitian sebelumnya yang 
dilakukan Nur Hadi Waryanto (2006) yang   
berjudul “On-line Learning Sebagai Salah 
Satu Inovasi Pembelajaran” menyatakan 
bahwa pembelajaran online dapat digunakan 
tanpa dibatasi ruang dan waktu, dapat 
menggunakan  berbaga i  sumber  dan 
meningkatkan kemandirian siswa dalam 
proses pembelajaran.

Menurut Koran (2002) E-learning 
merupakan pengajaran dan pembelajaran 
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enjoying, interesting, inovatif model, increase the skill of writing exposition leaflet about 
environment and impove the creativity because it is the interesting design leaflet and the 
students have character in caring the environment.
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yang menggunakan rangkaian elektronik 
(LAN, WAN, atau internet) bertujuan 
mengajarkan isi pembelajaran, berinteraksi 
dan memberikan bimbingan. Hartley (2001) 
mengatakan bahwa E-learning adalah jenis 
belajar mengajar yang memungkinkan 
tersampaikannya dengan bahan ajar kepada 
siswa melalui media internet.

Wasino (2007) mendefinisikan bahwa 
bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks 
yang diperlukan guru/instruktur untuk 
perencanaan dan penelaahan implementasi 
pembelajaran. dalam melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar di kelas. Bahan yang 
dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun 
bahan tidak tertulis. Dalam pembelajaran 
yang dilakukan peneliti juga menggunakan 
bahan ajar berupa leaflet untuk mengajarkan 
siswa teks eksposisi tentang lingkungan. 
Siswa juga dibimbing untuk menghasilkan 
karya leflet dalam pembelajaran. 

Rosenberg (2001) menjelaskan bahwa 
E- learning merupakan pembelajaran dengan 
menggunakan teknologi internet untuk 
mengirimkan serangkaian solusi yang dapat 
meningkatkan pengetahuan dan keteram-
pilan. Dengan E-learning maka memper-
singkat waktu pembelajaran dan membuat 
biaya studi lebih ekonomis. E-learning 
mempermudah interaksi antara peserta didik 
dengan bahan atau materi pelajaran, peserta 
didik dengan guru atau instruktur maupun 
sesama peserta didik. Peserta didik bisa saling 
berbagi informasi dan dapat mengakses 
bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-
ulang, dengan kondisi yang demikian itu 
peserta didik dapat lebih memantapkan 
penguasaannya terhadap materi pembe-
lajaran. Di dalam E-learning, yang mengam-
bil peran guru adalah komputer dan 
panduan–panduan elektronik yang dirancang 
oleh “contents writer,” designer E- learning 
dan pemrogram komputer.

Berdasarkan hasil kemampuan menulis 
masih banyak siswa ditemukan kesulitan 
dalam menulis teks eksposisi. Menulis 
merupakan kompetensi yang paling sulit oleh 
karena itu diperlukan media yang menarik 
agar senang menulis eksposisi dengan baik 
dan menyenangkan.

Berdasarkan penelitian Yuli Nelfita 
 

Hellen dan Muhammad Al-Hafizh (2014) 
yang berjudul “Teaching writing a Hortaory 
exposition Text By Using The Rountable 
Technique to Senior High School Students” 
menyatakan bahwa melalui diskusi kelompok 
mereka akan lebih mudah untuk menemukan 
ide-ide pikiran yang akan dikembangkan 
berdasarkan topik yang ada dengan cara 
menggabungkan ide-ide atau gagasan yang 
muncul dari semua anggota kelompok dengan 
cara diskusi. Melaui teknik ini, siswa diharap-
kan dapat mempraktekkan kemampuan 
menulis paragraf berbahasa inggris sesuai 
dengan kemampuan mereka dengan benar dan 
siswa mampu meningkatkan pembelajaran 
bahasa inggris dalam bidang menulis.

Menurut Brown (2001:335), menulis 
adalah hasil tulisan dari berpikir, merenca-
nakan dan merevisi yang menggunakan 
ketrampilan bagaimana untuk menyampaikan 
ide, menyusun dengan koheren menggunakan 
tanda baca dan retorika untuk menuliskan 
secara kohesif dalam teks tertulis, mengeva-
luasi kalimat dengan makna yang jelas. 
Menulis disini adalah ketrampilan yang sulit 
untuk menggunakan dua hal yaitu pengeta-
huan sistemik yaitu pengetahuan bahasa yang 
dipelajari meliputi kosakata, stuktur kalimat, 
ejaan dan penulisan dan pengetahuan non 
sistemik yang meliputi pengetahuan bidang 
yang ditulis, konteks budaya dan yang 
disukai.

Henny Nopriani, Ike Tri Pebrianti 
(2019) berdasarkan penelitian menunjukkan 
kemampuan menulis teks eksposisi siswa 
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bervariasi dengan kategori sangat baik, baik, 
cukup, kurang. Hal ini terlihat dari nilai rata-
rata siswa dalam menulis teks eksposisi. SMA 
PGRI Pagaralam nilai rata-rata 74,19. SMA 
Muhammadiyah Pagaralam dengan nilai rata-
rata 75. SMA Negeri 1 Pagaralam nilai rata-
rata 79,86. SMA Negeri 2 Pagaralam dengan 
nilai rata-rata 74,62, SMA Negeri 4 
Pagaralam rata-rata 79,86.

Siswa Harsono (2019) mengatakan 
dengan mengadakan pelatihan pembuatan 
leaflet dalam bahasa Inggris ini berkaitan 
dengan wisata alam, terutama wisata air terjun 
di Kabupaten Semarang. Sebagai pokok 
bahasan, pelatihan ini menggunakan tiga 
objek wisata air terjun, yaitu Curug Semirang, 
Curug Tujuh Bidadari, dan Curug Lawe. 
Pelatihan tersebut dengan membuat teks 
deskript ifnya dalam bahasa Inggris , 
kemudian dilakukan pembuatan leaflet 
dengan menggunakan program Canva.  

Berdasarkan penelitian dari Dian 
R a h m a w a t i  ( 2 0 1 6 ) y a n g  b e r j u d u l  
“Penerapan Pembelajaran Kontekstual 
Menggunakan Media Brosur dalam Menulis 
t e k s  D e s k r i p t i f “  b a h w a  p e n e r a p a n 
pembelajaran kontekstual dengan media 
brosur dapat meningkatkan motivasi, hasil 
be l a j a r  s i swa  dan  mengembangkan 
pembelajaran teks deskriptif.

Nurdian Sari, An Fauziah Syafei(2013) 
 

dalam makalah yang berjudul “Using Taurism 
Brochures in teaching English at Vocational 
School of Tourism “menyatakan Pengajaran 
Bahasa Inggris dengan menggunakan brosur 
pariwisata sebagai media diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas siswa di sekolah 
menengah kejuruan pariwisata dan sangat 
relevan dengan jurusan yang diambil oleh 
siswa. Brosur pariwisata sebagai sebagai 
media pembelajaran bahasa Inggris untuk 
meningkatkan keterampilan mendengar, 
membaca, berbicara dan menulis.

Pembelajaran yang dilaksanakan 
dengan menyenangkan akan menumbuhkan 
kreativitas dan daya pikir siswa. Menurut 
Maryanto dkk (2013) pembelajaran tersebut 
dilakukan dengan menggunakan berbagai 
sumber belajar, media belajar, dan metode 
pembelajaran yang dapat membuat siswa 
tertarik dan senang dalam belajar.

Pembelajaran tidak hanya belajar 
pengetahuan namun juga mempunyai 
karakter yang baik salah satunya adalah sikap 
peduli terhadap lingkungan. Saat ini masih 
banyak ditemukan ketidakpedulian pada 
lingkungan misalnya banyak kerusakan di 
alam sekitar kita. 

Purwanti (2017) mengatakan bahwa 
perkembangan ilmu pengetahuan teknologi 
yang tidak hanya mengajarkan aspek kognitif 
(pengetahuan) tetapi aspek afektif (sikap) dan 
aspek psikomotor (perilaku/kebiasaan).   
Pemerintah telah menetapkan pendidikan 
karakter yang dikembangkan adalah peduli 
lingkungan. Hasil kajian ini meliputi: (1) 
pendidikan karakter peduli lingkungan adalah 
perwujudan dari sikap manusia terhadap 
lingkungan berupa tindakan dalam kehidupan 
sehari-hari yang berupaya mencegah 
rusaknya lingkungan alam di sekitarnya, serta 
berusaha untuk memperbaiki  segala 
kerusakan alam yang sudah terjadi dan 
pendidikan karakter peduli lingkungan dapat 
diimplementasikan di sekolah melalui 
pengintegrasian dalam mata pelajaran.

Alexander, dkk (2019) berdasarkan 
hasil penelitian yang berjudul “Identifikasi 
Sikap Peduli Lingkungan di SMP Negeri 8 
Kota Jambi.” Dari 56 siswa menunjukkan 28 
siswa (50%) mempunyai sikap peduli 
lingkungan yang sangat baik, 26 siswa (46%) 
mempunyai sikap peduli lingkungan yang 
baik. Siswa juga yang membuang sampah 
pada tempatnya dan peduli menyiram 
tanaman yang ada di depan kelas.
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Istiqomah (2019) berdasarkan hasil 
analisisnya tentang “Sikap Peduli Ling-
kungan Peserta Didik di MAN-1 Pekanbaru 
Sebagai Sekolah Adiwiyata” menunjukkan 
indikator tertinggi yaitu sikap pada manusia 
dan lingkungan sosial 4.15 % diikuti   energi 
3.97%, sampah 3.79%, udara dan tanah 
3.64%, flora dan fauna 3.57%.

Menurut R. Amini (2015) dari pene- 
litian diperoleh bahwa perbaikan menguasai 
konsep pendidikan lingkungan lebih baik dari 
kelas regular, penampilan dan sikap dari 
prepektif guru Sekolah Dasar kategori yang 
baik,  melihat  kemampuannya dalam 
mengimplimentasikan diluar kelas instruksi 
yaitu kategori baik, melihat sikap peduli pada 
li gkungan sekolah adalah kategori yang n
sangat bagus.

Berdasarkan hasil penelitian Putu Ayu 
Adriliyani Nyoman Dantes I Nyoman Laba , , 
Jayanta (2020) bahwa penggunaan model 
pembelajaran  berbasis Make a Match
lingkungan akan berpengaruh terhadap hasil 
belajar IPA siswa kelas IV SD. Implikasi 
penggunaan model Make a Match berbasis 
Lingkungan pada pembelajaran IPA, yaitu 
siswa menjadi lebih aktif dalam proses 
pembelajaran dan mampu  menumbuhkan
kemampuan siswa dalam memecahkan 
masalah dan memotivasi siswa dalam belajar  .

Dari permasalahan lingkungan di 
Indonesia dari Kompas.com masih banyak 
permasalahan lingkungan yang membutuh-
kan penyelesaian yaitu rusak terumbu karang 
dan penurunan kualitas di laut, sampah plastik 
yang masih banyak ditemui dimana-mana, 
polusi udara, pencemaran pada air dan tanah, 
deforestasi atau kerusakan hutan. Permasa-
lahan lingkungan tersebut menjadi perhatian 
bagi manusia agar peduli dengan lingkungan. 
Pendidikan sangat memberikan kontribusi 
besar untuk memberikan pengajaran dalam 
menumbuhkan sikap kepedulian lingkungan 
yang dapt dimasukkan dalam materi 

pembelajaran terutama pembelajaran bahasa 
Inggris untuk membuat tulisan dan membaca 
tentang masalah lingkungan. 

Dalam permasalahan lingkungan siswa 
sebagai generasi penerus dan penyelamat 
lingkungan sangat perlu diberikan pembim-
bingan dan pengajaran untuk peduli terhadap 
lingkungan dan menjaga dari kerusakan serta 
mengembangkannya agar lingkungan   
menyenangkan dan nyaman untuk tempati 
oleh manusia. Siswa perlu diberikan bekal 
untuk belajar dan menjaga lingkungan. 
Pembelajaran ini dapat dimasukkan dalam 
belajar menulis teks eksposisi dengan krea-
tifitas membuat leaflet tentang lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 
dapat dirumuskan permasalahan, yaitu 
“Bagaimanakah Pembelajaran dengan online 
menulis leaflet teks eksposisi untuk menum-
buhkan sikap peduli pada lingkungan?”

Penelitian ini bertujuan untuk - menda
patkan pembelajaran yang sesuai bagi pada 
peserta didik secara online sehingga peserta 
didik tidak merasa jenuh dan bosan pada saat 
pembelajaran online di masa pandemi 
COVID 19. Selaian itu bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana model pembelajran  
online tersebut memberikan manfaat bagi 
siswa dalam mengembangkan kemampuan 
menulis teks eksposisi berbentuk leaflet yang    
dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap 
lingkungannya. Penelitian ini juga bertujuan    
untu eningkatkan emahaman peserta k m  p
dalam belajar teks eksposisi yang mengha-
silkan produk berupa leaflet ekposisi dan 
memberikan pembelajaran online yang 
menarik bagi para pendidik agar pembe-
lajaran bervariasi dan menarik serta tidak 
membosankan, peserta didik juga dapat 
mempresentasikan hasil leaflet eksposisi 
dengan desain menarik berisi informasi yang 
bermanfaat dan membuat peserta didik dapat 
peduli dengan lingkungan .
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Manfaat praktik pembelajaran ini   
memberikan pengetahuan guru dalam 
menerapkan pembelajaran di masa online 
pandemic COVID 19. Guru menerapkan 
pembelajaran menulis leaflet tentang teks 
eksposisi yang berhubungan dengan ling-
kungan. Siswa bisa menulis teks eksposisi 
dengan membuat leaflet tentang lingkungan. 
Siswa mempunyai sikap kepedulian terhadap 
lingkungannya. 

Penelitian ini merupakan  Best Practice
dalam pengajaran Bahasa inggris yang 
memberikan manfaat dan cara terbaik dalam 
pelaksanaan pembelajaran online dengan 
menulis leaflet teks eksposisi agar tumbuh 
sikap peduli pada lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran online  pada masa 
pandemi COVID 19 ini harus dilaksanakan 
dengan menyenangkan  oleh karena itu guru 
harus kreatif dalam memberikan pembe-
lajaran seperti yang pernah dilakukan 
sebelumnya dengan pembelajaran online  Nur 
Hadi   Waryanto   (2006)   yang   berjudul   
“On-line Learning Sebagai Salah Satu Inovasi 
Penbelajaran” menyatakan bahwa pem-
belajaran online dapat digunakan tanpa 
dibatasi ruang dan waktu, dapat mengguna-
kan berbagai sumber dan meningkatkan 
kemandirian siswa dalam proses pembe-
lajaran. 

Pada saat ini tuntutan untuk pembe-
lajaran online harus dilaksanakan untuk 
melindungi siswa dari terpaparnya COVID 
19. Pembelajaran ini harus tetap terlaksana 
agar siswa tetap memperoleh pendidikan 
walaupun secara online. Pembelajaran ini 
menggunakan sumber yang sangat luas tidak 
hanya buku paket saja namun internet 
pengetahuan tanpa batas ruang dan waktu 
dimana siswa juga harus mandiri dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran yang 
dilaksanakan tersebut menggunakan Google 
Classroom yang dijadikan ruang belajar seca-
ra online dimana guru dapat menyampaikan 
materinya, tugas, menjadwal, memberikan 
penilaian, berdiskusi dan siswa juga dapat 
memanfaatkan untuk ruang belajar sehingga 
siswa juga mendapatkan pembelajaran, 
informasi, diskusi dan komunikasi dengan 
media di Google Classroom tersebut.

Hartley (2001) mengatakan bahwa E-
learning adalah jenis belajar mengajar yang 
memungkinkan tersampaikannya dengan 
bahan ajar kepada siswa melalui media 
internet. E–learning merupakan pembela-
jaran dengan menggunakan teknologi internet 
untuk mengirimkan serangkaian solusi yang 
dapat meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan. Dengan demikian pembela-
jaran dilakukan secara online dan jarak jauh 
siswa belajar di rumah dan guru dapat 
mengajarkan melalui online. Siswa dapat 
tetap belajar dan mendapatkan pengetahuan 
dan ketrampilannya secara jarak jauh.  
Dengan pembelajaran ini guru harus memper-
siapkan dan membuat pembelajaran yang 
kreatif dam menyenangkan. 

Pelasanaan pembelajaran yang diberi-
kan guru dengan materi tersebut yaitu menulis 
teks eksposisi. Karena pelaksanaannya secara 
online maka guru harus memberikan materi 
ini juga melalui ruang Google Classrooom 
dimana guru memberikan materi dan 
penjelasan dengan cara online .  Guru 
menjelaskan materi dengan aplikasi Google 
Meet untuk memberikan penjelasan. Agar 
pembelajaran tersebut bermakna dan mudah 
dipahami siswa maka guru harus menggu-
nakan media dan bahan ajar yang menarik 
salah satunya yaitu leaflet atau brosur.  Dalam 
hal ini guru memberikan contoh leaflet dalam 
bentuk design yang sudah dibuat dari media 
belajar yang dibuat dari media online yang 
telah tersedia banyak design dari internet. 
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Pengajaran Bahasa Inggris dengan 
menggunakan brosur pariwisata sebagai 
media diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas siswa di sekolah menengah kejuruan 
pariwisata di dalam makalah Nurdian Sari, An 

 Fauziah Syafei (2013). Dalam Best practice 
ini guru menggunakan media ini untuk 
pembelajaran materi teks eksposisi yang 
dilakukan secara online. Materi teks eksposisi 
tersebut berhubungan dengan lingkungan 
yang bertema untuk menyelamatkan 
lingkungan alam, bumi, hutan, binatang, laut, 
tanah dan udara. Materi tersebut diberikan 
agar siswa mempunyai kepedulian terhadap 
lingkungannya dalam pembelajaran menulis 
leaflet berbahasa Inggris sesuai dengan mata 
pelajaran yang sedang dipelajarinya. 

Dalam pembelajaran menulis leaflet 
tersebut dilakukan secara berkelompok hal ini 
bertujuan agar siswa saling kerjasama untuk 
berkarya walaupun secara online siswa tetap 
bisa berdiskusi dan siswa saling membantu 
dalam berkarya hal tersebut bisa terbantu 
dengan aplikasi yang bisa dikerjakan saling 
melengkapi dengan media Google Doc seperti 

 yang katakan oleh Yuli Nelfita Hellen dan 
Muhammad Al-Hafizh (2014) dalam peneli-
tiannya mengajar menulis teks Hortatory 
Exposition melalui diskusi kelompok mereka 
akan lebih mudah untuk menemukan ide-ide 
pikiran yang akan dikembangkan berdasarkan 
topik yang ada dengan cara menggabungkan 
ide-ide atau gagasan yang muncul dari semua 
anggota kelompok dengan cara diskusi. 

Bedanya dengan hasil penelitian sebe-
lumnya mereka melaksanakan pembelajaran 
yang dilakukan secara tatap muka sedangkan 
disini dilaksanakan secara online. Disini guru 
harus bisa mengajarkan siswanya untuk 
menggunakan media belajar secara online 
walaupun siswa berkelompok namun siswa 
dapat mengasilkan karya berupa leaflet 
tentang lingkungan dengan materi teks 

eksposisi. Hasil karya leaflet tersebut 
dikumpulkan di Google Doc sehingga setiap 
kelompok bisa melihatnya hasil karyanya 
dalam satu kelas di Google Classroom. 

Pembelajaran yang dilaksanakan 
dengan menyenangkan akan menumbuhkan 
kreativitas dan daya pikir siswa. Karena 
menggunakan berbagai sumber belajar, media 
belajar, dan metode pembelajaran yang dapat 
membuat siswa tertarik dan senang dalam 
belajar. Siswa dalam membuat leaflet bisa 
dikreasikan sendiri dengan gambar dan desain 
yang menarik seperti dari pendapat Maryanto 
dkk (2013). Pembelajaran yang dilakukan ini 
juga menggunkan berbagai sumber yang 
digunakan yaitu video, leaflet, dan metode 
pembelajaran yang bervariasi misalnya 
dengan penjelasan dengan Google Meet, 
berkelompok, membuat leaflet yang menarik 
dengan gambar-gambarnya, dan presentasi 
kelompok dilaksanakan secara daring 
sehingga siswa punya pengalaman presentasi 
secara online. Siswa juga bisa melakukan 
tanya jawab berdasarkan presentasi yang 
disampaikan. kegiatan tersebut juga menuntut 
siswa untuk berpikir kritis dan ada kepedulian 
terhadap lingkungannya.  

Menulis adalah hasil tulisan dari 
berpikir, merencanakan dan merevisi yang 
menggunakan keterampilan bagaimana untuk 
menyampaikan ide, menyusun dengan 
koheren menggunakan tanda baca dan 
retorika untuk menuliskan secara kohesif 
dalam teks tertulis, mengevaluasi kalimat 
dengan makna yang jelas. Dalam menulis 
leaflet teks eksposisi tersebut juga harus 
sesuai struktur teks eksposisi yang terdiri dari 
menuliskan masalah yang terjadi saat ini, 
kemudian memberikan alasan atau argumen 
untuk menguatkan pendapat dari argumen 
yang disertai contoh, alasan, perkataan ahli 
dan fakta yag terjadi disekitar atau dalam 
kehidupan sehari-hari. Di akhir tulisan 
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disertakan kesimpulan yang meliputi 
pendapatnya dan kesimpulan dari tulisan teks 
eksposisi tersebut. 

Alexander Yudha Abimantara, Erika 
Erika, Murniati Murniati (2019), R. Amini 
(2015), Istiqomah (2019), dan Putu Ayu 
Adriliyani, Nyoman Dantes, I Nyoman Laba 
Jayanta (2020) mengatakan bahwa siswa 
mempunyai sikap peduli dengan lingkungan 
karena diberikan pembelajaran di kelas 
dengan pembelajaran IPA, sebagai sekolah 
Adiwiyata dan menyertakan sikap peduli di 
dalam mata pelajaran yang diajarkan. 
Pelaksanaan yang penulis lakukan dalam Best 
Practie pembelajaran menulis teks eksposisi 
di mata pelajaran Bahasa Inggris ini juga 
sangat mendukung menyertakan dalam 
pembelajaran di kelas selain itu sekolah juga 
merupakan Sekolah Sehat dan Sekolah 
Adiwiyata oleh karena itu sikap kepedulian 
siswa juga semakin meningkat. Siswa 
menjadi kreatif dalam menulis leaflet teks 
eksposisi tentang lingkungan dan siswa juga 
bisa melaksanakan kepedulian untuk menjaga 
lingkungannya. 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
ONLINE

Pembelajaran online di masa pandemi 
covid 19 menuntut guru untuk punya kratifitas 
agar siswa tidak merasa jenuh dalam belajar 
karena siswa belajar dengan monoton di 
depan komputer atau handphone. Siswa harus 
berhadapan dengan belajar secara online baik 
dalam memperoleh pengetahuan yang 
diberikan guru melalui aplikasi pembelajaran 
yang tersedia di internet.

Pembelajaran yang dilaksanakan 
secara online disini untuk belajar materi 
menulis teks eksposisi dengan membuat 
media pembelajaran berupa leaflet yang 
dikerjakan siswa secara berkelompok 

walaupun secara online. Siswa juga diminta 
aktif mencari berbagai sumber tentang 
keadaan lingkungan yang terjadi saat ini baik 
itu kerusakannnya dan agar siswa mengetahui 
cara melindungi lingkungannya. Dalam 
penelitian ini peneliti meminta siswa 
membuat produk teks eksposisi berupa leaflet 
yang diberikan gambar dan desain yang 
menarik.

Persiapan Pelaksanaan

Langkah-langkah pra pembelajaran yang  
peneliti lakukan adalah:

a) Menganalisis kompetensi dasar yang 
sesuai dengan topik pembelajaran, yakni 
menerapkan konsep pembelajaran tentang 
teks eksposisi.

b) Mengembangkan silabus Bahasa Inggris 
kelas XI sesuai dengan Permendikbud 
Nomor 22 tahun 2016.

c) Menyusun RPP Bahasa Inggris kelas XI 
dengan model yang digunakan sesuai 
dengan Permendikbud Nomor 22 tahun 
2016.

d)  Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan RPP yang sudah direncanakan.

Pelaksanaan Pembelajaran

Langkah-langkah pembelajaran online 
dengan membuat leaflet teks eksposisi 
tentang lingkungan yang dilakukan penulis 
adalah:

a) Menyampaikan kompetensi dasar dan 
indi ator pencapaian kompetensi siswa k
dengan cara virtual melalui aplikasi 
Google Meet.

b) Guru menjelaskan siswa tentang materi 
teks eksposisi yang dipelajari yang 
dihubungkan dengan lingkungan dengan 
materi “illegal logging”/penebangan liar 
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di hutan dan kerusakan maupun dampak-
nya.

c) Guru membagi siswa yang jumlahnya 36 
menjadi 6 kelompok secara heterogen dan 
tiap kelompok terdiri dari 6 siswa.

d) Setiap kelompok diberikan tugas membuat 
leaflet teks eksposisi dengan topik yang 
berbeda menggunakan aplikasi yang ada di 
komputer atau handphone secara digital.

e) Siswa berkelompok untuk membuat 
leaflet teks eksposisi sesuai topik yang 
diperoleh.

f)  Setelah siswa menyelesaikan leaflet
kemudian siswa mengumpulkan hasil 
leafletnya di Google Classroom yang 
sudah dibuat oleh guru dengan memasuk- 
kan di Google Docs (aplikasi ini dapat 
dilihat semua siswa dan siswa dapat 
mengeditnya).

g)   Setelah dikumpulkan siswa mempresen-
tasikan isi leaflet teks eksposisi ini secara 

bergantian secara  dengan google online
meet.

h) Siswa juga diberikan waktu untuk 
presentasi dan tanya jawab secara .online

i) Setelah siswa mempresentasikan hasil 
leaflet teks eksposisi yang dibuat guru 
memberikan pujian, komentar dan 
masukan yang perlu diperbaiki pada leaflet 
tersebut.

Pelaksanaan pebelajaran online 
tersebut dapat dilihat di Gambar 1.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran ini berbasis nilai 
proses dan penilaian hasil leaflet. Untuk 
penilaian sesuai rubrik yang diberikan yaitu 
berupa isi leaflet, struktur teks eksposisi, tata 
bahasa dan kosakata, dan desainnya.
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PEMBELAJARAN
VIRTUAL

Guru memberikan 
penjelasan materi 

dengan google meet

PEMBELAJARAN
KELOMPOK:

Siswa berkelompok 
untuk    

mengumpulkan 
sumber informasi dan 

membuat leaflet

PENGUMPULAN
LEAFLET:

Siswa    
mengumpulkan 
leaflet tentang 

lingkungan di google 
docs

PRESENTASI 
ONLINE:

Siswa presentasi 
online secara 
berkelompok 

dengan 
menunjukkan 

hasil leaflet yang 
dibuat

DISKUSI:

Siswa dan guru 
memberikan 
masukan atau 
tanya jawab 

tentang 
lingkungan

Gambar 1. Pelaksanaan Pembelajaran Online dengan Leaflet
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MANFAAT MEMBUAT LEAFLET DAN 
SIKAP PEDULI PADA LINGKUNGAN

Manfaat membuat leaflet

Pembelajaran tersebut dilakukan 
dengan proses yang panjang untuk mengha-
silkan karya berupa leaflet teks eksposisi. 
Manfaat membuat leaflet ini banyak sekali 
siswa menjadi kreatif selain itu siswa mampu 
menulis teks eksposisi dengan berkelompok 
dan berdiskusi untuk berpikir dalam mem-
berikan argumen atau alasan yang akan 
ditulis, merencanakan dan merevisi yang 
menggunakan ketrampilan dalam menyam-
paikan ide, menyusun dengan koheren 
menggunakan tanda baca dan retorika untuk 
menuliskan secara kohesif dalam teks tertulis, 
mengevaluasi kalimat dengan makna yang 
jelas. Keragaman dalam menulis leaflet juga 
memberikan siswa banyak informasi yang 
berbeda antar kelompok sehingga saling 
berbagi informasi lingkungan berdasar leaflet 
yang dibuatnya.

Hasil pelaksananaan pembelajaran 
dianalisis berdasarkan observasi dan kuesi-
oner dari kegiatan terhadap pembelajaran 
tersebut. Hasil yang diperoleh berdasarkan 
observasi dan kuesioner adalah:

1. online Pembelajaran menulis leaflet teks 
eksposisi tentang lingkungan ini mening-
katkan kreativitas dan kemampuan siswa.

2. Leaflet tersebut dapat menumbuhkan 
sikap peduli terhadap lingkungan karena 
disertai dengan gambar dan disain yang 
menarik.

3. online Presentasi secara menambah penga-
laman siswa dalam menyampaikan isi 
leaflet.

4. Model pembelajaran berkelompok ter-
sebut menumbuhkan karakter siswa untuk 
saling membantu, kerjasama, berdiskusi, 

berbagi informasi dan saling memotivasi 
dalam belajar

5. Siswa juga lebih memahami cara membuat 
teks leaflet dan senang dengan model yang 
tidak monoton hanya menulis teks saja.

6. Siswa mendapatkan banyak manfaat yaitu 
pengetahuan tentang menulis teks ekspo-
sisi, ketrampilan dalam membuat leaflet 
dengan desain yang menarik,  dan 
menumbuhkan sikap karakter peduli 
dengan lingkungan.

7. Siswa juga dapat meningkatkan untuk 
berpikir kritis karena siswa tidak hanya 
membuat leaflet tetapi siswa dituntut 
untuk ber ikir kritis dalam menghadapi f
persoalan di lingkungannya. 

8. Nilai yang dikembangkan dalam pembe-
lajaran tersebut adalah siswa mampu 
mempunyai sikap ingin tau, berliterasi 
dengan baik, berkomunikasi, kreatif, 
kerjasama, tanggung jawab, dan sikap 
peduli terhadap lingkungannya.

9. Refleksi diri dan kritikan dari guru 
maupun kelompok lain dapat digunakan 
untuk menyempurkan pembuatan leaflet 
teks eksposisi.

Berdasarkan kuesioner 176 siswa juga 
diperoleh yaitu:

1. S .iswa menjadi kreatif

2. Siswa lebih mudah memahami materi 
yang dipelajari.

3. Siswa senang dan tertarik dalam pembe-
lajaran.

4. Siswa mengatakan bahwa model pembela-
j ran ini yang inovatifa .

5. Menambah pengetahuan siswa dalam 
menulis teks eksposisi tentang lingkungan.

6. S .iswa dapat belajar membuat leaflet

7. Siswa punya pengalaman melakukan 
presentasi secara online.
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8. Siswa mendapat informasi banyak tentang 
menjaga lingkungan.

Nilai Penting dan Kabaruan Best Practice

Pembelajaran online yang dilakukan ini 
mempunyai nilai penting untuk pedoman 
pembelajaran online antara lain:

1. best practiceNilai penting  yang dilaksa-
nakan:

a. Penulis dapat melaksanakan pembe-
lajaran sesuai dengan ketentuan dan 
aturan sesuai dengan RPP yang 
direncanakan.

b. Siswa mampu memahami materi teks 
eksposisi dengan mudah karena 
mereka mencari sumber sendiri dan 
merancang leaflet yang dibuat.

c. Aktivitas siswa dalam belajar mening-
kat karena siswa aktif untuk mendapat 
informasi berkaitan dengan lingkun n ga
dan membuat desain leaflet yang 
menarik.

d. Peningkatan motivasi siswa untuk 
belajar dengan menyenangkan dan 
menumbuhkan kreativitas dalam 
pembelajaran. Hal ini dilakukan 
dengan belajar presentasi secara online 
dan siswa dapat melihat hasil pekerjaan 
kelompok lain sehingga saling mem-
berikan manfaat dan saling bekerja-
sama

e. Siswa belajar menggunakan aplikasi 
pada internet yang bermacam–macam 
sehingga ketrampilan untuk menggu-
nakan teknologi juga meningkat.

2. Best Practice.Kebaruan 

a. Pembelajaran menulis leaflet teks online 
eksposisi selama ini belum dilaksanakan 
dengan kegiatan yang bervariasi. Dimana 
siswa tidak hanya mengerjakan tugas 

individu terus menerus namun siswa 
mengerjakan sec ra berkelompok walau-a
pun secara online.

b. Pembelajaran ini menggunakan online 
aplikasi untuk peng mpulan Google docs u
tugas ini leaflet ini menarik karena siswa 
dapat memasukkan ke dalam google docs 
dan dapat dilihat oleh semua siswa di satu 
tempat yang sudah dibuat oleh guru.

c. Pembelajaran ini siswa dapat online 
melakukan presentasi secara berkelompok 
dengan dan dapat menam-google meet 
pilkan leaflet secara online dengan 
menjelaskan isi leaflet yang dibuat yang 
bertema tentang lingkungan. Tema 
lingkungan ini sangat bermanfaat bagi 
siswa karena selain belajar teks eksposisi 
siswa juga dapat menumbuhkan sikap 
peduli terhadap lingkungan dan kerusakan 
yang terjadi saat ini. Tema yang dibuat 
tersebut adalah “Save our forest, Save our 
Sea, Save our Earth, Save our Land, Save 
our healthy COVID 19, Save our Clean 
Water.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Penbelajaran online menjadikan banyak 
permasalahan baru, ada beberapa faktor 
pendukung dan penghambat selama penulis 
melaksanakan pembelajaran online dengan 
penugasan membuat leaflet teks eksposisi 
dalam menumbuhkan  sikap peduli lingku-
ngan adalah sebagai berikut:

1. kFa tor Pendukung

Faktor pendukung yang penulis alami 
adalah:

a. Penulis dapat merancang dan men-
desain  secara kooperatif  pembelajaran
atau berkelompok serta membuat siswa 
dapat berkrea fitas dalam membuat ti
leaflet dan menumbuhkan sikap peduli 
dengan lingkungannya.
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b.  Siswa dapat memiliki kemampuan
dalam menggunakan aplikasi untuk 
membuat leaflet misalnya Canva, Corel 
draw, Picsart karena siswa dapat   
menua gkan karyanya dalam bentuk n
leaflet yang berb gai macam desain a
yang menarik dengan gambar yang 
sesuai tema tentang menjaga ling-
kungan.

c. Siswa dapat membuat leaflet teks 
exposisi dengan bertemakan ling-
kungan yang berisi tentang masalah 
yang terjadi saat ini, menuliskan  
argumentasi dan memberikan alasan-
nya serta dapat membuat kesimpulan 
dari materi tulisan yang dibuat.

d. Siswa belajar melakukan presentasi 
secara online secara berkelompok  
sehingga siswa dap t saling kerjasama a
walapun secara online.

e. Siswa dapat saling berdiskusi dan 
memberikan informasi dari leaflet yang 
dibuat dengan presentasi dan tanya 
jawab.

2. Faktor Penghambat

Faktor peghambat yang penulis alami 
dalam pelaksanaannya adalah:

a. Presentasi yang terkendala sinyal dan 
siswa tidak bisa mengikuti semua

b. Membutuhkan waktu lama ketika pre-
sentasi karena siswa tidak menggu-
nakan waktu dengan efisien.

Tindak Lanjut dan Solusi

Tindak lanjut dari pembelajaran online 
dengan membuat leaflet teks eksposisi 
tentang lingkungan ini adalah 

1. Mengevaluasi kegiatan yang sudah dilak-
sanakan meningkatkan kegiatan pembe-
lajaran yang sudah baik dan memperbaiki 
kelemahan-kelemahan yang terjadi 
melalui kegiatan refleksi, misalnya 
menuliskan isi dengan tulisan yang sesuai 
dengan tema gambar lingkungan yang 
dibuat.

2. Mencari inovasi dan variasi pembelajaran 
yang menarik dan tidak membuat siswa 
bosan dalam pembelajaran online.

3. Menggunakan bahan ajar dan metode yang 
sudah  ba ik  dan  mengembangkan 
pembelajaran yang memotivasi siswa 
untuk belajar lagi tentang lingkungan.

4. Mengaplikasikan pembelajaran untuk 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga materi yang dipelajari dan leaflet 
yang dibuat dapat dimanfaatkan untuk 
informasi bagi yang lain.   
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KESIMPULAN DAN SARAN

Pembelajaran online dengan membuat 
leaflet teks eksposisi tentang lingkungan ini 
sangat bermanfaat  bagi siswa untuk 
dilakukan. Siswa dapat belajar menulis teks 
eksposisi dengan benar dan memahami isi 
yang harus terdapat dalam teks tersebut yang 
berisi masalah yang ditulis, argumentasi dan 
fakta yang ada serta disertai dengan kesim-
pulan. Siswa bisa belajar sambil membuat 
karya leaflet yang menarik dan kreatif dalam 
desainnya. Kegiatan ini menumbuhkan sikap 
peduli terhadap lingkungan. Pembelajaran ini 
dilakukan dengan guru memberikan penje-
lasan secara virtual, kemudian siswa berke-

lompok untuk berdiskusi, selanjutnya siswa 
megumpulkan hasilnya di google docs agar 
bisa terlihat semua siswa diteruskan dengan 
presentasi kelompok dan terakhir siswa 
melakukan diskusi dan tanya jawab tentang 
materi yang dipresentasikan dengan judul 
yang berbeda-beda namun bertemakan 
lingkungan.

Berdasarkan pengalaman yang dilaku-
kan penulis selama pelaksanaan pembelajaran 
online tersebut untuk berjalannya kegiatan 
pembelajaran online tersebut, maka guru 
harus menyiapkan tahapan yang harus 
dilakukan siswa sehingga siswa membuat 
dengan baik dan benar.  Guru selalu 
memotivasi untuk berjalannya kegiatan ini 
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karena dalam presentasi online tersebut harus 
dipersiapkan waktunya dengan efektif dan 
efisien. Guru juga selalu memotivasi dan 
menumbuhkan kesadaran untuk peduli 
dengan lingkungan dengan materi yang 
didiskusikan dalam presentasi. Kegiatan ini 
sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengem-
bangkan kompetensi siswa dalam pengeta-
huan tentang teks eksposisi, ketrampilan 
membuat leaflet dan berkomunikasi dan 
menumbuhkan sikap peduli terhadap 
lingkungan.
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Meningkatkan Kemampuan Membaca Dalam Pembelajaran
Jarak Jauh Melalui Presentasi Media Gambar
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Nomor HP: 081328025277, Email: anisuryaningsih67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dalam Pembelajaran 
Jarak Jauh  melalui Presentasi Media Gambar bagi anak kelompok B TK  Lembaga Tama II 
Semester II Tahun Ajaran  2020-2021. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas atau 
PTK.

Subjek dari penelitian ini adalah anak didik kelompok B TK Lembaga Tama II Sabdodadi 
Bantul yang berjumlah 16 anak, terdiri dari 9 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Objek 
penelitian ini berupa kemampuan  membaca melalui presentasi media gambar dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh yang meliputi mengenal dan mengidentifikasi huruf vokal dan 
konsonanan, menggabungkan huruf vokal dan konsonan, membaca kata atau kalimat 
sederhana, dan menulis kata dan kalimat. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
pembelajaran yaitu dengan lembar evaluasi dan dokumentasi yang berupa foto kegiatan 
pembelajaran. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan 
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian  dapat terlihat peningkatan keterampilan membaca anak. 
Pada kriteria Belum Berkembang pada pra tindakan 56 %, Siklus I 19 %, dan Siklus II 5 %. Pada 
kriteria Mulai Berkembang pada pra tindakan 44 %, Siklus I 44 % dan Siklus II 13 %. Pada 
kriteria Berkembang Sesuai Harapan pada pra tindakan 0%, Siklus I 37 %, dan Siklus II 57 %. 
Sedangkan untuk kriteria Berkembang Sangat Baik pada pra tindakan 0%, Siklus I 0%, dan pada 
Siklus II mengalami peningkatan menjadi 25%.

 
Kata Kunci: Kemampuan membaca, PJJ, Presentasi, Media gambar

Abstract

This study aims to improve reading skills in Distance Learning through Image Media 
Presentation for group B children in TK Lembaga Tama II Semester II for the 2020-2021 
academic year. This research is a Classroom Action Research or PTK.

The subjects of this study were 16 students of group B TK Lembaga Tama II Sabdodadi 
Bantul, consisting of 9 boys and 7 girls. The object of this research is the ability to read through 
the presentation of image media in Distance Learning which includes recognizing and 
identifying vowels and consonants, combining vowels and consonants, reading simple words or 
sentences, and writing words and sentences. Data collection methods used for learning are 
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evaluation sheets and documentation in the form of photos of learning activities. The data 
analysis technique used quantitative and qualitative descriptive analysis techniques.

Based on the research results, it can be seen that the children's reading skills have 
improved. The criteria have not yet developed in pre-action 56%, Cycle I 19%, and Cycle II 5%. 
On the criteria of starting to develop at 44% pre-action, 44% in Cycle I and 13% in Cycle II. on 
the criteria of developing according to expectations in pre-action 0%, Cycle I 37%, and Cycle II 
57%. Meanwhile, the criteria for developing very well in pre-action were 0%, Cycle I was 0%, 
and Cycle II had an increase to 25%.

 
Keywords: Reading skills, PJJ, Presentation, Image media

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH 

Pengembangan kemampuan berbahasa 
di Taman Kanak Kanak merupakan salah satu 
dari bidang pengembangan kemampuan dasar 
yang disiapkan oleh guru untuk meningkatkan 
kemampuan dan kreatifitas anak sesuai tahap 
perkembanganya. Pengembangan kemam-
puan berbahasa mempunyai tujuan agar anak 
mampu mengungkapkan pikiran melalui 
bahasa sederhana, secara tepat, mampu 
berkomunikasi secara efektif dan mem-
bangkitkan minat untuk dapat berbahasa 
Indonesia. Kemampuan Bahasa anak yang 
diharapkan berkembang menurut Kurikulum 
3013 PAUD meliputi : 1) Memahami Bahasa 
reseptif  yaitu menyimak, mendengarkan dan 
membaca, 2) Memahami Bahasa Ekspresif 
yaitu dapat mengungkapkan Bahasa secara 
verbal (lisan/berbicara) dan secara non verbal 
(menulis) dan 3) Mengenal keaksaraan 
(literasi) awal melalui bermain. Mengem-
bangkan Bahasa pada anak usia dini berarti 
mengembangkan keaksaraan awal pada anak 
melalui berbagai aktivitas bermain yang kaya 
akan aksara.

Membaca memerlukan usaha dan 
pembelajaran tertentu, mengingat berbagai 
kesulitan belajar membaca yang terjadi di TK 
Lembaga Tama II Sabdodadi Bantul pada 

kelompok B. Kesulitan yang muncul 
diantaranya adalah untuk membaca anak 
kurang tertarik dan motivasi dalam membaca 
sangat terbatas. Dalam hal ini sangat penting 
perlu diperhatikan oleh guru yaitu kebutuhan 
individual anak-anak yang diakomodasikan 
dalam strategi pembelajaran yang tepat. 
Sedikitnya kesempatan membaca di ling-
kungan sekolah maupun di rumah mereka 
menyebabkan anak mengalami kelambatan 
dan ketidak lancaran dalam membaca, sehing-
ga kegiatan membaca dapat dipelajari me-
merlukan keterampilan langsung. Yang perlu 
diingat para pendidik bahwa setiap anak 
memiliki laju pencapaian kemampuan 
membaca yang berbeda-beda dan tingkat 
pemahamannya juga berbeda. Oleh karena 
itu, perlu upaya untuk meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak. Salah satu cara 
yang digunakan untuk mengembangkan 
kemampuan membaca anak usia dini yaitu 
dengan metode yang tepat dan efektif 
sehingga kemampuan membaca anak dapat 
meningkat dengan baik. Media yang 
digunakan dalam masa pembelajaran Jarak 
Jauh saat Pandemi COVID-19 ini adalah 
presentasi media gambar berupa pemanfaatan 
TIK dengan menggunakan berbagai Aplikasi 
seperti Canva, Inshut, Kinemaster. Dalam 
metode ini anak diajak untuk memahami kata 
demi kata dengan menggabungkan huruf 
konsonan dengan huruf vokal yang sudah 
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dikenalkan terlebih dahulu sehingga 
membentuk suku kata. Beberapa suku kata 
kemudian digabungkan lagi sehingga 
membentuk kata. Demikian seterusnya, kata 
demi kata diajarkan pada anak dan dirangkai 
menjadi kalimat sederhana yang sempurna. 
Melalui presentasi Media gambar tersebut, 
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 
membaca anak yang dapat menjadi modal 
anak untuk memasuki pendidikan anak ke 
jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Dasar (SD) 
secara optimal.

Sejak ditetapkannya COVID-19 
sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. 
Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran 
Mendikbud  No 4  Tahun  2020  yang 
menetapkan aturan belajar dari rumah bagi 
anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah 
bagi guru termasuk mereka yang bekerja di 
satuan PAUD. Kondisi ini merupakan hal 
yang tak terduga bagi guru, orang tua dan 
anak-anak yang tiba tiba harus mencari cara 
agar proses belajar tetap harus berlangsung 
meskipun mereka berada di rumah dalam 
jangka waktu yang tidak menentu. Dengan 
adanya pergeseran dari tatap muka menjadi 
pembelajaran jarak jauh tentu saja banyak 
permasalahan yang dihadapi baik bagi guru, 
anak dan orang tua. Guru harus dapat 
menyesuaikan strategi dan materi yang 
diajarkan dengan mempertimbangkan sumber 
daya apa yang tersedia untuk guru dan siswa. 

Guru berperan dalam merancang 
kegiatan belajar anak di rumah yang 
disampaikan melalui orang tua. Kegiatan 
yang di lakukan di  rumah harus  lah 
menyenangkan anak, orang tua sebagai 
fasilitator dan mendampingi anak bermain di 
rumah dengan menyediakan berbagai aktifitas 
bermain keaksaraan dan juga sebagai teman 
anak bermain yang menyenangkan. Tentu saja 
guru harus memberikan panduan pem-
belajaran karena orang tua bukan guru yang 

terlatih maka orang tua membutuhkan banyak 
bimbingan dan dorongan dari guru. Panduan 
belajar dapat yang tepat untuk semua 
kalangan orang tua dalam mendampingi anak 
melakukan pembelajaran jarak jauh. Faktor 
yang perlu dipertimbangkan adalah akses 
orang tua terhadap teknologi, pola kerja orang 
tua dan tingkat pendidikan orang tua. Dari 
hasil pembelajaran jarak jauh orang tua 
mengirimkan tugas dan hasil melalui video 
dan foto yang dikirim orang tua melalui WA 
group.

Dengan adanya pembelajaran jarak 
jauh/daring guru diharapkan lebih kreatif dan 
mampu berinovasi dalam merancang 
pembelajaran yang bermakna bagi anak. 
Salah satu media yang dapat digunakan dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh adalah melalui 
Presentasi Media Gambar. Dimana guru 
mempresentasikan gambar dengan meng-
gunakan Aplikasi Canva, Inshut, Kinemaster. 
Media gambar adalah gambar yang digunakan 
untuk menyampaikan pesan yang dituangkan 
dalam bentuk simbol-simbol komunikasi 
visual seperti: gambar orang, binatang, 
hewan, tempat, kegiatan dan sebagainya. 
Penggunaan Presentasi media gambar dalam 
pembelajaran bahasa untuk anak usia dini 
diharapkan dapat mengembangkan ide, 
gagasan dan imajinasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka  
perlu diadakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yaitu penelitian yang dilakukan guru di 
dalam kelasnya sendiri dengan melakukan 
refleksi diri sehingga keterampilan membaca 
anak dapat meningkat. Adapun judul 
penelitian ini adalah “MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMBACA DALAM 
P E M B E L A J A R A N  J A R A K  J A U H 
M E L A L U I  P R E S E N TA S I  M E D I A 
GAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B 
TK LEMBAGA TAMA II SEMESTER II 
TAHUN AJARAN 2020-2021
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IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah 
yang diuraikan di atas, terdapat identifikasi 
masalah yaitu:

1. Guru belum sepenuhnya memberikan 
kesempatan dan ruang kepada anak untuk 
berekpresi menyampaikan ide dan 
gagasannya.

2. Orang tua sebagai pendamping anak dalam 
belajar dari rumah tidak semua faham cara 
mengembangkan kemampuan membaca

3. Materi kegiatan belajar dari rumah kurang 
menarik dan kurang dapat menggali 
kemampuan berbahasa anak

4. Kurangnya sosialisasi baik guru dan orang 
tua mengenai pembelajaran online

5. Kurangnya inovasi guru dalam pem-
belajaran

6. Orang tua tidak faham cara menggunakan 
aplikasi menggunakan HP Android

7. Anak kurang tertarik dengan kegiatan 
belajar dari rumah dengan model yang 
sama dari hari ke hari

8. Media yang digunakan guru kurang 
inovatif

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas dapat di rumusan masalah sebagai 
berikut 

1. Apakah melalui Presentasi Media Gambar 
kemampuan membaca dalam Pembe-
lajaran Jarak Jauh pada anak kelompok B 
TK Lembaga Tama II Semester II Tahun 
Ajaran 2020/2021 dapat meningkat?

2. Bagaimana upaya meningkatkan kemam-
puan membaca dalam Pembelajaran Jarak 
Jauh melalui Presentasi Media Gambar 

pada anak kelompok B TK Lembaga Tama 
II Semester II Tahun Ajaran 2020/2021?

    

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan membaca 
dalam Pembelajaran Jarak Jauh melalui 
Presentasi Media Gambar pada anak 
kelompok B di TK Lembaga Tama II 
Semester II Tahun Ajaran 2020/2021.

2. Untuk mengetahui langkah langkah 
Presentasi Media Gambar dapat mening-
katkan kemampuan membaca dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh pada anak 
Kelompok B di TK Lembaga Tama II 
Semester II Tahun Ajaran 2020/2021.

MANFAAT HASIL PENELITIAN

1. Bagi Anak

a. Hasil penelitian diharapkan mendo-
rong suasana bermain sambil belajar 
yang menyenangkan, mengasyikkan 
dan tidak menakutkan.

b. Meningkatkan antusias anak dalam 
membaca  

c. Meningkatkan rasa percaya diri dari 
dalam diri anak dalam berkomunikasi 
dengan orang lain

d. Mengembangkan ide, gagasan sesuai 
imajinasinya sendiri

e. Meningkatkan keterampilan membaca 
anak dalam kegiatan pembelajaran 
jarak jauh dengan presentasi media 
gambar secara optimal sesuai perkem-
bangannya.

f. Mengenalkan huruf, kata dan kalimat 
guna menambah perbendaharaan kata 
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g. Melatih untuk mencintai kegiatan 
membaca huruf menjadi kata yang 
sederhana.

h. Melatih menulis huruf, kata dan 
kalimat

2. Bagi Guru 

a. Membantu guru dalam meningkatkan 
profesionalitas guru dalam mengajar 

b. Menambah wawasan guru dalam 
membuat inovasi pembelajaran di masa 
pendemi

c. M e m a n f a a t k a n  Te k n o l o g i  d a n 
Informasi sebagai media pembelajaran 
yang menyenangkan 

d. Mengetahui strategi pembelajaran 
yang tepat dan efektif bagi siswa

e. Sebagai acuan dalam pembelajaran

f. Meningkatkan kinerja guru

3. Bagi Sekolah 

a. Sumber informasi bahwa melalui 
presentasi  media gambar dapat 
meningkatkan perbendaharaan kata 
anak

b. Memotivasi guru–guru lain agar 
melaksanakan inovasi pembelajaran 
untuk meningkatkan kualitas sekolah. 

METODE PENELITIAN

SETTING PENELITIAN

1. Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini 
dimulai bulan Januari 2021 sampai dengan 
Apr i l  2021 .  Adapun pe laksanaan 
dilakukan pada hari sekolah yang 
dilaksanakan melalui  kegiatan Belajar 
Dari Rumah dari tanggal 22 Februari 
sampai dengan 3 April 2021. Mulai pukul 

09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB yang 
dilakukan dengan 2 siklus.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diadakan di TK 
Lembaga Tama II, yang beralamat di 
Keyongan Lor RT 02 Sabdodadi Bantul

3. Subyek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah anak 
didik kelompok B di TK Lembaga Tama II 
jumlah  anak 16, terdiri dari 7 anak 
perempuan dan 9  anak laki-laki. Kondisi 
anak-anak kelompok B dimana kemampuan 
membaca dengan lancar.

4. Kolaborator

Kolaborator dalam penelitian ini 
adalah teman sejawat yaitu Ibu Nur Azizah 
S,Pd

 

PROSEDUR PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan 
Penelitian Tidakan Kelas. Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus. Prosedur penelitian 
meliputi:

1. Perencanaan 

2. Tahap Pelaksanaan

3. Pengamatan

4. Refleksi

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksa-
nakan dua siklus. Pada setiap siklus dilakukan 
tiga kali kegiatan pembelajaran. Apabila pada 
siklus pertama belum ada peningkatan maka 
akan dilanjutkan dengan siklus II, begitu 
seterusnya sampai mencapai hasil yang 
diharapkan. Antara kegiatan pembelajaran pada 
setiap siklus saling berkaitan. Model penelitian 
ini merujuk pada pelaksanaan penelitian yang 
dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart 
(Suharsimi Arikunto: 2012) yang meliputi 
“Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan dan 
Refleksi”

Vol. XXI, No.2. Agustus 2021

3877



Jurnal Riset Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di kelompok B 
TK Lembaga Tama II. Berjumlah 16 anak 
terdiri dari 7 anak perempuan dan 9 anak laki-
laki. Dari hasil melakukan pengamatan awal 
berupa kegiatan pra tindakan. Penilaian 
dilakukan terhadap aktivitas anak dalam 
melakukan Pembelajaran Dari Rumah 
(BDR). Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan sebelum tindakan kelas, diperoleh 
data terhadap keterampilan membaca anak 
masih belum berkembang. Hasil awal 
sebelum tindakan dapat dilihat dalam tabel 
sebagai berikut ini:

Tabel 1.  Kriteria Awal Kemampuan 
Membaca Anak

Berdasarkan hasil pengamatan pada 
kondisi awal kemampuan  membaca anak 
masih rendah. Hal ini dilihat dalam Tabel 2 
dengan perolehan persentase anak 56,25% 
dalam taraf Mulai Berkembang (MB) 
selebihnya 43,75% Belum Berkembang (BB). 
Oleh karena itu peneliti perlu melakukan 
tindakan agar keterampilan membaca anak 
Berkembang Sesuai Harapan (BSH) atau 
Berkembang Sangat  Baik  (BSB). Salah satu 
upaya yang ditempuh penelit i  untuk 
meningkatkan  keterampilan membaca 
selama Pandemi Covid 19 adalah Belajar Dari 
Rumah (BDR) dengan menggunakan 

Panduan BDR yaitu RPPM-BDR dimana 
partisipasi orang tua sangat menentukan 
keberhasilan pembelajaran, upaya yang 
dilakukan peneliti pada awalnya hanya 
menggunakan RPPM–BDR saja namun hasil 
yang diperoleh tidak maksimal. Oleh karena 
itu peneliti melaksanakan pembelajaran 
dengan memanfaatkan tehnologi informasi 
dan komunikasi (TIK) melalui  Presentasi 
Media Gambar yaitu guru membuat Media 
berupa video dan gambar yang bertujuan 
untuk memperjelas dan mempermudah orang 
tua dalam membimbing anak-anak dalam 
melakukan tugas dan kegiatan yang diberikan 
guru selama Belajar Dari Rumah. Adapun 
media yang dipergunakan peneliti adalah 
Aplikasi Canva, Kinemaster. Dengan 
menggunakan media gambar melalui aplikasi 
video kinemaster dan canva anak akan lebih 
t e r ta r ik  seh ingga  d iharapkan  dapa t 
meningkatkan keterampilan membaca bagi 
anak Kelompok B TK Lembaga Tama II 
Sabdodadi Bantul. Pelaksanaan penelitian di 
TK Lembaga Tama II Sabdodadi Bantul. 
dilaksanakan dalam dua siklus, yang terdiri 
dari 3 kali pertemuan dalam setiap siklusnya. 
Pada 3 kali pertemuan dalam siklus pertama 
keterampilan  membaca anak baru dapat 
membaca suku kata saja, sehingga peneliti 
berupaya meningkatkan keterampikan 
membaca dengan melakukan kegiatan 
pembelajaran 3 kali pertemuan pada siklus 
kedua. 

DESKRIPSI HASIL SIKLUS I

Perencanaan Tindakan

Pada tahap perencanaan Siklus I 
disusun tindakan pembelajaran yaitu 
membuat kegiatan Belajar Dari Rumah 
(BDR) dengan mengambil materi sesuai 
dengan usia dan karakteristik anak. Sebagai 
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No Kriteria Jumlah Anak Persentase

1
Berkembang 
Sangat Baik 
(BSB)

- 0%

2
Berkembang 
Sesuai Harapan 
(BSH)

- 0%

3
Mulai 
Berkembang (MB)

7 Anak 44%

4
Belum 
Berkembang (BB)

9 Anak 56%

Jumlah / Total 16 Anak 100%
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bahan pertimbangan juga perlu diingat bahwa 
orang tua sebagai pendamping dan pem-
bimbing dalam kegiatan pembelajaran dari 
rumah. Kegiatan yang dibuat disesuaikan 
hasil observasi sebelumnya yaitu kondisi awal 
anak. Pengetahuan dan informasi tentang 
kondisi awal anak bertujuan untuk menge-
tahui seberapa keterampilan  membaca yang 
sudah dimiliki anak. Hasil tahap perencanaan 
yang dilakukan peneliti adalah sebagai 
berikut:

1. Menyusun RPPM-BDR 

2. Menyusun RPPM untuk orang tua 

3. Menyusun Kegiatan Belajar Dari Rumah 
(BDR) selama 1 minggu

4. Membuat Panduan kegiatan disam-
paikan kepada orang tua dengan maksud 
untuk memperjelas kegiatan yang akan 
dilakukan dan dikerjakan anak selama 
Belajar Dari Rumah (BDR)

5. Membuat RPPH

6. Membuat pesan untuk orang tua:

a. anak dapat memilih kegiatan mana 
yang terlebih dahulu dikerjakan dan 
dimainkan dalam kurun waktu 1 hari.

b. Bila Ananda tidak tertarik beri 
Ananda semangat dan dorongan.

c. Apabila Ananda menginginkan 
kegiatan lain ikuti minatnya agar 
belajar dari rumah menjadi sangat 
menyenangkan.

d. Tolong amati, foto dan rekam video 
kegiatan Ananda termasuk saat 
Ananda melakukan kegiatan rutinitas 
dari ibadah seperti berdoa sebelum 
melakukan kegiatan, kegiatan ibadah 
sehari-hari kirim sebagai catatan 
perkembangan Ananda.

7. Peneli t i  membuat Media dengan 
menggunakan Aplikasi Canva, video 
Kinmaster

8. Pene l i t i  meny iapkan  Ins t rumen 
penilaian/Analisis Hasil Karya dan video 
kiriman orang tua

Pelaksanaan Tindakan 

1. Membagi RPPM–BDR untuk orang tua, 
materi dan alat Belajar Dari Rumah 
sesuai dengan PROKES orang tua datang 
ke sekolah dengan mode drive thru

2. Mengirimkan RPPM-BDR, video 
pembelajaran dan kegiatan Belajar serta 
panduan untuk orang tua Belajar Dari 
Rumah (BDR) melalui WA group

3. Penelitian ini menggunakan instrumen 
(Lihat Lampiran 5) yang berupa lembar 
evaluasi (Lihat Lampiran 6) yang digu-
nakan untuk mencatat hasil pengamatan 
saat anak mulai mengembangkan 
keterampilan membaca anak. 

4. Media yang dipergunakan adalah media 
gambar berupa kegiatan dengan Aplikasi 
Canva serta video. Media pembelajaran 
dibuat untuk kegiatan  peningkatan 
keterampilan membaca anak.

5. Peneliti mempresentasikan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan sesuai 
dengan Tema melalui Media gambar 
menggunakan Aplikasi kinmaster.

6. Tempat pelaksanaan kegiatan bermain 
bahasa anak dapat dilakukan di berbagai 
tempat di rumah seperti di halaman, di 
kamar tidur, di dapur, di ruang keluarga.

7. Alat dan bahan main yang digunakan 
disuaiakan oleh peneliti sesuai dengan 
kegiatan Belajar Dari Rumah adalah alat-
alat sederhana yang mudah didapat di 
rumah seperti: majalah, koran, benda-
benda yang ada di sekitar anak, kalender 
bekas, pensil, buku, spidol, huruf-huruf 
alfabet, buku cerita dan lain-lain.
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1) Siklus I RPPM Ke-1

Siklus I pertemuan 1 dilaksanakan 
pada hari Senin, 22 Februari 2021. Tema 
yang akan dibahas pada pertemuan ini 
adalah Air, Udara, Api dengan sub tema 
Air. Peneliti mempresentasikan kegiatan 
melalui media video pembelajaran yaitu 
mengenal macam-macam huruf vokal 
dan  konsonan .  Da lam keg ia t an 
pembelajaran lebih ditekankan pada 
pengenalan dan pengidentifikasian huruf 
vokal dan konsonan. Langkah-langkah 
pelaksanaan kegiatannya sebagai 
berikut:

a) Kegiatan awal

Kegiatan awal yang dilakukan 
anak selama Belajar Dari Rumah 
adalah dengan cara orang tua 
mendampingi dan membimbing anak 
dalam belajar dengan menekankan 
belajar yang menyenangkan dan tidak 
memaksa.

Langkah-langkah pelaksanaan 
kegiatan awal:

1. Orang tua memutarkan video 
yang dikirim peneliti

2. Orang tua membacakan kegiatan 
yang akan dilakukan menerang-
kan tentang isi kegiatan yang 
akan dilakukan.

3. Anak diminta memilih kegiatan 
yang disukai untuk dikerjakan 
terlebih dahulu dalam arti anak 
bebas memilih kegiatan sesuai 
dengan minatnya. 

4. Ditekankan kepada anak tentang 
aturan main sebelum menger-
jakan tugas harus berdoa terlebih 
dahulu

b) Kegiatan Inti

Anak memulai kegiatan sesuai 
dengan RPPM-BDR yang disam-
paikan peneliti. Kegiatan yang 
ditekankan adalah kegiatan pengem-
bangan Bahasa. Orang tua memutar 
video pembelajaran melihat penge-
nalan huruf yang dimulai dari huruf 
vokal dan huruf konsonan Anak-anak 
mulai menyebutkan huruf-huruf 
vokal yang diper-kenalkan oleh 
peneliti. Ada anak yang mampu 
menyebutkan huruf-huruf tersebut 
dengan benar, tetapi ada juga yang 
kurang mampu menyebutkan huruf-
huruf vokal dan konsonan. Orang tua 
mendokumen-tasikan hasil belajar 
anak yaitu menyebut huruf vokal dan 
konsonan. Langkah selanjutnya 
setelah anak menyebutkan anak 
diperbolehkan untuk menuliskan 
huruf vokal dan konsonan di buku 
dengan meng-gunakan pensil dan 
spidol , menulis dengan benda-benda 
yang ada di dalam  rumah dan di luar 
rumah dengan menggunakan bahan 
dan benda di sekitar anak. Kegiatan 
dapat dilakukan sesuai tanyangan 
video dan lembar kegiatan yang 
dikirim oleh peneliti. Demikian 
kegiatan ini dilakukan oleh semua 
anak kelompok B.

c) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir anak me-
ngerjakan tugas dan kegiatan sesuai 
dengan minatnya dengan bimbingan 
dan dampingan orang tua. Tidak lupa 
setelah mengerjakan tugas anak 
melukukan kegiatan pembiasaan 
yaitu berdoa setelah kegiatan selesai.  
Pada akhir kegiatan hasil karya anak 
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didokumentasikan melalui foto dan 
video yang kemudian dikirimkan 
kepada peneliti. Dari hasil belajar dari 
rumah yang dikirimkan digunakan 
sebagai bahan penilaian hasil karya 
dan video kegiatan belajar anak dari 
rumah.

d)  Observasi Siklus I Pertemuan 1

Observasi dilakukan peneliti 
didapatkan dari hasil kegiatan Belajar 
Dari Rumah berupa kiriman video 
dan foto dari orang tua. Dari kegiatan 
itu dapat terlihat anak-anak yang aktif 
yaitu mampu menyebutkan huruf-
huruf tersebut dengan benar dan jelas 
pengucapannya, bahkan ada anak 
yang mampu menuliskan huruf vokal 
dan konsonan dengan baik dan benar. 
ada yang masih ragu-ragu dalam 
menyebutkan huruf vokal dan 
konsonan. Tetapi ada juga anak yang 
bena r-bena r  pa s i f  t i dak  mau 
mengerjakan tugas dengan berbagai 
alasan. Melihat kondisi anak yang 
pasif seperti itu peneliti mengetahui 
dari hasil laporan orang tua maka 
peneliti mengajak anak tersebut 
dengan cara video call anak diberi 
semangat dan bimbingan dengan cara 
menerangkan kegiatan yang akan 
dikerjakan anak. Orang tua disuruh 
memutarkan kembali video pem-
belajaran yang memperlihatkan huruf 
vokal dan konsonan kepada anak 
sedikit demi sedikit anak tertarik anak 
untuk mengikuti pembelajaran. Peran 
orang tua dalam kegiatan ini 
sangatlah penting karena orang tua 
sebagai pendamping dan pem-
bimbing dalam kegiatan Belajar Dari 
Rumah.

2) Siklus I RPPM Ke-2

Siklus I pertemuan 2 dilaksanakan 
pada hari selasa, 23 Pebruari 2021. Tema 
yang akan dibahas pada pertemuan ini 
adalah Air, Udara, Api dengan sub tema 
Udara. Kegiatan anak hari ini lebih 
ditekankan pada kegiatan menyebutkan 
dan membaca gabungan huruf vokal dan 
konsonan sehingga membentuk suku 
kata. Peneliti mempersiapkan video 
gabungan huruf vokal dan konsonan. 
Peneliti juga mempersiapkan lembar 
evaluasi yang akan digunakan untuk 
penilaian anak terhadap peningkatan 
keterampilan membaca anak. Langkah-
langkah pelaksanaan kegiatannya 
sebagai berikut:

 a)  Kegiatan Awal

Kegiatan awal yang dilakukan 
anak selama Belajar Dari Rumah 
adalah dengan cara orang tua men-
dampingi dan membimbing anak 
dalam belajar dengan menekankan 
belajar yang menyenangkan dan tidak 
memaksa.

Langkah langkah pelaksanaan 
kegiatan awal:

1. Orang tua memutarkan video 
yang dikirim peneliti.

2. Orang tua membacakan kegiatan 
yang akan dilakukan menerang-
kan tentang isi kegiatan yang 
akan dilakukan.

3. Anak diminta memilih kegiatan 
yang disukai untuk dikerjakan 
terlebih dahulu dalam arti anak 
bebas memilh kegiatan sesuai 
dengan minatnya. 

4. Ditekankan kepada anak tentang 
aturan main sebelum menger-
jakan tugas harus berdoa terlebih 
dahulu.
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b)  Kegiatan Inti

Pada kegiatan pertemuan ke 2 ini 
peneliti lebih  memfokuskan anak 
untuk mampu membaca gabungan 
huruf konsonan dan vokal yang 
membentuk suku kata. Tidak jauh 
b e r b e d a  d e n g a n  p e r t e m u a n 
pertama, terlebih dahulu orang tua  
menunjukkan dan memutarkan 
video pembelajaran yang dikirim 
peneliti berupa gabungan  satu  
huruf konsonan dan satu huruf 
vokal kepada anak-anak. Kartu 
huruf konsonan yang ditampilkan 
peneliti  adalah huruf “d” dan satu 
kartu huruf vokal “e”. Anak-anak 
menyebutkan huruf “d”  dan “e” 
yang ditunjukkan oleh guru secara 
bersama-sama. Peneliti menun-
jukkan lagi kepada anak-anak huruf 
konsonan dan huruf vokal kembali 
yaitu huruf “b” dan huruf “u”. 
Kembali anak-anak menyebutkan 
huruf-huruf tersebut bersama-sama, 
sehingga guru telah menunjukkan 
kepada anak-anak beberapa huruf 
konsonan dan huruf vokal yaitu “d-
e-b-u”. Kegiatan dilanjutkan lagi 
dengan menampilkan kartu  huruf 
kepada anak-anak Peneliti  mulai 
menyebutkan satu demi satu kartu 
huruf konsonan dan huruf vokal, 
yaitu “p-a-g-i. Dilanjutkan dengan 
video presentasi media gambar 
huruf konsonan dan vokal dengan 
cara menggabungkan nya sehingga 
menjadi kata. Anak dapat menu-
liskan hasil dari melihat video yang 
diputar dengan menggunakan 
berbagai media dan bahan yang ada 
disekitar anak.

a) Kegiatan Akhir

Pada kegiatan akhir  anak 
mengerjakan tugas dan kegiatan 
sesuai dengan minat nya dengan 
bimbingan dan dampingan orang tua. 
Tidak lupa setelah mengerjakan tugas 
anak melukukan kegiatan pem-
biasaan yaitu berdoa setelah kegiatan 
selesai. Pada akhir kegiatan hasil 
karya anak didokumentasikan 
mela lu i  fo to  dan  v ideo  yang 
kemudian  d ik i r imkan  kepada 
peneliti. Dari hasil belajar dari rumah 
yang dikirimkan digunakan sebagai 
bahan penilaian Hasil karya dan video 
kegiatan belajar anak dari rumah.

b) Observasi Siklus I Pertemuan 2 

Observasi dilakukan peneliti 
didapatkan dari  hasil kegiatan 
Belajar Dari Rumah berupa kiriman 
video dan foto dari orang tua. Dari 
kegiatan itu dapat terlihat anak-anak 
yang aktif, semua proses kegiatan 
anak pada saat proses mengga-
bungkan dan membaca bentuk 
gabungan huruf konsonan dan vokal 
yang terbentuk. Dalam pengamatan-
nya ,  pene l i t i  memperha t ikan 
ketepatan, kecepatan dalam membaca 
gabungan huruf konsonan dan vokal 
tersebut. Artinya, apakah anak dalam 
membaca bentuk gabungan huruf 
tersebut masih harus mengeja atau 
tidak. Karena ada beberapa anak yang 
harus menyebutkan huruf-huruf 
tersebut terlebih dahulu, baru bisa 
membaca bentuk gabungan dari huruf 
tersebut. Anak dapat menuliskan 
gabungan dari huruf vokal dan 
konsonan yang anak ketahui dengan 
baik dan benar dengan menggunakan 
bahan dan media yang ada disekitar 

Vol. XXI, No.2. Agustus 2021

3882



Jurnal Riset Daerah

rumah. Peran orang tua dalam 
kegiatan ini sangatlah penting karena 
orang tua sebagai pendamping dan 
pembimbing dalam kegiatan Belajar 
Dari Rumah.

1) Siklus I RPPM Ke-3

a) Kegiatan awal 

Kegiatan awal yang dilakukan 
anak selama Belajar Dari Rumah 
adalah dengan cara orang tua 
mendampingi dan membimbing anak 
dalam belajar dengan menekankan 
belajar yang menyenangkan dan tidak 
memaksa.

Langkah-langkah pelaksanaan 
kegiatan awal:

1. Orang tua memutarkan video 
yang dikirim peneliti.

2. Orang tua membacakan kegiatan 
yang akan dilakukan menerang-
kan tentang isi kegiatan yang 
akan dilakukan.

3. Anak diminta memilih kegiatan 
yang disukai untuk dikerjakan 
terlebih dahulu dalam arti anak 
bebas memilih kegiatan sesuai 
dengan minatnya. 

4. Ditekankan kepada anak tentang 
aturan main sebelum menger-
jakan tugas harus berdoa terlebih 
dahulu.

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan pertemuan ke 3 ini 
peneliti lebih  memfokuskan anak 
untuk mampu membaca gabungan 
suku kata. Tidak jauh berbeda dengan 
pertemuan kedua terlebih dahulu 
orang tua menunjukkan dan memu-
tarkan video pembelajaran yang 
dikirim peneliti berupa gabungan  

satu  kata  kepada anak-anak. Anak-
anak menyebutkan dan menirukan 
kata-kata yang diucapkan peneliti.  
Peneliti mengucapkan kata tertentu 
misalnya “debu pagi”. Kemudian 
secara perlahan-lahan guru mengupas 
kata tersebut menjadi suku kata, yaitu 
“de-bu-pa-gi”. Dari beberapa suku 
kata tersebut, terbentuklah kata atau 
kalimat sederhana sesuai dengan 
t emanya  ya i tu  “de -bu-pa -g i” 
sehingga jika digabungkan mem-
bentuk kata “debu pagi”. Anak dapat 
menuliskan hasil belajar dari melihat 
video yang diputar dengan meng-
gunakan berbagai media dan bahan 
yang ada disekitar anak.

c) Kegiatan Akhir

Pada kegiatan akhir  anak 
mengerjakan tugas dan kegiatan 
sesuai dengan minatnya dengan 
bimbingan dan dampingan orang tua. 
Tidak lupa setelah mengerjakan tugas 
anak melakukan kegiatan pem-
biasaan yaitu berdoa setelah kegiatan 
selesai. Pada akhir kegiatan hasil 
karya anak didokumentasikan mela-
lui foto dan video yang kemudian 
dikirimkan kepada peneliti. Dari hasil 
belajar dari rumah yang dikirimkan 
digunakan sebagai bahan penilaian 
hasil karya dan video kegiatan belajar 
anak dari rumah.

d) Observasi Siklus I Pertemuan 3

Observasi dilakukan peneliti 
didapatkan dari  hasil kegiatan 
Belajar Dari Rumah berupa kiriman 
video dan foto dari orang tua. Dari 
kegiatan itu dapat terlihat anak-anak 
yang aktif, semua proses kegiatan 
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anak pada saat proses mengga-
bungkan dan membaca bentuk 
gabungan kata. Dalam pengamatan-
nya peneliti memperhatikan kete-
patan, kecepatan dalam membaca 
gabungan kata  tersebut. Artinya, 
apakah anak dalam membaca bentuk 
gabungan kata tersebut masih harus 
mengeja atau tidak. Karena ada 
beberapa anak yang harus menye-
butkan huruf-huruf tersebut terlebih 
dahulu, baru bisa membaca bentuk 
gabungan dari  huruf tersebut. 
Artinya, apakah anak dalam mem-
baca bentuk gabungan huruf tersebut 
masih harus mengeja atau tidak. 
Karena ada beberapa anak yang harus 
menyebutkan huruf-huruf tersebut 
terlebih dahulu, baru bisa membaca 
bentuk gabungan dari kata  tersebut. 
Anak dapat menuliskan gabungan 
dari kata yang anak ketahui dengan 
baik dan benar dengan menggunakan 
bahan dan media yang ada disekitar 
rumah. Peran orang tua dalam 
kegiatan ini sangatlah penting karena 
orang tua sebagai pendamping dan 
pembimbing dalam kegiatan Belajar 
Dari Rumah.

Refleksi 

Selama pembelajaran dalam Siklus I 
masih jelas terlihat anak yang baru mencapai 
kriteria Mulai Berkembang 43,75% dan 
Belum Berkembang 18,75%. Permasalahan 
yang muncul adalah perhatian anak terhadap 
kegiatan pengenalan membaca permulaan 
yang masih kurang. Yang menjadi penye-
babnya adalah sebagai berikut: 

1. Media presentasi yang digunakan belum 
jelas diterima orang tua maksud dan 
tujuan serta pelaksanaan dalam pem-
belajaran.

2. Media dan petunjuk kegitan kurang 
menarik sehingga anak malas untuk 
belajar.

3. Konsentrasi dan partisipasi anak yang 
dipengaruhi beberapa faktor terutama 
dari orang tua yang mendampingi anak 
belajar masih kurang.

4. Kegiatan yang disajikan masih monoton 
dan kurang menarik

5. Aplikasi yang dipakai masih dalam 
bentuk sangat sederhana.

6. Kemampuan orang tua dalam memahami 
petunjuk dan perintah serta kegiatan 
yang akan dilakukan dalam kegiatan 
belajar dari rumah beberapa masih 
kurang.

Dari permasalahan tersebut, kemudian 
dicari langkah perbaikan yang nantinya akan 
digunakan dalam Siklus II antara lain sebagai 
berikut:

1. Komunikasi dan hubungan kerja sama 
dengan orang tua ditambah frekuen-
sinya.

2. RPPM–BDR dibuat dengan sejelas-
jelasnya.

3. Merubah petunjuk serta kegiatan dalam 
bentuk yang menarik dari bentuk print 
out biasa menjadi bentuk Aplikasi 
Canva.

4. Merubah dan mengembangkan video 
dari bentuk Inshut menjadi Kinemaster.

5. Kegiatan dan materi belajar dibuat 
semenarik mungkin sehingga anak 
tertarik dahulu ketika melihat penam-
pilannya baru bersemangat untuk 
mengerjakan kegitan BDR.

6. Dukungan dan dorongan orang tua daam 
membimbing anak-anak dalam mela-
kukan kegiatan sebagai salah satu faktor 
utama keberhasilan kegiatan.

7. Belajar dengan cara menyenangkan dan 
mengasyikkan adalah kata kunci 
keberhasilan pembelajaran.
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Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan pada pertemuan pertama sampai 
dengan pertemuan ketiga, terlihat pening-
katan terhadap kemampuan membaca anak 
dengan presentasi media gambar  Tetapi hasil 
dari pengamatan observasi pengamatan siklus 
I memang belum signifikan melihat standar 
keberhasilan yang digunakan dalam kelas 
adalah 80%. Selain keberhasilan dalam kelas, 
observasi juga dilakukan dengan melihat 
persentase perkembangan anak dari tiga kali 
pertemuan dalam Siklus I.   

Tabel 2. Pencapaian Kemampuan Membaca 
Masing-masing Anak Dalam Tiga Pertemuan 
Pada Siklus I

Tabel 3. Pencapaian Kemampuan  Membaca 
Anak pada Siklus I

Berdasarkan tabel  di atas, dapat 
dijelaskan mengenai pencapaian hasil belajar 
pada Siklus I sebagai berikut:

1. Anak yang sudah mencapai kriteria 
Berkembang Sangat Baik ada 0%

2. Anak yang sudah mencapai kriteria 
Berkembang Sesuai Harapan ada 37%

3. Anak yang mencapai kriteria Mulai 
Berkembang ada 44%

4. Anak yang mencapai kriteria Belum 
Berkembang ada 19%

Data yang sudah diperoleh menun-
jukkan bahwa baru ada sedikit peningkatan 
keterampilan membaca anak selama proses 
pembebalajaran. Hal ini terlihat dari data yang 
diperoleh dari Pra Siklus dan hasil Siklus I. 
Pada Siklus ini terlihat hanya 6 anak yang baru 
mencapai kriteria Berkembang Sesuai 
Harapan (BSH), 7 anak mencapai kriteria 
Mulai Berkembang (MB), dan 3 anak selama 
lima Pertemuan dalam Siklus I belum mampu 
mencapai kriteria yang diharapkan yaitu 
Belum Berkembang (BB). Melihat hasil 
pembelajaran secara keseluruhan belum 
mengalami peningkatan yang signifikan, 
apalagi belum bisa mencapai target yang 
diharapkan, maka akan dilanjutkan pada 
Siklus II. 
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No Nama
Persentase Skor Anak 

KriteriaRPPM
1

RPPM
2

RPPM 
3

1 Besta 75% 87,5% 93,75% BSH
2 Vanesa 50% 75% 81,25% MB

3 Daffa 31,25% 43,75% 43,75% BB

4 Lukma 68,75% 81,25% 81,25% BSH
5 Daffi 25% 31,25% 31,25% BB
6 Abbad 37,5% 43,75% 43,75% BB

7 Anin 50% 62,5% 62,5% MB

8 Bima 68,75% 81,25% 81,25% BSH

9 Salsa 56,25% 68,75% 75% MB

10 Fahri 87,5% 93,75% 93,75% BSH

11 Hafish 62,5% 68,75% 81,25% MB

12 Irsya 62,5% 75% 81,25% MB

13 Rafif 56,25% 68,75% 75% MB

14 Tyas 75% 87,5% 87,5% BSH

15 Thole 43,75% 56,25% 62,5% MB

16 Azzura 75% 87,5% 87,5% BSH

No Kriteria Jumlah anak Persentase

1 Berkembang Sangat 
Baik (BSB)

- 0%

2 Berkembang Sesuai 
Harapan (BSH)

6 Anak 37 %

3 Mulai Berkembang 
(MB)

7 Anak 44 %

4 Belum Berkembang 
(BB)

3 Anak 19 %

Total / Jumlah 16 Anak 100%
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DESKRIPSI HASIL SIKLUS II

Perencanaan Tindakan  

Perencanaan pada Siklus II  ini 
dilakukan dengan cara berdiskusi antara 
peneliti dengan kolaborator. Diskusi ini 
bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan 
tindakan apa yang akan dilakukan pada Siklus 
II. Perbaikan terhadap beberapa kendala yang 
terjadi pada Siklus I yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi dan hubungan kerja sama 
dengan orang tua ditambah frekuensinya 

2. RPPM–BDR dibuat dengan sejelas-
jelasnya

3. Merubah petunjuk serta kegiatan dalam 
bentuk yang menarik dari bentuk print 
out biasa menjadi bentuk Aplikasi Canva

4. Merubah dan mengembangkan video 
pembelajaran dari bentuk Inshut menjadi 
Kinemaster

5. Kegiatan dan materi belajar dibuat 
semenarik mungkin sehingga anak ter-
tarik dahulu ketika melihat penampi-
lannya baru bersemangat untuk menger-
jakan kegitan BDR.

6. Dukungan dan dorongan orang tua dalam 
membimbing anak-anak dalam mela-
kukan kegiatan sebagai salah satu faktor 
utama keberhasilan kegiatan.

7. Belajar dengan cara menyenangkan dan 
mengasyikkan adalah kata kunci 
keberhasilan pembelajaran

Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan peneliti 
dan kolaborator yaitu dengan mengamati 
jalannya penelitian. Deskripsi tiap-tiap 
pertemuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun RPPM-BDR 

2. Menyusun RPPM untuk orang tua 

3. Menyusun Kegiatan Belajar Dari Rumah 
(BDR) selama 1 minggu

4. Membuat Panduan kegiatan disam-
paikan kepada orang tua dengan maksud 
untuk memperjelas kegiatan yang akan 
dilakukan dan dikerjakan anak selama 
Belajar Dari Rumah (BDR)

5. Membuat RPPH

6. Membuat pesan untuk orang tua:

a. Anak dapat memilih kegiatan mana 
yang terlebih dahulu dikerjakan dan 
dimainkan dalam kurun waktu 1 hari.

b. Bila Ananda tidak tertarik beri 
Ananda semangat dan dorongan.

c. Apabila Ananda menginginkan 
kegiatan lain ikuti minatnya agar 
belajar dari    rumah menjadi sangat 
menyenangkan.

d. Tolong amati, foto dan rekam video 
kegiatan Ananda termasuk saat 
Ananda melakukan kegiatan rutinitas 
dari ibadah seperti berdoa sebelum 
melakukan kegiatan, kegiatan ibadah 
sehari hari kirim sebagai catatan 
perkembangan Ananda.

e. Peneliti membuat Media dengan 
menggunakan Aplikasi Canva, video 
Kinmas te r  dengan  semenar ik 
mungkin

f. Peneliti menyiapkan Instrumen 
penilaian/Analisis Hasil Karya dan 
video kiriman orang tua

Pelaksanaan Tindakan 

1. Membagi RPPM–BDR untuk orang tua, 
materi dan alat Belajar Dari Rumah 
sesuai dengan PROKES orang tua datang 
ke sekolah dengan mode drive thru

2. Mengirimkan RPPM-BDR, video pem-
belajaran dan kegiatan Belajar serta 
panduan untuk orang tua Belajar Dari 
Rumah (BDR) melalui WA group

3. Penelitian ini menggunakan instrumen 
(Lihat Lampiran 5) yang berupa lembar 
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evaluasi (Lihat Lampiran 6) yang 
digunakan untuk mencatat hasil penga-
matan saat anak mulai mengembangkan 
keterampilan membaca anak. 

4. Media yang dipergunakan adalah media 
gambar berupa kegiatan dengan Aplikasi 
Canva serta video dengan menggunakan 
Kinemaster. Media pembelajaran dibuat 
untuk kegiatan peningkatan keteram-
pilan membaca anak.

5. Peneliti mempresentasikan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan sesuai 
dengan tema melalui media gambar 
menggunakan Aplikasi kinmaster.

6. Tempat pelaksanaan kegiatan bermain 
Bahasa anak dapat dilakukan di berbagai 
tempat di rumah seperti di halaman, di 
kamar tidur, di dapur, di ruang keluarga. 

7. Alat dan bahan main yang digunakan 
disesuaikan oleh peneliti sesuai dengan 
kegiatan Belajar Dari Rumah adalah alat-
alat sederhana yang mudah didapat di 
rumah seperti: majalah, koran, benda 
benda yang ada di sekitar anak, kalender 
bekas, pensil, buku, spidol, huruf-huruf 
alfabet, buku cerita dan lain-lain.

1)   Siklus II RPPH Ke-1

Siklus II pertemuan 1 dilaksanakan 
pada hari senin, 1 Maret  2021. Tema yang 
akan dibahas pada pertemuan ini adalah 
Air, Udara, Api dengan sub tema Air. 
Peneliti mempresentasikan kegiatan 
melalui media video pembelajaran yaitu 
mengenal macam-macam huruf vokal dan 
konsonan. Dalam kegiatan pembelajaran 
lebih ditekankan pada pengenalan dan 
pengidentifikasian huruf vokal dan 
konsonan. Langkah-langkah pelaksanaan 
kegiatannya sebagai berikut:

a) Kegiatan awal

Kegiatan awal yang dilakukan 
anak selama Belajar Dari Rumah 
adalah dengan cara orang tua mendam-
pingi dan membimbing anak dalam 
belajar dengan menekankan belajar 
yang menyenangkan dan tidak me-
maksa.

Langkah-langkah pelaksanaan 
kegiatan awal:

1. Orang tua memutarkan video yang 
dikirim peneliti

2. Orang tua membacakan kegiatan 
yang akan dilakukan menerang-
kan tentang isi kegiatan yang akan 
dilakukan.

3. Anak diminta memilih kegiatan 
yang disukai untuk dikerjakan 
terlebih dahulu dalam arti anak 
bebas memilh kegiatan sesuai 
dengan minatnya. 

4. Ditekankan kepada anak tentang 
aturan main sebelum mengerjakan 
tugas harus berdoa terlebih dahulu

b) Kegiatan Inti

Anak memulai kegiatan sesuai 
dengan RPPM-BDR yang disampaikan 
peneliti. Kegiatan yang ditekankan 
adalah kegiatan pengembangan 
Bahasa. Orang tua memutar video 
pembelajaran melihat pengenalan 
huruf yang dimulai dari huruf vokal dan 
huruf konsonan. Anak-anak mulai 
menyebutkan huruf-huruf vokal yang 
diperkenalkan oleh peneliti. Ada anak 
yang mampu menyebutkan huruf-huruf 
tersebut dengan benar, tetapi ada juga 
yang kurang mampu menyebutkan 
huruf-huruf vokal dan konsonan. 
Orang tua mendokumentasikan hasil 
belajar anak yaitu menyebut huruf 
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voka l  dan  konsonan .  Langkah 
selanjutnya setelah anak menyebutkan 
anak diperbolehkan untuk menuliskan 
huruf vokal dan konsonan di buku 
dengan menggunakan pensil dan 
spidol, menulis dengan benda-benda 
yang ada di dalam  rumah dan di luar 
rumah dengan menggunakan bahan 
dan benda di sekitar anak. Kegiatan 
dapat dilakukan sesuai tanyangan 
video dan lembar kegiatan yang 
dikirim oleh peneliti. Demikian 
kegiatan ini dilakukan oleh semua anak 
kelompok B.

c) Kegiatan Akhir 

  Pada kegiatan akhir anak 
mengerjakan tugas dan kegiatan sesuai 
dengan minatnya dengan bimbingan 
dan dampingan orang tua. Tidak lupa 
setelah mengerjakan tugas anak 
melukukan kegiatan pembiasaan yaitu 
berdoa setelah kegiatan selesai.  Pada 
akhir kegiatan hasil karya anak 
didokumentasikan melalui foto dan 
video yang kemudian dikirimkan 
kepada peneliti. Dari hasil belajar dari 
rumah yang dikirimkan digunakan 
sebagai bahan penilaian Hasil karya 
dan video kegiatan belajar anak dari 
rumah.

d) Observasi Siklus I Pertemuan 1

Observasi dilakukan peneliti 
didapatkan dari  hasil kegiatan Belajar 
Dari Rumah berupa kiriman video dan 
foto dari orang tua. Dari kegiatan itu 
dapat terlihat anak-anak yang aktif  
yaitu mampu menyebutkan huruf-
huruf tersebut dengan benar dan jelas 
pengucapannya, bahkan ada anak yang  
mampu menuliskan huruf vokal dan 

konsonan dengan baik dan benar. ada 
yang masih ragu-ragu dalam menye-
butkan huruf vokal dan konsonan. 
Tetapi ada juga anak yang benar-benar 
pasif tidak mau mengerjakan tugas 
dengan berbagai alasan. Melihat 
kondisi anak yang pasif  seperti itu 
peneliti mengetahui  dari hasil laporan 
orang tua maka peneliti mengajak anak 
tersebut dengan cara video call dan 
voice note, anak diberi semangat dan 
bimbingan dengan cara menerangkan 
kegiatan yang akan dikerjakan anak. 
Orang tua disuruh memutarkan 
kembali video pembelajaran yang 
memperlihatkan huruf vokal dan 
konsonan kepada anak sedikit demi 
sedikit anak tertarik anak untuk 
mengikuti pembelajaran. Peran orang 
tua dalam kegiatan ini sangat lah 
penting karena orang tua sebagai 
pendamping dan pembimbing dalam 
kegiatan Belajar Dari Rumah.

2) Siklus II RPPH Ke-2

Siklus II pertemuan 2 dilaksanakan 
pada hari Selasa, 2 Maret 2021. Tema yang 
akan dibahas pada pertemuan ini adalah 
Air, Udara, Api dengan sub tema Udara. 
Kegiatan anak hari ini lebih ditekankan 
pada kegiatan menyebutkan dan membaca 
gabungan huruf vokal dan konsonan 
sehingga membentuk suku kata. Peneliti 
mempersiapkan video gabungan huruf 
vokal dan konsonan. Peneliti juga 
mempersiapkan lembar evaluasi yang 
akan digunakan untuk penilaian anak 
terhadap peningkatan keterampilan 
membaca anak.  Langkah- langkah 
pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut:
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a) Kegiatan Awal

Kegiatan awal yang dilakukan 
anak selama Belajar Dari Rumah 
adalah dengan cara orang tua 
mendampingi dan membimbing anak 
dalam belajar dengan menekankan 
belajar yang menyenangkan dan tidak 
memaksa.

Langkah-langkah pelaksanaan 
kegiatan awal:

1. Orang tua memutarkan video 
yang dikirim peneliti

2. Orang tua membacakan kegiatan 
yang akan dilakukan menerang-
kan tentang isi kegiatan yang 
akan dilakukan.

3. Anak diminta memilih kegiatan 
yang disukai untuk dikerjakan 
terlebih dahulu dalam arti anak 
bebas memilih kegiatan sesuai 
dengan minatnya. 

4. Ditekankan kepada anak tentang 
aturan main sebelum menger-
jakan tugas harus berdoa terlebih 
dahulu.

b) Kegiatan Inti

Pada kegiatan pertemuan ke 2 ini 
peneliti lebih  memfokuskan anak 
untuk mampu membaca gabungan 
huruf konsonan dan vokal yang 
membentuk suku kata. Tidak jauh 
berbeda dengan pertemuan pertama, 
terlebih dahulu orang tua  menun-
jukkan dan memutarkan video 
pembelajaran yang dikirim peneliti 
berupa gabungan  satu  huruf 
konsonan dan satu huruf vokal 
kepada anak-anak. Kartu huruf 
konsonan yang ditampilkan peneliti  
adalah huruf “d” dan satu kartu huruf 
vokal “e”. Anak-anak menyebutkan 

huruf “d”  dan “e” yang ditunjukkan 
oleh guru secara bersama-sama. 
Peneliti menunjukkan lagi kepada 
anak-anak huruf konsonan dan huruf 
vokal kembali yaitu huruf “b” dan 
huruf “u”. Kembali anak-anak 
menyebutkan huruf-huruf tersebut 
bersama-sama, sehingga guru telah 
menunjukkan kepada anak-anak 
beberapa huruf konsonan dan huruf 
vokal yaitu “d-e-b-u”. Kegiatan 
dilanjutkan lagi dengan menampilkan 
kartu  huruf kepada anak-anak 
Peneliti mulai menyebutkan satu 
demi satu kartu huruf konsonan dan 
huruf vokal, yaitu “p-a-g-i”. Dilan-
jutkan dengan video presentasi media 
gambar huruf konsonan dan vokal 
dengan cara mengga-bungkannya 
sehingga menjadi kata. Anak dapat 
menuliskan hasil dari melihat video 
yang diputar dengan menggunakan 
berbagai media dan bahan yang ada 
disekitar anak.

c) Kegiatan Akhir

Pada kegiatan akhir anak me-
ngerjakan tugas dan kegiatan sesuai 
dengan minatnya dengan bimbingan 
dan dampingan orang tua. Tidak lupa 
setelah mengerjakan tugas anak 
melakukan kegiatan pembiasaan 
yaitu berdoa setelah kegiatan selesai. 
Pada akhir kegiatan hasil karya anak 
didokumentasikan melalui foto dan 
video yang kemudian dikirimkan 
kepada peneliti. Dari hasil belajar dari 
rumah yang dikirimkan digunakan 
sebagai bahan penilaian Hasil karya 
dan video kegiatan belajar anak dari 
rumah.
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d) Observasi Siklus II Pertemuan 2 

Observasi dilakukan peneliti 
didapatkan dari hasil kegiatan Belajar 
Dari Rumah berupa kiriman video dan 
foto dari orang tua. Dari kegiatan itu 
dapat terlihat anak-anak yang aktif, 
semua proses kegiatan anak pada saat 
proses menggabungkan dan membaca 
bentuk gabungan huruf konsonan dan 
vokal yang terbentuk. Dalam penga-
matannya, peneliti memperhatikan 
ketepatan, kecepatan dalam membaca 
gabungan huruf konsonan dan vokal 
tersebut. Artinya, apakah anak dalam 
membaca bentuk gabungan huruf 
tersebut masih harus mengeja atau 
tidak. Karena ada beberapa anak yang 
harus menyebutkan huruf-huruf 
tersebut terlebih dahulu, baru bisa 
membaca bentuk gabungan dari huruf 
tersebut. Artinya, apakah anak dalam 
membaca bentuk gabungan huruf 
tersebut masih harus mengeja atau 
tidak. Karena ada beberapa anak yang 
harus menyebutkan huruf-huruf 
tersebut terlebih dahulu, baru bisa 
membaca bentuk gabungan dari huruf 
tersebut. Anak dapat menuliskan 
gabungan dari huruf vokal dan 
konsonan yang anak ketahui dengan 
baik dan benar dengan menggunakan 
bahan dan media yang ada disekitar 
tumah. Peran orang tua dalam kegiatan 
ini sangatlah penting karena orang tua 
sebagai pendamping dan pembimbing 
dalam kegiatan Belajar Dari Rumah.

3) Siklus II RPPM Ke-3

Siklus II pertemuan 3 dilaksanakan 
pada hari Rabu 3 Maret 2021. Tema yang 
akan dibahas pada pertemuan ini adalah 
Air, Udara, Api dengan sub tema Udara. 
Kegiatan anak hari ini lebih ditekankan 

pada kegiatan menyebutkan dan membaca 
gabungan huruf vokal dan konsonan 
sehingga membentuk suku kata. Peneliti 
mempersiapkan video gabungan huruf 
vokal dan konsonan. Peneliti juga 
mempersiapkan lembar evaluasi yang 
akan digunakan untuk penilaian anak 
terhadap peningkatan keterampilan 
membaca anak.  Langkah- langkah 
pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut:

a) Kegiatan awal 

Kegiatan awal yang dilakukan 
anak selama Belajar Dari Rumah 
adalah dengan cara orang tua mendam-
pingi dan membimbing anak dalam 
belajar dengan menekankan belajar 
yang menyenangkan dan t idak 
memaksa.

Langkah-langkah pelaksanaan 
kegiatan awal:

1. Orang tua memutarkan video 
yang dikirim peneliti.

2. Orang tua membacakan kegiatan 
yang akan dilakukan menerang-
kan tentang isi kegiatan yang 
akan dilakukan.

3. Anak diminta memilih kegiatan 
yang disukai untuk dikerjakan 
terlebih dahulu dalam arti anak 
bebas memilih kegiatan sesuai 
dengan minatnya. 

4. Ditekankan kepada anak tentang 
aturan main sebelum menger-
jakan tugas harus berdoa terlebih 
dahulu.

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan pertemuan ke 3 ini 
peneliti lebih  memfokuskan anak 
untuk mampu membaca gabungan 
suku kata. Tidak jauh berbeda dengan 
pertemuan kedua terlebih dahulu orang 
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tua  menunjukkan dan memutarkan 
video pembelajaran yang dikirim 
peneliti berupa gabungan  satu  kata  
kepada anak-anak. Anak-anak menye-
butkan dan menirukan kata kata yang 
diucapkan peneliti. Peneliti mengu-
capkan kata tertententu misalnya “debu 
pagi”. Kemudian secara perlahan-
lahan guru mengupas kata tersebut 
menjadi suku kata, yaitu “de-bu-pa-gi”. 
Dari beberapa suku kata tersebut, 
terbentuklah kata  atau kal imat 
sederhana sesuai dengan temanya yaitu 
“ d e - b u - p a - g i ”  s e h i n g g a  j i k a 
digabungkan membentuk kata “debu 
pagi”. Anak dapat menuliskan hasil 
belajar dari melihat video yang diputar 
dengan menggunakan berbagai media 
dan bahan yang ada disekitar anak.

c) Kegiatan Akhir

Pada kegiatan akhir  anak 
mengerjakan tugas dan kegiatan sesuai 
dengan minatnya dengan bimbingan 
dan dampingan orang tua. 

d) Observasi Siklus II Pertemuan 3

Observasi dilakukan peneliti 
didapatkan dari hasil kegiatan Belajar 
Dari Rumah berupa kiriman video dan 
foto dari orang tua. Dari kegiatan itu 
dapat terlihat anak-anak yang aktif, 
semua proses kegiatan anak pada saat 
proses menggabungkan dan membaca 
bentuk gabungan kata. Dalam penga-
matannya peneliti memperhatikan 
ketepatan, kecepatan dalam membaca 
gabungan kata tersebut. Artinya, 
apakah anak dalam membaca bentuk 
gabungan kata tersebut masih harus 
mengeja atau tidak. Karena ada bebe-
rapa anak yang harus menyebutkan 

huruf-huruf tersebut terlebih dahulu, 
baru bisa membaca bentuk gabungan 
dari huruf tersebut. Artinya, apakah 
anak dalam membaca bentuk gabungan 
huruf tersebut masih harus mengeja 
atau tidak. Karena ada beberapa anak 
yang harus menyebutkan huruf-huruf 
tersebut terlebih dahulu, baru bisa 
membaca bentuk gabungan dari kata  
tersebut. Anak dapat menuliskan 
gabungan dari kata yang anak ketahui 
dengan baik dan benar dengan 
menggunakan bahan dan media yang 
ada disekitar rumah. Peran orang tua 
dalam kegiatan ini sangatlah penting 
karena orang tua sebagai pendamping 
dan pembimbing dalam kegiatan 
Belajar Dari Rumah.

Refleksi

Secara keseluruhan kegiatan pada 
Siklus II sampai pertemuan ketiga sudah 
berjalan lancar. Hal ini terlihat pada 
pencapaian indikator keberhasilan yang sudah 
ditetapkan. Berikut ini rangkuman pening-
katan kemampuan membaca yang disajikan 
dalam bentuk tabel.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan pada pertemuan pertama sampai 
dengan pertemuan ketiga, terlihat pening-
katan terhadap kemampuan membaca anak 
dengan presentasi media gambar  Tetapi hasil 
dari pengamatan observasi pengamatan siklus 
I memang belum signifikan melihat standar 
keberhasilan yang digunakan dalam kelas 
adalah 80%. Selain keberhasilan dalam kelas, 
observasi juga dilakukan dengan melihat 
persentase perkembangan anak dari tiga kali 
pertemuan dalam Siklus II.   
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Tabel 4. Pencapaian Keterampilan Membaca 
Masing-masing Anak Dalam 3 Pertemuan 
Pada Siklus II

Tabel 5. Pencapaian Keterampilan Membaca 
Anak pada Siklus II

Berdasarkan tabel di atas, dapat 
dijelaskan mengenai pencapaian hasil belajar 
pada Siklus II adalah sebagai berikut:

1. Anak yang sudah mencapai kriteria BSB 
(Berkembang Sangat Baik)  ada 25%

2. Anak yang sudah mencapai kriteria BSH 
(Berkembang Sesuai Harapan) ada 57%

3. Anak yang mencapai kriteria MB (Mulai 
Berkembang) ada 13%

4. Anak yang mencapai kriteria BB (Belum 
Berkembang) ada 5%

No Kriteria Jumlah anak Persentase

1 Berkembang 
Sangat Baik (BSB)

4 Anak 25%

2 Berkembang Sesuai 
Harapan (BSH)

9 Anak 57 %

3 Mulai Berkembang 
(MB)

2 Anak 13 %

4 Belum 
Berkembang (BB)

1 Anak 5 %

Total / Jumlah 16 Anak 100%

No Nama
Persentase Skor Anak

Kriteria
RPPM1 RPPM2 RPPM3

1 Besta 93,75% 93,75% 100% BSB
2 Vanesa 87,5% 87,5% 93,75% BSH
3 Daffa 50% 50% 56,25% MB
4 Lukma 87,5% 87,5% 93,75% BSH

5 Daffi 37,5% 37,5% 43,75% BB
6 Abbad 50% 62,5% 68,75% MB
7 Anin 75% 75% 81,25% BSH
8 Bima 87,5% 87,5% 93,75% BSH
9 Salsa 81,25% 81,25% 93,75% BSH

10 Fahri 93,75% 100% 100% BSB

11 Hafish 81,25% 87,5% 93,75% BSH

12 Irsya 81,25% 81,25% 93,75% BSH

13 Rafif 81,25% 81,25% 93,75% BSH

14 Tyas 87,5% 87,5% 100% BSB

15 Thole 68,75% 68,75% 87,5% BSH

16 Azzura 93,75% 93,75% 100% BSB

Data yang diperoleh menunjukkan 
bahwa sudah ada peningkatan keterampilan 
membaca anak selama proses pembelajaran. 
Hal ini terlihat dari peningkatan data pada 
Siklus II. Pada Siklus II ini terlihat 4 anak 
sudah Berkembang Sangat Baik, sedangkan 9 
anak sudah mencapai kriteria Berkembang 
Sesuai Harapan. Itu berarti ada 13 anak yang 
sudah mengalami peningkatan keterampilan 
membaca, sehingga jika diakumulasikan 
persentase peningkatan keterampilan 
membaca bagi anak kelompok B adalah 
81,25%. Masih ada 2 anak yang mencapai 
kriteria Mulai Berkembang, dan 1 anak yang 
memiliki  pencapaian kri teria Belum 
Berkembang.

Ta b e l  6 .  R a n g k u m a n  P e n i n g k a t a n 
Kemampuan  Membaca Anak

PEMBAHASAN DARI SETIAP SIKLUS

Siklus I

Keterampilan membaca anak sangat 
penting dimiliki anak. Sebelum mengajarkan 
membaca pada anak, dasar-dasar kemampuan 
membaca atau kemampuan kesiapan 
membaca perlu dikuasai oleh anak terlebih 
dahulu. Dasar-dasar kemampuan membaca 
ini diperlukan agar anak berhasil dalam 
membaca  maupun  menul i s .  Seper t i 
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No Kriteria
Pra 

Tindakan
Siklus I Siklus II

1
Berkembang 
Sangat Baik 
(BSB) 

0% 0% 25%

2
Berkembang 
Sesuai Harapan
(BSH)

0% 37 % 57%

3
Mulai 
Berkembang 
(MB)

44 % 44 % 13 %

4
Belum 
Berkembang 
(BB)

56 % 19 % 5 %

Jumlah 100% 100% 100%
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dikemukakan oleh Miller bahwa sebelum 
anak diajarkan membaca perlu diketahui 
terlebih dahulu kesiapan membaca anak. Hal 
ini bertujuan agar kita dapat mengetahui 
apakah anak sudah siap diajarkan membaca. 

Dalam pengamatan dan penelitian pada 
siklus I terlihat bahwa sudah ada keinginan 
dan kemauan anak mengikuti proses 
pembelajaran. Keterampilan membaca dalam 
masa Pandemi COVID-19 ini dilakukan 
dengan cara Belajar Dari Rumah. Terutama 
bagi persiapan masuk ke jenjang yang lebih 
tinggi sangat dirasakan oleh orang tua sebagai 
salah satu kegiatan belajar yang dianggap 
paling pentig. Dimana orang tua sebagai 
pendamping dan pembimbing dalam 
melaksanakan kegiatan belajar di rumah 
mengalami berbagai kendala dan kesulitan 
karena anak lebih mudah diajar oleh guru. 
Kendala-kendala yang dihadapi selama 
belajar  dari rumah sangat banyak. Untuk itu 
peneliti mengupayakan bagaimana cara 
meningkatkan keterampilan membaca 
dengan cara presentasi media gambar 
menggunakan Aplikasi Canva dan kine 
master. Anak-anak dikenalkan terlebih dahulu 
huruf-huruf vokal dan konsonan. Hal ini 
menjadi landasan awal anak dalam belajar 
membaca anak yaitu dengan mengenal 
simbol-simbol huruf terlebih dahulu. Dari 
huruf-huruf konsonan dan vokal tersebut, 
kemudian dikembangkan menjadi suku kata, 
kemudian dirangkai lagi menjadi bentuk kata 
sampai pada akhirnya menjadi kelompok kata 
atau kalimat sederhana.

Pada Siklus I terlihat sudah ada 
peningkatan meskipun belum signifikan. Hal 
ini disebabkan karena ada sebagian anak 
belum mampu mengidentifikasi bentuk-
bentuk huruf, sehingga peneliti harus 
mempersiapkan media dengan sebaik- 
baiknya guna memperjelas kegiatan yang 
akan dikerjakan baik panduan untuk orang tua 

dan anak. Dengan media gambar yang di 
presentasikan diharapkan orang tua lebih jelas 
dalam membimbing anak melakukan dan 
mengerjakan kegiatan Belajar Dari Rumah 
(BDR).

Siklus II

Pada Siklus II masih tampak antusias 
anak-anak untuk melanjutkan proses 
pembelajaran membaca dengan Presentasi 
media gambar. Pada Siklus II ini untuk 
meningkatkan  keterampilan membaca 
selama Pandemi COVID-19 adalah Belajar 
Dari Rumah (BDR) dengan menggunakan 
Panduan BDR yaitu RPPM-BDR dimana 
partisipasi orang tua sangat menentukan 
keberhasilan pembelajaran, upaya yang 
dilakukan peneliti pada awalnya hanya 
menggunakan RPPM–BDR saja namun hasil 
yang diperoleh tidak maksimal. Oleh karena 
itu peneliti melaksanakan pembelajaran 
dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) melalui  Presentasi 
Media Gambar yaitu guru membuat Media 
berupa video dan gambar yang bertujuan 
untuk memperjelas dan mempermudah orang 
tua dalam membimbing anak- anak dalam 
melakukan tugas dan kegiatan yang diberikan 
guru selama Belajar Dari Rumah. Adapun 
media yang dipergunakan peneliti adalah 
Aplikasi  Canva, Kinemaster. Dengan 
menggunakan media gambar melalui aplikasi 
video kinmaster dan canva anak akan lebih 
tertarik sehingga diharapkan dapat mening-
katkan keterampilan membaca bagi anak 
Kelompok B TK Lembaga Tama II. “Media 
pembelajaran akan dapat memperjelas 
penyajian pesan, mengkonkretkan konsep-
konsep yang abstrak, dan tentunya akan 
memberi variasi dalam pembelajaran” (Ali 
Nugraha, dkk, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian 
di atas, menunjukkan bahwa penggunaan 
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metode Presentasi Media Gambar dapat 
meningkatkan keterampilan membaca bagi 
anak kelompok B TK Lembaga Tama II 
Sabdodadi Bantul. Peningkatan keterampilan 
ini dapat dilihat dari hasil persentase 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 
pra tindakan, tindakan Siklus I dan tindakan 
Siklus II. Dalam setiap siklus terjadi 
peningkatan untuk kriteria Berkembang 
Sesuai Harapan bahkan Berkembang Sangat 
Baik. Untuk kriteria Mulai Berkembang dan 
Belum Berkembang mengalami penurunan 
persentase. 

Tanda-tanda kesiapan anak sudah dapat 
diajarkan membaca adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak sudah dapat memahami 
bahasa lisan?

2. Apakah anak sudah dapat mengucapkan 
kata-kata dengan jelas

3. Apakah anak sudah mengenal abjad, 
vokal, konsonan ?

4. Apakah anak sudah dapat mengujarkan 
bunyi huruf?

5. Apakah anak sudah menunjukkan minat 
membaca?

6. Apakah anak sudah dapat membedakan 
suara dan objek-objek?

Dari uraian di atas jelas bahwa 
keterampilan membaca anak sudah dapat 
dikatakan mencapai hasil yang diinginkan, 
tetapi masih  harus tetap dikembangkan  agar 
mendapatkan hasil yang lebih optimal

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemampuan  membaca anak dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh melalui Presentasi 
Media Gambar pada anak kelompok B TK 
'Lembaga Tama II Sabdodadi Bantul dapat 
ditingkatkan melalui Presentasi Media 
G a m b a r.  M e t o d e  d a n  m e d i a  y a n g 

dipergunakan disesuaikan dengan kondisi 
Pandemi Covid 19 dan partisipasi serta 
dukungan orang tua dalam pelaksanaan 
pembelajaran sebagai salah satu faktor 
pendukung keberhasilan pembelajaran. 
Pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk 
Pembelajaran Jarak Jauh dengan cara Belajar 
Dari Rumah (BDR). Peneliti Bersama 
kolaborator membuat media yang diharapkan 
d a p a t  m e m b a n t u  d a n  m e m p e r j e l a s 
pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah 
dengan memanfaatkan tehnologi informasi 
dan komunikasi (TIK). Dalam penerapannya 
dan pelaksanaannya anak-anak diajak 
mengenal dan mengidentifikasi huruf-huruf 
vokal dan konsonan dengan kartu huruf. 
Kemudian dari huruf konsonan dan vokal 
dirangkai menjadi bentuk suku kata, selan-
jutnya dari suku kata digabungkan menjadi  
kata atau kelompok kata. Dalam pembela-
jaran ini  dilakukan di rumah dan bahan serta 
media yang digunakan adalah apa saja yang 
ada di sekitar anak di rumah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
terlihat peningkatan keterampilan membaca 
anak. Pada kriteria Belum Berkembang pada 
pra tindakan 56%, Siklus I 19%, dan Siklus II 
5%. Pada kriteria Mulai Berkembang pada pra 
tindakan 44%, Siklus I 44% dan Siklus II 
13%. pada kriteria Berkembang Sesuai 
Harapan pada pra tindakan 0%, Siklus I 37%, 
dan Siklus II 57%. Sedangkan untuk kriteria 
Berkembang Sangat Baik pada pra tindakan 
0%, Siklus I 0%, dan pada Siklus II 
mengalami peningkatan menjadi 25%.

Hasil penelitian peningkatan kemam-
puan membaca melalui Presentasi Media 
Gambar menunjukka hasil yang positif, maka 
dengan ini penulis memberikan saran kepada:
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1. Pimpinan Sekolah 

a. Pemimpin sekolah hendaknya 
memberikan apresiasi kepada guru 
yang inofatif dalam       pembelajaran

b. Merkomendasikan penggunaan 
Media gambar

c. Merekomendasikan pemanfaatkan 
TIK dalam pembelajaran 

2. Bagi Guru

a. Penggunaan Media Gambar berbasis 
IT menjadi salah satu cara inovasi 
dalam pembelajaran untuk mening-
katkan kemampuan membaca 

b. Guru diharapkan mempunyai tehnik-
tehnik dan metode serta inovasi yang 
lain dalam pembelajaran di masa 
pandemi Covid 19

c. Hasil penelitian dapat dipergunakan 
sebagai referensi model pembe-
lajaran

d. Membaca merupakan modal dasar 
anak untuk memasuki pendidikan ke 
jenjang Sekolah Dasar (SD).

3. Bagi peneliti selanjutnya

a. Hasil penelitian dapat dijadikan 
acuan guru melakukan lebih lanjut 
dalam pembelajaran Bahasa.

b. Peneliti selanjutnya dapat mengu-
langi dengan menerapkan berbagai 
media dengan memperhatikan faktor-
faktor perkembangan anak yang 
dikemas dalam kegiatan yang 
menyenangkan.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas XII dalam 
merancang, melaksanakan penelitian dan melaporkan hasil penelitian tentang Pengaruh Faktor 
Luar pada Pertumbuhan Tanaman secara lisan maupun tertulis. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
rendahnya kemampuan mengidentifikasi variabel penelitian, variasi judul penelitian serta 
laporan hasil penelitian yang monoton dikarenakan kurangnya wawasan siswa tentang referensi 
penelitian, serta kompleksitas materi terkait. 

Penelitian ini merupakan penelitian best practice, dengan model pembelajaran proyek 
melalui metode analisis jurnal ilmiah hasil penelitian mahasiswa dan dosen ber ISSN tentang 
pertumbuhan maupun produktivitas tanaman. Setelah menganalisis bagian bagian jurnal 
ilmiah, dan keterkaitannya, maka siswa secara berkelompok melakukan perencanaan 
penelitian, pengukuran dan membuat laporan tertulis maupun lisan, dengan topik disesuaikan 
siswa SMA dan terkait pertumbuhan tanaman yang mudah ditemukan disekitar siswa. Indikator 
keberhasilan penelitian ini, dilihat dari perbandingan daya serap soal Pengaruh faktor Luar pada 
Pertumbuhan Tanaman dalam UNBK Tahun Pelajaran 2016/2017 sampai dengan 2019/2020, 
hasil pengamatan dalam pembelajaran, serta kuesioner respon siswa. Data hasil penelitian 
dianalisis secara deskriptif disertai penjabaran dampak pembelajarn dengan metode ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua siswa tidak mengalami kesulitan dalam 
merancang sampai mempresentasikan hasil penelitian, siswa aktif berkonsultasi selama 
penelitian, hingga penyusunan laporan. Daya serap indikator soal UNBK pada materi Faktor 
Luar Pertumbuhan Tanaman siswa SMAN 1 Bantul mengalami peningkatan, yaitu 74,07% 
(tahun 2017), 75,00% (tahun 2018) dan 100% pada tahun 2019. Banyak manfaat dirasakan 
siswa yang digali melalui kuesioner yaitu mereka dapat merancang (menentukan dan cara 
menulis judul, merumuskan masalah, hipotesis, menentukan variabel penelitian, menentukan 
topik pada tinjauan Pustaka), hingga melaporkan hasil penelitian dengan mudah, termotivasi 
untuk melaksanakan penelitian dan tugas kelompok, memahami keterkaitan antar konsep, 
menggunakan jurnal sebagai sumber referensi baru, mempresentasikan secara formal, mampu 
menjawab pertanyaan, dan memiliki rasa ingin tahu penelitian kelompok lain, sehingga 
pembelajaran tidak membosankan.

Kata kunci: analisis jurnal ilmiah, kemampuan merencanakan penelitian, jurnal penelitian 
pertumbuhan 
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PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan proses 
interaksi edukatif yang melibatkan siswa 
sebagai subjek belajar, objek dan guru sebagai 
sutradara dalam interaksi tersebut. Oleh 
ka rena  kemampuan  merancang  dan 
mempersiapkan kegiatan pembelajaran oleh 
guru sangat penting (Nuryani, 2005). Proses 
pembelajaran memiliki nilai penting bagi 
siswa, sebagaimana dirumuskan oleh Sani 
(2017) bahwa pengetahuan dasar (mengingat 
dan memahami informasi ) ,  apl ikas i 
(menerapkan ketrampilan),  Integrasi 

(menghubungkan ide, orang dan realita 
kehidupan), dimensi kemanusiaan (paham 
pentingnya belajar bagi diri dan orang lain), 
kepedulian (mengembangkan sesuatu yang 
baru terkait nilai, minat dan perasaan), dan 
mempelajari bagaimana belajar, akan menjadi 
pembelajar yang mandiri. Kemandirian siswa 
inilah yang memungkinkan siswa dapat 
belajar lebih lanjut secara efektif. 

Pembelajaran Biologi di beberapa 
sekolah selama ini hanya didukung oleh jenis 
referensi berupa buku teks pengayaan atau 
bahkan hanya buku paket Biologi Kelas XII 
SMA. Hal demikian dirasa sangat kurang, 
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Abstract

This study aims to improve the ability of class xii students in designing, conducting 
research and reporting the results of research on the Effect of External Faktors on Plant Growth 
orally and in writing. This is motivated by the low ability to identify research variables, and 
variations in research titles and research reports that are monotonous due to the lack of students' 
insight into research references, as well as the complexity of the related material. 

This research is a research best practice, with a project learning model through the 
analysis method of scientific journals from research by students and lecturers with ISSN on plant 
growth and productivity. After analyzing the sections of scientific journals, and their 
interrelationships, students in groups carry out research planning, measurements and make 
written and oral reports, with topics tailored to high school students and related to plant growth 
that is easily found around students. The indicator of the success of this research, seen from the 
comparison of the absorption of the effect of external factors on plant growth in the 2016/2017 to 
2019/2020 academic year UNBK, the results of observations in learning, as well as student 
response questionnaires. The research data were analyzed descriptively with an explanation of 
the impact of learning with this method.

The results of the study showed that all students did not experience difficulties in 
designing to presenting research results, students actively consulted during the research, to the 
preparation of reports. The absorption capacity of the UNBK question indicators on Plant 
Growth External Faktors for SMAN 1 Bantul students has increased, namely 74.07% (in 2017), 
75.00% (in 2018) and 100% in 2019. Many benefits are felt by students which are explored 
through Questionnaires, namely they can design (determine and write titles, formulate 
problems, hypotheses, determine research variabels, determine topics for literature review), to 
report research results easily, be motivated to carry out research and group assignments, 
understand the interrelationships between concepts, use journals. as a new reference source, 
presenting formally, being able to answer questions, and having curiosity about other groups' 
research, so that learning is not boring.

Keywords: scientific journal  analysis, research planning ability, growth research journal 
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mengingat Biologi merupakan ilmu yang 
sangat pesat perkembangannya. Lebih dari 
itu, guru juga harus mempersiapkan siswa 
menghadapi era abad 21 ini, dengan 
meningkatkan kemampuan literasi siswa pada 
berbagai bidang, sejalan dengan segala 
kemudahan mencari informasi dan sumber 
belajar bagi siswa melalui internet secara 
bijak, sebagaimana amanat Kurikulum 2013 
yang termaktub dalam Lampiran 1 Peraturan 
Mendikbud no 36 tahun 2018, yang secara 
singkat antara lain mengatakan bahwa 
Penguatan pola pembelajaran yang berpusat 
pada siswa, memiliki pilihan-pilihan materi 
dan gaya belajar, Penguatan pola pembe-
lajaran interaktif, jejaring/ dari berbagai 
sumber, aktif-mencari, berkelompok, berba-
sis multimedia, memperhatikan pengem-
bangan potensi khusus, multidisiplin dan 
kritis.

Kondisi guru kelas tradisional yang 
dianggap sebagai orang serba tahu dan 
bertugas menyalurkan ilmu pengetahuan 
kepada muridnya, kini telah bergeser menjadi 
guru kelas e-learning yang memaksa pelajar 
berperan aktif merancang, mencari materi 
dengan inisiatif sendiri (Rusman, 2012), dan 
internet akan memperkuat pembelajaran 
melalui pengayaan konten dan kemudahan 
komunikasi guru-siswa. 

Internet menjadi sumber belajar yang 
sangat penting, mengingat perkembangan 
ilmu Biologi yang sangat cepat, hal ini dapat 
dipantau melalui banyaknya hasil penelitian 
yang dipublish di internet, dari pada dalam 
bentuk buku cetak. Untuk itu sudah 
selayaknya jika siswa diberi kesempatan 
untuk mengakses hasil penelitian yang terkait 
dengan materi SMA, dalam bentuk e-jurnal 
ilmiah yang diunggah pada banyak situs 
online oleh para peneliti, sebagai salah satu 
alternatif sumber belajar yang aktual, murah, 
mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Jurnal ilmiah hasil penelitian lebih up to date 
dibandingkan buku, hal ini dikarenakan tidak 
semua peneliti menuliskan hasil penelitian 
da l am ben tuk  buku  namun  mereka 
mempublish melalui media jurnal ilmiah hasil 
penelitian. Pengenalan referensi dan 
kemampuan meliterasi jurnal ilmiah hasil 
penelitian tersebut member manfaat bagi 
siswa SMA dan sederajat, antara lain 
mempermudah siswa tersebut dalam 
menyelesaikan tugas sekolah, mendapatkan 
informasi actual tentang topik yang sedang 
dipelajari siswa,  member gambaran tentang 
tahapan penelitian maupun keterkaitan antara 
setiap tahap penelitian tersebut, antara lain 
dari: judul, latar belakang, tinjauan pustaka, 
metodologi, variabel penelitian, parameter 
hasil penelitian, data penelitian, pembahasan, 
kesimpulan dan daftar pustaka. 

Pengenalan dan pembiasaan menggu-
nakan jurnal hasil penelitian sebagai referensi 
akan sangat bermanfaat pula dalam memper-
siapkan siswa pada jenjang studi selanjutnya 
sebagaimana data statistik sekolah yang 
menunjukkan bahwa sebagian besar dari 
alumni siswa SMAN 1 Bantul melanjutkan 
pendidikan pada jenjang S1 dan selanjutnya. 
Selain itu, di dalam penyusunan karya ilmiah 
pada even lomba di tingkat SMA, maupun 
karya ilmiah pada tahap perkuliahan, jurnal 
penelitian sangat diperlukan untuk menda-
patkan permasalahan yang bisa dijadikan 
sebagai dasar penulisan latar belakang 
masalah, karena dalam jurnal terbaru 
biasanya terungkap permasalahan yang 
aktual. Ini akan memudahkan peneliti dalam 
menyusun latar belakang masalah. Namun 
guru harus mengarahkan siswa dalam 
memilih referensi online tersebut, sebagai-
mana hasil observasi yang diakukan oleh 
Setiawan (2018) bahwa 60% karya tulis siswa 
SMA 8 Yogyakarta menggunakan referensi 
yang didominasi dari internet baik berupa 
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blog, repositori, dan situs umum, sehingga 
Ezra menyarankan adanya pendampingan 
dalam mengakses internet, untuk mengiden-
tifikasi sumber-sumber informasi yang valid 
serta menghindari informasi yang diragukan 
kebenarannya.

Kompetensi Dasar 3.1 Biologi Kelas 
XII adalah “Menjelaskan pengaruh faktor 
internal dan faktor eksternal terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan makhluk 
hidup”, seiring dengan KD. 4.1 “Menyusun 
laporan hasil percobaan tentang pengaruh 
faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan 
dan perkembangan tanaman”. Kompetensi 
dasar tersebut memberi kesempatan pada 
siswa untuk melakukan serangkaian perenca-
naan penelitian dan pengukuran atau 
pengambilan data hasil eksperimen yang 
menjadi pembelajaran di luar kelas, sehingga 
guru mengajarkan materi tersebut dengan 
model pembelajaran Proyek atau Project 
Based Learning, PJBL.  Berdasarkan 
pengamatan guru pada beberapa tahun 
pelajaran tentang KD tersebut, siswa 
mengalami kendala dalam merancang 
penelitian, yaitu menentukan rumusan 
masalah, merumuskan judul penelitian, 
variabel penelitian, cara mendesain tabel hasil 
penelitian, membuat grafik, mencari dasar 
teori  yang mendukung dengan topik 
penelitian. Kemudian dalam pembahasan data 
hasil penelitian, membutuhkan pemahaman 
yang mendalam pada beberapa KD di kelas X, 
XI maupun XII. Sehingga materi ini dianggap 
berat bagi siswa. Permasalahan tersebut 
ditambah dengan keterbatasan pengalaman 
guru untuk melakukan penelitian eksperimen 
yang sangat terbatas. 

Secara nasional, berdasarkan hasil 
observasi tentang Daya Serap Indikator KD 
3.1/4.1 dalam soal UNBK melalui aplikasi 
Kemdikbud, pada tahun pelajaran 2016/2017 
sebesar 61,70% kemudian pada tahun 

pelajaran 2017/2018 adalah 51,08% serta 
pada tahun pelajaran 2018/2019 adalah 
71,38%. Hal ini menjelaskan bahwa daya 
serap siswa tentang KD tersebut masih sangat 
rendah, terlepas dari faktor lain secara 
nasional, namun berdasarkan kondisi sekolah 
kami, berdasarkan paparan di atas, maka 
pemanfaatan jurnal penelitian sebagai 
alternatif sumber belajar dalam merancang 
hingga mengkomunikasikan hasil penelitian 
menjadi suatu kebutuhan.

Tujuan dari best practice ini adalah 
untuk menjawab rumusan masalah, yaitu 
untuk mengetahui apakah metode analisis 
jurnal hasil penelitian dapat meningkatkan 
kemampuan merencanakan dan melaporkan 
hasil penelitian tentang pengaruh faktor luar 
terhadap pertumbuhan tanaman pada siswa 
kelas XII SMAN 1 Bantul. Tujuan selanjutnya 
adalah menjawab bagaimana metode analisis 
jurnal penelitian dapat meningkatkan 
kemampuan merencanakan dan melaporkan 
hasil penelitian tentang pengaruh faktor luar 
terhadap pertumbuhan tanaman pada siswa 
kelas XII SMAN 1 Bantul.

Banyak manfaat yang diharapkan dari 
penulisan best practice ini bagi siswa, antara 
lain adalah meningkatkan minat baca, 
memberi wawasan dan pengalaman baru 
tentang salah satu sumber referensi yang 
aktual, memotivasi siswa untuk melakukan 
penelitian ilmiah, menjadi solusi bagi siswa 
untuk mencari ide-ide penelitian pada tahap 
pembelajaran selanjutnya (mahasiswa), 
memberikan panduan tentang prosedur suatu 
penelitian, memandu tahapan berfikir atau 
alur dalam penelitian sejak menyusun latar 
belakang, merumuskan masalah hingga 
kesimpulan,  memfasilitasi siswa untuk bela-
jar melalui pengalaman nyata, berinteraksi 
langsung dengan objek penelitian atau real 
object, member pengalaman seminar hasil 
penelitian bagi siswa dalam lingkup kelas. 
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Selain itu juga memberikan manfaat bagi guru 
maupun teman sejawat antara lain member 
wawasan dan pengalaman baru tentang salah 
satu sumber referensi yang aktual dan mudah 
didapatkan, menjadi media terbaik untuk 
menjelaskan tentang rancangan penelitian 
hingga mengkomunikasikan hasil penelitian 
kepada siswa, dan manfaat bagi masyarakat 
atau orang tua adalah menyampaikan 
informasi terkait hasil penelitian terbaru 
tentang pertumbuhan tanaman melalui 
kegiatan penelitian siswa. 

KAJIAN TEORI

Pembelajaran Proyek dan Saintifik

Model Pembelajaran berbasis Proyek 
merupakan pembelajaran aktif yang berpusat 
pada siswa, berjangka panjang yang meli-
batkan siswa dalam merancang, membuat 
jadwal, dan membuat suatu karya atau 
produk. Dalam Penerapan pembelajaran 
proyek ini, guru dan siswa dapat bekerja sama 
mendesain dan menyusun jadwal proyek 
(Modul Pelatihan Implementasi K13, 2014). 
Menurut Sani (2017), permasalahan yang 
dikaji dalam pembelajaran proyek merupakan 
permasalahan yang kompleks dan membu-
tuhkan penguasaan berbagai konsep atau 
materi pelajaran dalam penyelesainnya. 
Melalui pembelajaran proyek ini, siswa akan 
berlatih untuk menganalisis permasalahan 
berdasarkan latar belakang atau suatu kondisi, 
mengeksplorasi, mencari informasi berupa 
data penelitian dan referensi dari berbagai 
sumber, serta memaparkan hasil proyeknya. 
Pembelajaran aktif ini menurut Warsono & 
Hariyanto (2012:7-8) memungkinkan siswa 
untuk menggunakan seluruh kemampuan 
dasar yang dimiliki agar memperoleh hasil 
belajar yang bermakna. Manfaat pem-
belajaran ini menurut Sani (2017:173) adalah 

untuk mengembangkan kemampuan siswa 
dalam membuat perencanaan, berkomu-
nikasi, menyelesaikan masalah, dan membuat 
keputusan. Sehingga pemahaman yang 
mendalam tentang konsep dan prinsip dalam 
proyek tersebut merupakan tujuan pem-
belajaran ini. 

Peran guru dalam pembelajaran Proyek 
ini menurut Warsono & Hariyanto (2012) 
maupun Sani (2017) adalah membantu siswa 
mengerjakan perencanaan proyek, mengana-
lisis rancangan proyek, memfasilitasi kerja 
sama kelompok. Maka sebagai fasilitator 
pembelajaran, peran guru adalah menyam-
paikan skenario pembelajaran dan waktu yang 
tersedia, memfasilitasi pembentukan kelom-
pok kerja yang dapat dibagi secara langsung 
oleh guru maupun oleh ketua kelas, menjajagi 
pemahaman siswa tentang tahapan proyek 
atau penelitian, mengarahkan siswa dalam 
mencari referensi terkait proyek, mengarah-
kan siswa dalam perencanaan proyek hingga 
memaparkan produknya, dan membimbing 
jika siswa mengalami hambatan dalam 
proyek, serta memonitor selama pembuatan 
proyek di luar kelas.

Pembelajaran proyek ini memung-
kinkan siswa melakukan aktivitas belajar 
saintifik antara lain bertanya, melakukan 
pengamatan, melakukan penyelidikan atau 
percobaan, menalar dan menjalin hubungan 
dengan orang lain dalam usaha memperoleh 
data hasil pengamatan. Sintak pembelajaran 
model PJBL meliputi: penyajian masalah, 
perencanaan proyek, penjadwalan, pembuat-
an dan pemantauan, penilaian/menguji hasil 
proyek dan evaluasi (Modul Pelatihan 
Implementasi Kurikulum 2013, 2014:89)

Proses penelitian dan mengkomunika-
sikan hasil penelitian tentang faktor eksternal 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman bagi siswa kelas XII IPA merupakan 
pembelajaran saintifik. Menurut Sani (2017) 
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pendekatan saintifik terkait dengan metode 
i l m i a h  y a n g  m e l i p u t i  p e n g a m a t a n , 
Merumuskan hipotesis dan mengumpulkan 
data. Dyer, dkk dalam Sani (2017:53) 
mengatakan bahwa komponen pembelajaran 
saintifik antara lain mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi, dan mencoba 4 
menalar atau asosiasi, dan melakukan 
komunikasi. Langkah-langkah ini tidak kaku 
disesuaikan dengan pengetahuan yang hendak 
dipelajari oleh siswa.

Pada kegiatan observasi, menggunakan 
panca indera untuk mendapatkan informasi, 
dilakukan secara kualitatif mengandalkan 
panca indra dan deskripsikan secara naratif 
pengamatan kuantitatif untuk melihat 
karakter benda dan menggunakan alat karena 
dideskripsikan menggunakan angka. data 
yang diamati dalam observasi sebaiknya 
merupakan variabel yaitu data yang bervariasi 
untuk sebuah karakteristik.

Pada kegiatan mengajukan pertanyaan, 
siswa dilatih untuk merumuskan pertanyaan 
terkait topik yang akan dipelajari Hal ini 
penting untuk meningkatkan keingintahuan 
siswa dengan atau tanpa pertanyaan 
pancingan dari guru. 

Dalam tahap melakukan eksperimen 
atau memperoleh informasi, guru bisa 
mengarahkan atau mengelola kegiatan pada 
saat persiapan eksperimen. Sedangkan pada 
tahap mengasosiasi atau menalar informasi 
atau data dari pengamatan atau percobaan 
harus diproses untuk menemukan pola dari 
keterkaitan informasi dan mengambil 
berbagai kesimpulan dari  pola yang 
ditemukan titik pengolahan informasi ini 
membutuhkan kemampuan logika inferensi 
a t au  mengambi l  kes impu lan  da lam 
pengolahan informasi berdasarkan metode 
ilmiah adalah melakukan penalaran secara 
empiris yaitu didasarkan pada logika induktif 
atau menggeneralisasi, atau secara deduktif 

yaitu mengarah pada kesimpulan khusus.

Pembelajaran berbasis proyek terkait 
dengan KD 3.1/4.1 dilakukan dengan 
observasi, merancang, melaksanakan pene-
l i t i an  dan  pengamatan-pengukuran , 
menganalisa data secara sederhana, hingga 
mengkomunikasikan hasil penelitian tentang 
pengaruh faktor luar (sebagai variabel bebas) 
terhadap pertumbuhan tanaman (variabel 
respon). Parameter atau indikator variabel 
respon bisa bervariasi, antara lain tinggi 
batang, kecepatan perkecambahan, jumlah 
daun,  warna daun,  diameter batang, 
produktivitas tanaman, dan lain lain. Variabel 
bebas dapat dipilih oleh siswa dengan latar 
belakang mereka masing-masing. Sebagai 
fasilitator, guru menyediakan beberapa 
sumber belajar baik karya guru berupa 
UKBM, buku teks, link youtube maupun 
referensi berupa e-jurnal hasil penelitian ber-
ISSN yang ada di internet. 

Jurnal Penelitian Ilmiah sebagai Sumber 
Belajar

Setiap jurnal berkualitas memiliki 
ISSN yang menurut Wikipedia merupakan 
International Standard Serial Number - ISSN 
(Nomor Seri Standar Internasional), sebuah 
nomor unik yang digunakan untuk identifikasi 
publikasi berkala media cetak ataupun 
elektronik. 

Jurnal hasil penelitian bersifat ilmiah, 
terbit secara berkala, berisi informasi hasil 
penelitian ilmiah, mutakir yang kadang tidak 
ditemukan dari sumber berupa buku. Bersifat 
aktual yang mengaitkan masalah di lapangan 
dengan tinjauan teoritis, sehingga dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi dalam 
penulisan karya i lmiah baru.  Dalam 
perkembangannya jurnal memiliki dua format 
yang dapat diakses oleh pemustaka yaitu: 
format tercetak dan format elektronik/digital 
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(Nuraini,2015). Senada dengan penjelasan 
Nuraini, maka Parmin dan Peni (2012) 
menjelaskan bahwa artikel telah melalui 
serangkaian proses seleksi sebelum terbit 
sehingga, secara kualitas tidak diragukan lagi 
sebagai sumber belajar yang akan memberi-
kan pengalaman nyata bagi mahasiswa karena 
informasi yang disajikan dalam jurnal, 
diperoleh melalui pengamatan peneliti.

Sumber belajar yang dimanfaatkan 
memiliki ciri: memiliki relevansi pembela-
jaran, sesuai taraf kemampuan mahasiswa, 
memotivasi, menstimuli pemikiran dan 
kegiatan mahasiswa, sesuai prosedur pembe-
lajaran, dan sesuai dengan media pem-
belajaran yang ada (Parmin & Peni, 2012). 

Kemampuan siswa dalam mengguna-
kan berbagai sumber belajar atau berliterasi 
sangat penting dipersiapkan oleh guru untuk 
mempersiapkan siswa dalam menghadapi era 
revolusi digital yang menempatkan informasi, 
pengetahuan, kreativitas, inovasi dan jejaring 
sebagai sumber daya strategis bangsa. 
(Panduan Gerakan Literasi nasional, 2017:3-
4) Lebih lanjut dikatakan bahwa dari data 
penyelenggara jasa internet dalam tahun 
2016, 65% pengguna ada di pulau Jawa, dan 
40% diantaranya mengakses internet lebih 
dari 3 jam/hari. Namun data hasil survey 
Progamme for International Student 
Assessment (PISA) 2015 yang diumumkan 
pada awal Desember 2016, secara nasional 
menunjukkan kemampuan membaca siswa 
Indonesia hanya 46,83%, artinya minat baca 
dan literasi bangsa kita perlu dikelola lebih 
baik lagi melalui Gerakan literasi maupun niat 
baik setiap guru untuk mengarahkan bacaan 
siswa yang lebih berkualitas. Menurut 
Nuraini (2015) terdapat empat tingkatan 
literasi, yaitu performative, functional, 
informational, dan epistemic. Literasi 
tingkatan pertama mampu baca-tulis, literasi 

tingkatan kedua menunjukkan kemampuan 
menggunakan bahasa untuk keperluan hidup 
atau skill for survival (seperti membaca 
manual, mengisi formulir, dsb). Literasi 
tingkatan ketiga menunjukkan kemampuan 
untuk mengakses pengetahuan. Literasi 
tingkatan keempat menunjukkan kemampuan 
mentransformasikan pengetahuan.

Berdasarkan paparan di atas, maka 
siswa SMA dapat menggunakan jurnal hasil 
penelitian ilmiah sebagai alternatif sumber 
belajar dengan memilih sesuai topik proyek 
yang dipilih, maupun sesuai modal kemam-
puan pemahaman siswa yang bersangkutan. 
Namun guru mengawasi dan mengarahkan 
siswa kepada jenis jurnal ilmiah yang valid, di 
bidang Pertanian, Perkebunan, dan Biologi, 
terkait dengan topik faktor-faktor pertum-
buhan tanaman yang diteliti oleh siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan best practice 
guru pengampu pembelajaran yang telah 
menerapkan metode pembelajaran tersebut 
pada materi KD 3.1/4.1 dan mengamati hasil 
pembelajaran sejak tahun pelajaran 2017-
2020, untuk mengungkap hasil terbaik bagi 
para siswa dengan indikator yang telah 
ditetapkan peneliti. Analisis data yang 
digunakan merupakan analisis deskriptif yang 
menjabarkan proses perencanaan pembe-
lajaran beserta hasil dan dampak pembe-
lajaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran materi pengaruh faktor 
luar  terhadap pertumbuhan tanaman 
merupakan materi yang kompleks karena 
kurikulum menuntut siswa melakukan 
penelitian ilmiah, dimulai dari merancang, 
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melakukan penelitian dan melaporkan hasil 
penelitian secara lisan dan tertulis. Pada 
tahapan merancang siswa harus menentukan 
judul, rumusan masalah, tujuan, variabel, 
metodologi. Pada saat melakukan pengukur-
an, pengolahan data hingga penulisan laporan, 
semua harus sinkron, serta membutuhkan 
referensi yang luas meliputi materi pelajaran 
kelas X, XI dan XII. Dengan demikian 
pembelajaran ini sesuai dengan model 
pembelajaran proyek, sebagaimana hasil 
penelitian dari Wahyuni (2021), bahwa e-
book berbasis project-based learning (PJBL) 
pada materi pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman melatih kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Dalam penelitian ini sama sama 
menggunakan PJBL atau berbasis proyek, 
namun peneliti menggunakan jurnal ilmiah 
sebagai panduan dalam merancang penelitian 
hingga melaporkan hasil penelitian siswa. 

Supriyanto & Iswandari (2017) 
melaporkan bahwa civitas akademika di 
perguruan tinggi menggunakan jurnal online 
sebagai sumber referensi ilmiah terbanyak. 
Untuk itu peneliti perlu mengenalkan dan 
membiasakan siswa SMA kelas XII untuk 
menggunakan jurnal ilmiah sebagai referensi. 
Referensi jenis ini menginspirasi siswa dalam 
mengaitkan alur berfikir dari judul, rumusan 
masalah, pemilihan dasar teori, pembahasan 
hingga kesimpulan. Namun sampai saat ini, 
pemanfaatan jurnal ilmiah bagi siswa SMA 
pada materi pertumbuhan tanaman belum 
pernah dilakukan, walaupun Parmin dan Peni 
(2012) melaporkan bahwa kualitas jurnal 
hasil penelitian menjadi alternatif sumber 
belajar tidak diragukan lagi, karena telah 
melalui serangkaian proses seleksi sebelum 
terbit, dan akan memberikan pengalaman 
nyata bagi siswa karena informasi yang 
disajikan didapat melalui pengamatan 
peneliti.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Kompetensi Dasar (KD)3.1/4.1 yaitu 
“merancang, melakukan percobaan/pene-
litian dan menyusun laporan tentang pengaruh 
faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman, merupakan materi 
Biologi kelas XII IPA di awal semester, yang 
dilaksanakan dengan model pembelajaran 
berbasis proyek atau Project Based Learning 
(PJBL). Model ini cocok untuk KD karena 
cakupan materi yang sangat luas dan 
kompleks, membutuhkan praktik langsung di 
lapangan, berinteraksi dengan real objek 
hingga mengkomunikasikan hasil peneli-
tiannya secara berkelompok baik lisan 
maupun tertulis. Sehingga dalam praktiknya 
membutuhkan pemahaman yang mendalam 
tentang topik tersebut, bahkan terkait dengan 
beberapa KD lain, tergantung topik penelitian 
siswa.  Hal tersebut dibutuhkan dalam tahap 
perencanaan, dalam laporan tertulis maupun 
lisan pada saat mempresentasikan hasil 
penelitian di depan kelas. Sebagai contoh jika 
siswa meneliti tentang analisis pertumbuhan 
tanaman kedelai pada kondisi cek aman 
genangan maka pembahasan akan meng-
kaitkan faktor abiotik terhadap fisiologi 
tanaman, maupun metabolism tanaman itu 
sendiri. Faktor abiotik merupakan materi 
kelas X fisiologi tumbuhan merupakan materi 
kelas XI dan metabolism materi kelas XII KD 
3.2/4.2. Pembelajaran di dalam kelas hanya 
dilaksanakan pada saat membimbing siswa 
menganalisis jurnal hasil penelitian

Selama pengambilan data penelitian 
oleh siswa yang dilakukan di luar kelas, maka 
KD pembelajaran tetap dilanjutkan, dan 
dijeda jika laporan penelitian telah siap 
dipresentasikan untuk pengambilan nilai.

Selain itu, pada proses perencanaan, 
penelitian, bahkan penyusunan laporan 
membutuhkan waktu yang sangat banyak, 
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sehingga dilakukan di luar kelas sebagai 
proyek siswa. 

Sesuai rumusan masalah di atas, 
merencanakan, melakukan penelitian hingga 
mengkomunikasikan hasil merupakan 
kendala dalam pembelajaran KD 3.1/4.1. 
merencanakan penelitian meliputi proses 
merumuskan masalah tentang pengaruh 
faktor luar (variabel x) terhadap pertumbuhan 
tanaman (variabel y) yang sesuai dengan latar 
belakang masalah, mencari referensi atau 
kajian pustaka terkait topik penelitian, 
menentukan dan membedakan variabel 
penelitian, menentukan alat dan bahan serta 
langkah penelitian. Berdasarkan pengalaman 
selama mengajar, pada umumnya para siswa 
mengambil judul pengaruh cahaya matahari 
terhadap perkecambahan kacang hijau, judul 
ini sangat sering dimunculkan oleh banyak 
siswa di hampir setiap kelas, karena 
merupakan pengalaman siswa pada saat SD 
atau SMP. Kemudian keterbatasan guru 
Biologi dalam pengalaman melakukan 
penelitian juga menjadi kendala dalam 
pembelajaran KD tersebut. 

Sebagai solusi, maka guru atau 
fasilitator dalam pembelajaran proyek ini, 
menugaskan kepada siswa untuk men-
download dan menganalisis jurnal hasil 
penelitian yang merupakan karya ilmiah 
mahasiswa maupun dosen dari jurnal ilmiah 
ber-ISSN, dengan topik pertumbuhan 
tanaman, yang dapat dipahami oleh siswa, dan 
telah disetujui oleh guru atau siswa berkon-
sultasi dalam pemilihan jurnal. Tentunya hasil 
penelitian yang telah dimuat dalam junal 
tersebut telah teruji, sehingga siswa maupun 
guru akan banyak mendapatkan ilmu baru dari 
jurnal tersebut. 

Keberhasilan pembelajaran ini dapat 
dilihat oleh guru secara langsung melalui 
respon siswa di kelas, presentasi atau seminar 
hasil penelitian dan laporan hasil penelitian 

s i s w a  d a r i  t a h u n  p e l a j a r a n  2 0 1 6 / 
2017–2020/2021, serta hasil ulangan harian 
maupun hasil USBN siswa. 

Beberapa hal yang menjadi catatan 
guru tentang keberhasilan metode ini dalam 
pembelajaran KD 3.1/4.1 antara lain: siswa 
memiliki wawasan yang luas tentang tema 
dan judul penelitian, siswa dapat menyusun 
latar belakang yang menggiring pada rumusan 
masalah, siswa dapat menuliskan rumusan 
masalah dengan benar, membedakan variabel 
kontrol dengan kontrol, dapat menentukan 
variabel penelitian, menentukan indikator 
atau parameter variabel tergantung, dapat 
merancang penelitian dengan baik, dapat 
merancang tabel data hasil pengamatan, dapat 
membuat dan membaca grafik, dapat 
mengevaluasi penelitian sendiri maupun 
penelitian kelompok lain,  siswa aktif 
menyimak pemaparan kelompok lain yang 
terlihat pada saat diskusi kelompok banyak 
siswa yang berpindah duduk kedepan agar 
lebih dekat pada penyaji, selama pemaparan 
kelompok lain, siswa cenderung diam dan 
menyimak serta bertanya pada sesi Tanya 
jawab, bahkan waktu diskusi biasanya 
menjadi molor, siswa aktif merespon 
pemaparan kelompok lain, kerja sama dalam 
kelompok, melakukan langkah-langkah 
ilmiah dan model pembelajaran saintifik, 
memiliki wawasan literasi referensi berupa 
jurnal penelitian  yang kredibel, pembelajaran 
yang menyenangkan, aktual dan berkesan 
yang dibuktikan dari siswa yang telah lulus 2 
atau 3 tahun yang lalu masih ingat tentang 
pembelajaran ini dan  berkontribusi 
menjawab kuesioner melalui Google Form 
pembelajaran ini. 

Metode ini juga berimbas kepada guru 
untuk belajar kembali, karena pertanyaan 
siswa yang kritis, yang tidak puas dengan 
jawaban dari kelompok penyaji akan meminta 
jawaban dari guru. Selain itu di akir diskusi 
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memang sudah menjadi tugas guru untuk 
mengkonfirmasi jawaban dalam diskusi serta 
memberikan evaluasi.

Selanjutnya berdasarkan data hasil 
analisis daya serap UNBK Sekolah pada 
tahun pelajaran tersebut melalui aplikasi 
Kemdikbud sebagaimana dapat dilihat pada 
tabel 1 berikut ini, yang data lengkapnya 
terlampir pada laporan best practice ini, juga 
dapat digunakan sebagai pengukur keber-
hasilan pembelajaran ini.

Berdasarkan data tabel 1 di atas terlihat 
bahwa pencapaian secara nasional KD 3.1/4.1 
adalah rendah, yaitu 61.70 pada TP. 
2016/2017, sebesar 51.08 pada TP. 2017/2018 
dan 71.38 pada TP. 2018/2019. Sedangkan 
pencapaian KD 3.1/4.1 pada tingkat sekolah 

sesuai tahun pelajaran tersebut mencapai 
74,07% dari 81 siswa pada TP. 2016/2017, 
mencapai 75% dari 116 siswa pada TP. 
2017/2018 dan bahkan mencapai 100% dari 
104 siswa IPA di SMAN 1 Bantul dapat 
menjawab 2 pertanyaan terkait KD tersebut 
dalam USBN, yang secara keseluruhan 
berjumlah 40 item soal.

Tabel 2 berikut ini merupakan sampel 
analisis hasil Ulangan Harian KD 3.1/4.1 
yang diambil pada tahun pelajaran 2020/ 
2021. Soal terdiri dari 10 item pertanyaan 
yang 5 diantaranya merupakan soal yang 
terkait dengan penelitian siswa sesuai 
indikator pembelajaran, dengan jumlah 
peserta ujian 114 siswa kelas XII IPA.
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Tahun Ajaran Kemampuan yang Diuji
SMA N 1 
Bantul

Kabupaten Provinsi Nasional

2016/2017 Peserta didik dapat 
menginterpretasikan data/grafik 
percobaan pengaruh faktor tertentu 
terhadap pertumbuhan tumbuhan 
berdasarkan hasil percobaan

74.07 66.99 68.25 61.70

2017/2018 Menentukan variabel penelitian 
(variabel bebas, variabel terikat, 
dan variabel kontrol) pada 
percobaan

75.00 59.35 60.17 51.08

2018/2019 Memprediksi hasil 
percobaan/pengamatan apabila 
diberi perlakuan/kondisi yang 
berbeda dari percobaan tentang 
faktor luar yang mempengaruhi 
pertumbuhan

100.00 90.28 90.87 71.38

Tabel 1. Analisis Daya Serap UNBK
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Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka 
rerata ketercapaian semua indikator yang 
diujikan adalah 88,8%, dengan setiap 
indikator memperoleh ketuntasan sebesar 78 
sampai 96%. Artinya lebih dari 78% dari 114 
siswa mampu menganalisis data yang 
d i sa j ikan  da lam soa l  dan  membuat 
kesimpulan. 

Hal ini tercapai karena pengalaman 
belajar siswa diperoleh melalui aktivitas yang 
relevan dengan pengetahuan dan ketera-
mpilan yang dibutuhkan oleh siswa dan 
dikuasai siswa sebagaimana dalil mengatakan 
bahwa belajar mengalami sendiri pada 
kondisi nyata akan menghasilkan penguasaan 
lebih baik dibandingkan belajar hanya dengan 
mengamati saja.

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran KD 3.1/4.1 dilakukan 
dengan model PJBL, melalui sintaks yang 
di tul iskan dalam RPP, dan skenario 
pembelajaran dijelaskan pada siswa pada 

per temuan per tama secara  langsung 
(TP.2017-2019), maupun google meeting bagi 
siswa TP. 2020/2021. Guru menyiapkan 
bahan ajar baik berupa beberapa judul ebook 
Biologi SMA kelas XII, Link dari youtube, 
dan UKBM 1. Tentang Pertumbuhan dan 
Perkembangan pada Mahluk Hidup, serta 
UKBM 2. Berisi variabel penelitian yang 
diberikan kepada siswa melalui Google 
Classroom.

Pada pertemuan kedua, guru menjajagi 
tingkat pemahaman siswa tentang rancangan 
penelitian, yang hasilnya masih belum 
memuaskan. Walaupun metode ilmiah 
merupakan KD pertama di kelas X, namun 
siswa kelas XII ini masih kebingungan dalam 
membedakan dan menentukan variabel 
penelitian, dari contoh judul yang diberikan 
oleh guru, kesulitan dalam menentukan topik 
penelitian karena rata-rata setiap kelas 
mengajukan judul pengaruh cahaya matahari 
pada pertumbuhan tanaman, pengaruh air 
pada pertumbuhan tanaman. Maka langkah 
selanjutnya adalah guru menyampaikan 
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Tabel 2. Analisis Hasil Ulangan Harian

No Soal Ulangan Harian KD 3.1/4.1
Persentase 
Ketuntasan

1 Dua grafik berikut ini sangat berkaitan erat. Grafik sebelah kiri menunjukkan data 
penambahan jumlah daun tanaman kacang hijau yang ditanam dengan sungkup 
plastik warna merah, biru, hijau dan ungu. Warna ..... 1) paling bagus untuk 
pertumbuhan daun kacang hijau, sedangkan grafik sebelah kanan pada bagian B 
menunjukkan warna sungkup ..... 2)

78

2 Perhatikan grafik pertumbuhan tanaman cabai berikut ini, tuliskan rumusan 
masalahnya!

95

3 Bacalah secara teliti rancangan percobaan berikut ini. Silakan buat hipotesisnya 
(skor 2)

80

4 Berdasar tabel data pertumbuhan tanaman berikut ini, jelaskan variabel bebas ..... 
dan variabel tergantungnya .... (skor maksimal 2)

96

5 Berdasarkan tabel data pertumbuhan tanaman berikut ini, tuliskan tujuan 
penelitiannya! (skor 2) 95

Rerata pencapaian 88,8
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materi tentang rancangan penelitian kepada 
siswa, dengan panduan UKBM dan materi 
terkait. 

Untuk memberikan pengalaman yang 
menarik minat siswa dan member wawasan 
alternatif sumber belajar yang aktual, maka 
guru member tugas siswa untuk men-
download jurnal penelitian tentang pertum-
buhan tanaman pada situs yang diberikan oleh 
guru, yang dapat dipahami isinya oleh siswa, 
terkait tentang pertumbuhan tanaman dan ber-
ISSN. Siswa diberi kebebasan memilih topic 
penelitian, dan dihimbau untuk tidak sama 
dengan pilihan teman dalam 1 kelas. Pada 
tahun ini guru mengajar 4 kelas XII IPA. 
Setelah semua jurnal yang di-download setiap 
siswa terkonfirmasi tidak seragam, dan sesuai 
dengan tingkat pemahaman siswa, maka guru 
memberikan tugas secara individu untuk 
mencermati bagian-bagian jurnal penelitian 
tersebut, tentang: sistematika penulisan judul, 
relevansi latar belakang dengan rumusan 
masalah dan tujuan penelitian, kajian Pustaka 
yang relevan dengan judul penelitian, variabel 
penelitian (variabel bebas, variabel respon, 
variabel kontrol, dan kontrol). Guru tidak 
menyaratkan siswa untuk memahami analisis 
statistik data hasil penelitian, namun hanya 
meminta siswa untuk melihat desain tabel 
hasil pengamatan, dan grafik jika ada. Siswa 
juga diajarkan untuk merubah data tabel ke 
dalam grafik menggunakan excel. Guru 
mengecek pemahaman siswa terkait analisis 
jurnal tersebut. Semua kegiatan dilakukan 
secara langsung pada tahun pelajaran sebelum 
2020 dan secara daring/google meeting, Voice 
Note WAG pada tahun 2020/2021 ini. 

Secara lengkap tahapan pembelajaran 
yang telah dilakukan adalah:  siswa mencari 
jurnal penelitian (hasil penelitian dosen atau 
mahasiswa) tentang pertumbuhan tanaman 
sesuai dengan minatnya (bisa dipahami siswa 
dan bahkan bisa dilaksanakan oleh siswa). 

Siswa diminta membaca dan memahami 
bagian-bagian abstrak, kemudian menjelas-
kan secara ringkas isi abstrak. Jika siswa 
belum memahami isi abstrak maka siswa bisa 
membaca secara singkat isi keseluruhan 
jurnal. Siswa diminta menuliskan dalam buku 
catatan judul penelitian dalam jurnal yang 
dipilih, variabel-variabel dalam penelitian 
(variabel bebas, variabel kontrol, kontrol atau 
pembanding, dan variabel terikat, parameter 
atau indikator variabel terikat), cara penulisan 
tabel hasil pengamatan, grafik dan kesim-
pulan. Selanjutnya meminta siswa untuk 
menghubungkan latar belakang dengan 
rumusan masalah, meminta siswa meng-
analisis cara menuliskan judul,  cara 
menuliskan rumusan masalah, hubungan 
variabel bebas variabel tergantung dalam 
sebuah tabel hasil penelitian, serta cara 
membaca grafik. 

Setelah guru yakin semua siswa sudah 
memahami maka siswa berkelompok untuk 
berdiskusi memutuskan judul jurnal dalam 
kelompok tersebut yang akan digunakan 
sebagai acuan penelitian, dengan masing-
masing menyampaikan kelebihan dan 
kekurangan jika jurnal hasil downloadnya, 
digunakan sebagai acuan dalam penelitian. 
Dalam hal ini, karena jurnal penelitian 
biasanya menggunakan 3-4 variabel 
penelitian, maka guru menyarankan siswa 
untuk menyederhanakan menjadi 2 variabel 
saja. Dalam rancangan penelitian yang akan 
dilakukan oleh siswa, kedudukan jurnal 
penelitian tersebut bisa digunakan sebagai 
acuan cara merancang penelitian sampai 
mengkomunikasikan hasil penelitian dengan 
jenis tanaman, dan indikator yang berbeda. 
Namun siswa juga boleh meneliti sesuai 
jurnal tersebut dengan penyederhanaan 
jumlah variabel, jika sudah mentok tidak 
menemukan topik.
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Langkah berikutnya, siswa membuat 
proposal ,  merancang penel i t ian dan 
konsultasi dengan guru secara kelompok. 
Setelah disetujui oleh guru, maka secara 
berkelompok melakukan penelitian di rumah 
salah satu siswa. Alokasi waktu untuk 
persiapan hingga laporan selesai adalah 2 
bulan. Guru membimbing dan memonitor 
selama siswa penelitian, melalui foto-foto, 
video, dan menerima konsultasi di luar kelas 
sepulang sekolah atau menggunakan video 
call dan voice note pada masa daring ini. 

Selanjutnya siswa mencari referensi 
kajian pustaka dari berbagai sumber yang 
relevan, untuk menganalisis data penelitian 
yang diperoleh. Jika siswa menemui kendala, 
maka guru memfasilitasi memberikan 
referensi. Semua tahapan ini dapat mengacu 
pada cara dan mekanisme dalam jurnal 
acuannya. Desain tabel juga disesuaikan 
d e n g a n  v a r i a b e l  y a n g  a d a ,  j u m l a h 
pengulangan tanaman juga dilakukan sesuai 
contoh dalam jurnal ,  sehingga data 
merupakan data rerata dari sejumlah 
pengulangan tanaman. Untuk memudahkan 
visualisasi hasil penelitian, siswa juga 
mempersiapkan grafik dari hasil penelitian 
sehingga tampak kecenderungan data.

Selanjutnya semua siswa memper-
siapkan seminar hasil penelitian dan laporan 
hasil penelitian. Seminar hasil penelitian 
dilakukan di dalam kelas secara formal, 
kelompok penyaji mempresentasikan di 
depan dengan waktu 10 menit pemaparan dan 
20 menit respon atau menjawab pertanyaan. 
Sebelum pandemi covid19 seminar dilakukan 
secara offline namun pada saat sekarang ini 
dilakukan secara daring. Diskusi secara 
langsung/tatap muka pada tahun ajar 
sebelumnya berlangsung lebih seru, bahkan 
banyak siswa yang bergeser duduk pindah ke 
bagian depan agar lebih dekat pada penyaji. 
Prosedur seminar secara daring tetap sama, 

yaitu kelompok penyaji mempresentasikan 
secara online dan ditanggapi oleh kelompok 
l a i n  s e c a r a  o n l i n e  k e m u d i a n  g u r u 
mengkonfirmasi jawaban atau member 
masukan tentang laporan hasil penelitian.  
Namun demikian respon yang sangat bagus 
dari siswa lain sering membuat presentasi 
molor hingga 40 menit. Hal ini memang telah 
diantisipasi oleh guru terkait alokasi waktu 
sehingga siswa diberi kesempatan untuk 
mengeksplore dari berbagai sumber untuk 
bertanya dan untuk menjawab pertanyaan 
diskusi seputar penelitian mereka. Guru juga 
memastikan bahwa siswa benar-benar 
melakukan penelitian sesuai prosedur.

Laporan hasil penelitian dikumpulkan 
1 minggu setelah siswa selesai presentasi, 
dengan melampirkan PPT seminar, dan 
notulen pada saat seminar, dalam bentuk 
hardcopy. Laporan terdiri dari 3 bagian, yaitu 
bagian awal, isi dan akir. Bagian awal 
tersusun dari: halaman sampul, lembar 
pengesahan, kata pengantar dan daftar isi, 
bagian isi terdiri dari BAB I sampai dengan 
BAB V. Sedangkan bagian akhir meliputi: 
daftar pustaka (siswa juga belajar bagaimana 
cara menuliskan daftar pustaka dengan 
benar), foto selama penelitian, Power Point 
seminar, notulen seminar dan jurnal yang 
digunakan sebagai acuan penelitian. 

Berdasarkan langkah-langkah yang 
telah dilakukan oleh siswa baik sebelum 
penelitian, pengambilan data penelitian, 
mengkomunikasikan hingga membuat 
laporan hasil penelitian, siswa dapat 
menemukan hubungan antar variabel atau 
dapat menjelaskan tentang data didukung oleh 
teori yang ada, menguji hipotesis yang telah 
diajukan dan membuat kesimpulan antara lain 
dengan cara mengidentifikasi pola dari 
sekelompok data yang diperoleh, menentukan 
data yang relevan dan tidak relevan, 
membedakan atau membandingkan dua 
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kelompok data atau grafik mencari hubungan 
antara dua data yang terkait melatih 
interpretasi berdasarkan data, melatih 
memberikan argument terhadap temuan yang 
diperoleh sesuai permasalahan yang dikaji, 
melatih siswa menganalisis mengevaluasi dan 
menarik kesimpulan, melatih memberikan 
solusi tentang suatu permasalahan.

Dengan menganalisis jurnal penelitian 
pada taraf yang lebih tinggi akan member 
wawasan pada siswa dalam mencari referensi 
yang aktual akuntabel.  Metode yang bersifat 
baru, akan menarik bagi siswa   dan siswa 
dengan inkuiri tinggi akan termotivasi untuk 
selalu mencari referensi melalui jurnal-jurnal 
yang lain. Mereka paham kemana mencari 
informasi yang aktual.

Dari kegiatan pembelajaran aktif ini, 
diharapkan siswa mendapat banyak manfaat 
termasuk konsep-konsep baru yang semakin 
membuka wawasan kei lmuan s iswa. 

Sebagaimana dikatakan oleh para peneliti 
berikut ini melalui Sani (2017: 264), bahwa 
pembelajaran secara pasif tidak dapat 
membuat siswa belajar secara maksimal. Wei 
Man (2007) menyebutkan hanya sekitar 10 
sampai 15% siswa yang mengingat fakta yang 
disampaikan dalam 15 menit, siswa hanya 
memperhatikan pada penyampaian materi 15-
20 menit (Prince, 2004), sedangkan Smith 
(2009) menambahkan bahwa diskusi dengan 
teman sejawat akan memperkaya pemaha-
man. Sebagaimana pengalaman selama ini 
bahwa banyak siswa yang sulit memahami 
apa yang dikatakan guru namun dapat 
memahami penjelasan teman sebaya sehingga 
pembelajaran yang memungkinkan diskusi 
interaktif sesama teman perlu dirancang untuk 
memperkaya pemahaman siswa.

Untuk melengkapi data di atas, maka 
penulis mengambil data respon dari siswa 
pada rentang tahun pelajaran tersebut, melalui 
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Tabel 3. Respon Siswa terhadap Pembelajaran 

No Pertanyaan Rangkuman respon siswa
frek 

setuju
Persentase

1 Apakah guru menjelaskan 
rencana pembelajaran, rencana 
proyek penelitian yang akan 
dilakukan siswa baik di dalam / 
di luar kelas pada awal 
pertemuan?

merencanakan di awal secara keseluruhan 
kegiata dalam 1 semester, melalui Google 
meeting, kesepakatan waktu 

81 100

2 Apakah guru menyediakan 
referensi, link materi atau 
sumber belajar lainnya, seperti 
jurnal penelitian dan cara 
mencarinya?

Youtube, UKBM, Ebook, PPT 68 83,95

3 Apakah guru memberi 
kualifikasi/ persyaratan jenis 
jurnal yang boleh kalian 
donload/ gunakan sebagai acuan 
penelitian kalian? apakah boleh 
hasil penelitian siswa?

Ber-ISSN, bukan dari blog, bukan karya 
siswa, bisa melalui situs google schoolar

62 76,54

4 Apa yang didiskusikan di kelas 
baik sesama siswa, siswa dan 
guru tentang jurnal penelitian?

abstrak, judul, variabel, rumusan masalah, 
indikator variabel tergantung, penulisan daftar 
pustaka
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No Pertanyaan Rangkuman respon siswa
frek 

setuju
Persentase

5 apakah materi pertumbuhan 
perkembangan itu menjadi 
pengalaman pertama kalian 
dalam mencari sumber referensi 
berupa jurnal penelitian? 

pernah di kelas XI dengan guru pembimbing 
yang sama pada laporan praktikum Sistem 
Peredaran darah

60 74,07

6 Guru meminta kalian focus 
pada jurnal bagian apa saja?

judul -rumusan masalah - variabel penelitian -
pengukuran data-kesimpulan

73 90,12

7 Apa saja manfaat diskusi 
tentang jurnal ilmiah dalam 
mempersiapkan proyek 
penelitian kalian? 

menginspirasi judul, membuka wawasan, 
memahami detail jurnal, mantab dalam 
meneliti, menjadi paham sumber referensi on 
line yang dipercaya, mendapatkan gambaran 
penelitian yang benar.

81 100

8 Apakah kalian memahami 
kaitan latar belakang dan 
rumusan masalah, memahami 
cara menuliskan rumusan 
masalah?

ya paham 81 100

9 apakah kalian memahami alur 
penulisan dasar teori, 
memahami kajian teori apa saja 
yang harus dicari? bisa 
dijelaskan.

ya paham 79 97,53

10 Apakah kalian memahami cara 
merancang penelitian, 
perlakuan, cara pengukuran? 

ya paham, cara membuat agar data valid, 
dengan melakukan ulangan, paham 
mnentukan variabel, alasan menggunakan 
kontrol, manfaat mengontrol variabel kontrol, 
indikator pertumbuhan itu apa saja, 
bagaimana merumuskan masalah, membahas 
dan membuat kesimpulan, membuat tabel dan 
grafik, mengutip referensi

80 98,77

11 apa saja yang harus kalian 
persiapkan dalam merancang 
penelitian kalian?

jurnal, referensi, kajian pustaka, alat bahan, 
metode atau langkah kerja, alat tulis

  

12 berapa lama waktu untuk 
merancang hingga menyusun 
laporan penelitian?
 

cukup 1-2 bulan namun memang berat karena 
tugas mapel lain, tetapi puas dan lega

  

13 Apakah kalian menyimak dan 
merespon presentasi hasil 
penelitian kelompok lain

menyimak, kadang pertanyaan sama dengan 
teman yang sudah bertanya, 

81 100

14 Mengapa kalian merespon 
presentasi kelompok lain?

ingin tahu proses penelitian dan hasilnya dari 
kelompok lain, karena berbeda dengan materi 
penelitian kami, menambah wawasan, tidak 
mengantuk, atau ada yang aneh/janggal 
dalampenelitian teman 

81 100

15 bagaimana perasaan kalian 
setelah presentasi secara 
berkelompok? 

biasa, lega, puas, senang 80 98,77
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16 kuesioner google form, yang secara 
lengakap dipaparkan dalam tabel 3 berikut ini.

Adapun hasil dari kuesionertersebut 
antara lain (1,2,3,4) bahwa dalam kegiatan 
pembelajaran guru telah menyampaikan 
scenario pembelajaran dan alokasi waktu di 
awal pertemuan. Guru menyediakan beberapa 
macam referensi baik UKBM, link youtube, 
ebook di Google classroom, serta mem-
berikan tugas kepada siswa untuk men-
download jurnal hasil penelitian dari situs 
yang valid dengan criteria tertentu. Melalui 

diskusi  kelas  (5,6,7,8,9,10,11)  guru 
membimbing siswa untuk menganalisis jurnal 
hasil penelitian tersebut sambal mencari 
gagasan untuk penelitian secara berkelom-
pok. Setelah siswa memahami keterkaitan 
setiap bagian jurnal ilmiah tersebut, maka 
siswa mulai berkelompok dan berdiskusi 
dalam kelompok merancang penelitian, 
mempersipakan kajian teori. Pada materi 
sebelumnya, yaitu Sistem Sirkulasi kelas XI, 
guru yang sama telah memberikan alternatif 
referensi berupa jurnal ilmiah, namun belum 
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No Pertanyaan Rangkuman respon siswa
frek 

setuju
Persentase

16 apakah dalam melaksanakan 
penelitian dan menyusun 
laporan hasil penelitian kalian 
mencari sumber referensi lain?

ya, jurnal jurnal lain dari internet yang mirip 81 100

17 apakah peranmu dalam 
kelompok penelitian itu?

semua berperan karena membagi tugas 
bersama

81 100 

18  Bagaiman menurut 
pendapatmu, jika dalam 
merancang dan melakukan 
penelitian TIDAK melakukan 
analisis jurnal ilmiah lebih 
dulu?

Tugas menganalisi jurnal ilmiah ini sangat 
membantu kami menemukan judul, caranya 
meneliti, sampai melaporkan sehingga hal 
yang tadinya terasa sulit bagi kami, sudah 
dapat teraatasi, menjadi paham mengaitkan 
antar topik-pembahsan dan kesimpulan, akan 
mengalami hambatan. Karena kita belum tahu 
bagaimana cara memilih judul yang benar, 
variabel nya, rumusan masalah tujuan dan lain 
sebagainya. Dengan kita menganalisis jurnal 
orang lain terlebih dahulu kita dapat gambaran 
dari situ.

  

19 secara umum apa yang telah 
kalian dapatkan setelah 
melewati proses: menganalisis 
jurnal penelitian, melakukan 
penelitian, menyusun laporan 
hasil penelitian dan 
mempresentasikan hasil 
penelitian, 

pengetahuan, pengalaman penelitian dengan 
benar, cara memanfaatkan jurnal, memahami 
detail materinya sehingga menarik, 
mendapatkn revisi dari guru, mendapat ilmu 
dari teman, kerjasama kelompok, 
memperhatikan hal hal kecil, mengetahui 
kesalahan dalam penelitian saya, cara 
merancang peneitian - melaporkan dengan 
benar dan sistematis, memahami objek 
penelitian sangat luas, perubahan dalam 
mengkaji suatu obyek,Mencoba belajar 
menjadi mahasiswa, semakin teliti dalam 
menganalisis, Belajar bekerja sama dengan 
kelompok, Mengetahui caranya membuat 
proyek penelitian. 

80 98,77 
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mewajibkan menganalisis jurnal sebagai 
tugas. Semua siswa merasakan manfaat 
menganalisis jurnal ilmiah sebelum mela-
kukan proyek penelitian secara berkelompok, 
baik dalam merancang, pengambilan data 
pengamatan maupun dalam melaporkan hasil 
penelitian. Berdasarkan respon siswa tersebut 
diketahui 58% responden hanya membu-
tuhkan 1 bulan untuk merancang hingga 
penelitian selesai, karena telah ada pembagian 
tugas sehingga meringankan pekerjaan (12 
dan 15). Responden juga melaporkan bahwa 
mereka menyimak presentasi kelompok lain 
karena rasa penasaran dengan topik yang 
berbeda, bertanya dan mendapatkan jawaban 
yang sekaligus tambahan ilmu untuk memper-
dalam pemahaman materi pertumbuhan 
tanaman tersebut (13,14,16), 

Secara umum hamper semua siswa 
merasakan manfaat tahap analisis jurnal 
penelitian yang dinduksikan guru sebelum 
merancang dan melakukan penelitian tentang 
faktor luar yang berpengaruh pada pertum-
buhan dan perkembangan tanaman. Sehingga 
kebuntuan dalam merancang, melakukan 
penelitian, dan menyusun laporan suatu 
percobaan dan penelitian tentang pengaruh 
faktor luar terhadap pertumbuhan tanaman 
dapat diselesaikan dengan metode ini.

Respon siswa yang bagus terkait 
pembelajaran dengan induksi menganalisis 
jurnal hasil penelitian ini, sesuai dengan Des 
laurier (2011), yang mengatakan bahwa 
strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 
akan meningkatkan kehadiran siswa dan 
melipatgandakan belajar, siswa akan senang 
belajar jika terlibat aktif dalam pembelajaran, 
akan  membua t  s i swa  t e rbuka  pada 
pengetahuan baru dan memicu belajar lebih 
lanjut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Proses menganalisis jurnal ilmiah hasil 
penelitian mahasiswa/dosen yang dilakukan 
oleh siswa sebelum merancang penelitian, 
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 
merencanakan dan melaporkan hasil 
penelitian tentang pengaruh faktor luar 
terhadap pertumbuhan tanaman pada siswa 
k e l a s  X I I  S M A N  1  B a n t u l  s e c a r a 
berkelompok dengan baik sesuai kaidah yang 
berlaku.

Tahapan analisis jurnal dilakukan 
dengan mengunduh jurnal ilmiah hasil 
penelitian dosen/ mahasiswa yang terkait 
pertumbuhan perkembangan tanaman, 
memahami alur logis keterkaitan latar 
belakang dengan rumusan masalah, variabel 
penelitian, rancangan penelitian, cara 
mengambil data, parameter variabel respon, 
peran kontrol dan variabel kontrol, cara 
membuat tabel hasil pengamatan, cara 
membuat grafik dan membaca grafik hasil 
penelitian, cara membuat kesimpulan hingga 
daftar pustaka.

Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan 
pada sekolah lain dengan menyesuaikan 
kondisi sekolah masing-masing. Pemanfaatan 
jurnal hasil penelitian sebagai sumber belajar 
yang aktual dan kredibel juga dapat 
diaplikasikan pada KD dan Mata pelajaran 
lain.

Berdasarkan  pengalaman yang 
dilakukan penulis selama penelitian, maka 
metode analisis jurnal penelitian ilmiah 
sangat membantu guru dalam mengajarkan 
materi Biologi secara kontekstual. Begitu 
pula siswa mendapatkan manfaat dalam 
memahami keterkaitan judul, rumusan 
masalah, variabel penelitian, pengukuran, 
data penelitian hingga kesimpulan. Metode 
ini dapat diterapkan pada pembelajaran di 
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sekolah lain disesuaikan dengan kondisi 
masing-masing.
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Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ngablak RT 03 dan RT 05 dan merupakan penelitian 
lapangan yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 
menggunakan sumber primer yang berupa wawancara dengan subjek terkait yaitu perempuan di 
RT 03 dan RT 05 Dusun Ngablak dengan jumlah sample yang digunakan  yaitu sebanyak 
delapan orang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder berupa artikel maupun 
dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Sedangkan untuk pengumpulan data 
peneliti lakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data berupa 
pemaparan tentang situasi di tempat penelitian yang kemudian diuraikan secara deskriptif dan 
naratif. Analisis data dilakukan dengan memaparkan data secara keseluruhan dan dianalisis 
menggunakan teori patriarki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bentuk-bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan yang dilakukan wawancara dengan perempuan atau istri di di RT 03 dan RT 05 Di 
Dusun Ngablak terdapat beberapa bentuk diskriminasi pada semua narasumber secara terbuka 
yaitu streotipe contohnya salah satu warga merasakan dari suaminya sendiri yaitu ketikan 
urusan rumah tangga dan bahkan ketika anak tidak mau mengaji istrilah yang disalahkan, 
subordinasi contohnya beberapa perempuan di Dusun Ngablak merasakan ditempatkan diposisi 
nomor dua dalam masyarakat karena menganggap laki-laki menang dengan segala hal, beban 
ganda contohnya beberapa perempuan merasakan pekerjaan ganda selain di ruang domestik 
perempuan juga bekerja di rung publik dan kekerasan terhadap perempuan contoh karena beban 
ganda yang dirasakan oleh perempuan di Dusun Ngablak RT 03 dan RT 05 mengakibatkan 
kekerasan terhadap perempuan. Juga terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya yaitu 
faktor internal yang di dalamnya termasuk faktor biologis, faktor agama dan faktor kesadaran, 
kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yang meliputi faktor budaya dan faktor ekonomi.

Kata kunci: perempuan, diskriminasi dan patriarki.

Abstract

This research is intended to determine the forms of discrimination against women and the 
supporting factors for discrimination against women. The researcher's background raises the 
title about discrimination against women because many people cannot distinguish between 
natural and construct, which results in discrimination against women. With the formulation of 
the problem of forms of discrimination that occur in women in Ngablak Sitimulyo Hamlet, 
Piyungan, Bantul. The supporting factor occurred discrimination against women in Ngablak 
Sitimulyo Hamlet, Piyungan, Bantul.
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PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara multikul-
tural yang mempunyai beragam etnis, budaya, 
bahasa, suku dan lain-lain. Tentu di dalam 
keberagaman pasti ada yang menjalankan 
agar bisa dijaga bahkan bisa dikembangkan, 
oleh arenanya yang berperan di sini bukan 
hanya kalangan laki-laki tetapi perempuan 
juga berperaan baik di dalam kegiatan antar 
dusun maupun kegiatan dusun. Ada banyak 
hal  yang bisa  di lakukan oleh kaum 
perempuan, tetapi peran perempuan mulai 
dari masa penjajahan masih dibatasi misalnya 
perempuan hanya terkurung di rumah tanpa 
boleh mengenyam bangku sekolah. Karena 
jasa dan perjuangan ibu Kartini, kalangan 
perempuan mendapatkan hak dan  kewajiban 

mereka untuk bisa merasakan bangku sekolah 
bahkan sekarang perempuan sudah sampai 
bangku perkuliahan. Selain itu, sekarang 
perempuan di beri ruang 30% di dunia politik, 
kursi-kursi menteri dan birokrasi pun  juga 
sudah  mulai  terisi dari kalangan perempuan. 

Beberapa penelitian yang mengalami 
kasus yang tidak jauh berbeda dengan 
penelitian ini yaitu Di sektor publik, masalah 
umum yang dihadapi perempuan dalam 
pekerjaan adalah kecenderungan perempuan 
terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang 
upahnya rendah, kondisi kerja buruk, dan 
tidak memiliki keamanan kerja. Hal ini 
berlaku khusus bagi perempuan berpen-
didikan menengah ke bawah. Pekerjaan di 
kota adalah sebagai buruh pabrik, sedangkan 
di pedesaan adalah sebagai buruh tani. Hal 
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This research was conducted in Dusun Ngablak RT 03 and RT 05 and is a qualitative field 
research. The method used in collecting data was to use primary sources in the form of 
interviews with related subjects, namely women in RT 03 and RT 05 Dusun Ngablak with a total 
sample size of eight people. Sources of data used are secondary data sources in the form of 
articles and documents related to the research theme. Meanwhile, for data collection, the 
researcher used the method of observation, interview and documentation. Data analysis is in the 
form of an explanation of the situation in the research location which is then described 
descriptively and narrative. Data analysis was performed by describing the data as a whole and 
analyzed using the patriarchal theory.

The results showed that in the forms of discrimination against women who were 
interviewed with women or wives in RT 03 and RT 05 In Ngablak hamlet, there were several 
forms of discrimination against all informants openly, namely stereotypes, for example one of 
the residents felt from her own husband, namely typing in the business. the household and even 
when the child does not want to do the recitation the wife is to blame, subordination, for 
example, some women in Ngablak Hamlet feel that they are placed in the second position in 
society because they think that men win with everything, double burden, for example some 
women feel double work other than in the domestic space women also work in public rung and 
violence against women is an example because the double burden felt by women in Dusun 
Ngablak RT 03 and RT 05 resulted in violence against women. There are also several supporting 
factors including internal factors which include biological factors, religious factors and 
awareness factors, then the second is external factors which include cultural factors and 
economic factors.

Keywords: women, discrimination and patriarchy.
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yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa 
kecenderungan perempuan terpinggirkan 
pada pekerjaan marginal tersebut tidak 
semata-mata disebabkan faktor pendidikan. 
Kenyataan lain juga dapat diperlihatkan pada 
buruh perempuan di sektor informal yang 
merupakan tempat kerja tidak teratur dan 
terorganisir. Dalam keadaan ini, buruh 
perempuan miskin lebih sering mengalami 
eksploitasi ketimbang buruh laki-laki. Di 
sawah-sawah Asia Tenggara misalnya, 
perempuan mendapat upah sepertiga lebih 
rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan 
yang sama, menghadapi pelecehan seksual, 
bekerja terus selama hamil dan melahirkan, 
serta tidak memiliki jaminan keselamatan dan 
kesehatan.

Peran ganda perempuan dalam 
pekerjaan, baik di ranah publik maupun 
domes t ik  menyebabkan  has i l  ke r j a 
perempuan dianggap pekerjaan yang rendah 
dan tidak memperoleh imbalan materiil yang 
seimbang dengan beban pekerjaannya. 
Realitas ini memperkuat ketidakadilan gender 
yang telah melekat dalam kultur masyarakat. 
Pendidikan yang minim dan tingkat melek 
huruf yang rendah semakin menyulitkan 
perempuan untuk mencari pekerjaan. Jika 
akhirnya mendapat pekerjaan, diposisikan 
pada bagian yang tidak memerlukan 
keterampilan misalnya buruh, tenaga suruhan, 
yang memiliki pengupahan yang sangat 
rendah, tidak mendapat perlindungan hukum 
dan juga kesehatan. Mereka tidak tahu 
bagaimana mengakses sumber daya yang 
tersedia, karena tidak dapat membaca dan 
menulis untuk mencari bantuan hukum 
ataupun rumah singgah jika majikan mereka 
bertindak eksploitatif atau melakukan 

1
kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.

Masih adanya larangan menggunakan 
jilbab, atau masih adanya aturan-aturan yang 
menghabat seorang muslimah mengenakan 
jilbab sesuai keyakinan agamanya (sesuai 
dengan syari'ah) seperti studi kasus yang 
peneliti fokuskan ini adalah di Rumah Sakit 
Stella Maris Kota Makassar, menunjukan 
bahwa bangsa Indonesia masih belum 
dewasa,  masi  belum bisa  menerima 

2
perbedaan.

Kaum perempuan mengalami diskrimi-
nasi tidak saja di sektor domestik, di sektor 
publikpun kaum perempuan mengalami hal 
yang sama. Tidak ada masyarakat industri 
yang perempuannya secara ekonomis setara 
dengan laki-laki, karena era industri 
mempunyai wajah yang bias gender dan 
seksis. Sistem ekonomi industri kapitalistik 
yang mengutamakan pertumbuhan dan 
mendorong konsumsi justru menimbulkan 
diskriminasi terhadap perempuan. Diskrimi-
nasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari 
kesenjangan upah yang diterima perempuan 
dibanding laki-laki. Pekerja perempuan lebih 
banyak mengisi kesempatan kerja pada jenis 
usaha kios (14,3%), sementara pekerja laki-
laki hanya 9,2%. Pada sektor jasa pekerja 
perempuan terkonsentrasi pada jenis usaha 
restoran (36,6%) dan jenis usaha warung 
makan (6,3%) jauh di atas pekerja laki-laki 
masing-masing 21,3% dan 0,8%. Di daerah 
yang sudah berkembang pariwisatanya, 
pekerja perempuan (82%) dengan jabatan 
pekerjaan sebagai pelayan/buruh/kuli 
sementara laki-laki dengan jabatan yang sama 
hanya 74,6%. Jabatan pekerjaan sebagai 
pimpinan didominasi oleh pekerja laki-laki 
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(10,8%), sementara pekerja perempuan hanya 
3

3,1 persen jauh di bawah pekerja laki-laki.

Di Cina khususnya, masih banyak 
sekali baik kaum pria ataupun perempuan 
yang percaya bahwa laki-laki lebih pantas 
berada di area publik dan perempuan lebih 
baik tinggal di rumah. Ketidaksetaraan gender 
ini kemudian diperparah dengan adanya 
persimpangan dengan aspek-aspek lain 
seperti kemiskinan, kelas sosial, ras, etnisitas, 
kepercayaan agama, keadaan fisik, orientasi 
seksual, identitas sosial, dan sebagainya. 
Kaum perempuan kerapkali dipandang 
sebagai manusia yang memiliki banyak 
kekurangan bahkan lebih parah lagi dianggap 
lebih terpinggirkan dalam segala aspek 

4
kehidupan.

Salah satu penelitian melihat perem-
puan Samin di Bojonegoro masih hidup dalam 
belenggu patriarki karena hanya memiliki 
peran sebagai pengelola rumah tangga dan 
tidak adanya penolakan atas aturan patriarkis 
tersebut walaupun sudah dihadapkan dengan 
banyak pengaruh dari luar (Huda, 2020). Pada 
sektor pekerjaan, tidak jarang laki-laki 
memiliki keuntungan untuk mendapat 
pendapatan yang lebih besar daripada 
perempuan walaupun berada di tingkatan 
yang sama. Contoh lain, dapat dilihat pada 
kekuasaan laki-laki pada partisipasi politik 

5sebagai pemimpin.

Diera modern ini masih banyak 
pejuang gender yang ingin mendapatkan  
hak- haknya di tingkat lokal, nasional maupun 
internasional, dan pemerintah pun tidak 
menutup telinga oleh masukan-masukan 
mereka, KOMNAS HAM sendiri menyetujui 
usulan mereka. Sehingga memberikan 
kebebasan bagi perempuan untuk ikut andil 
dalam kegiatan/ menduduki posisi penting di 
birokrasi pemerintahan. Akan tetapi, tidak 
menutup kemungkinan sekarang masih ada 
penindasaan atau diskriminasi terhadap 
kalangan perempuan, laki-laki diizinkan 
keluar malam sementara perempuan dibatasi 
sampai jam 9 atau jam 10. Sedangkan laki-laki  
tidak mendapatkan batasan. Jika ada 
perempuan yang pulang diatas jam 9 malam 
dianggap perempuan nakal, sementara jika 
laki-laki pulang jam 12 malam mereka biasa 
saja padahal sebenarnya laki-laki dan 
perempuan sama-sama memiliki hak yang 
sama di dalam masyarakat bukan dibeda-
bedakan.

Ada banyak diskriminasi yang terjadi 
pada kalangan perempuan selain hal-hal di 
atas perempuan juga dianggap lemah dan 
dipandang hanya sanggup mengerjakan 
pekerjaan rumah tanpa berkonstribusi di 
dunia kerja. Sementara perempuan punya 
banyak bakat yang seharusnya dikeluarkan 
walaupun hanya di kalangan masyarakat di 
tingkat dusun, tempat mereka tinggal. Selain 
itu kadang kalah ada suami yang tidak 
mengizinkan perempuan untuk bekerja 
sementara mereka punya potensi di dunia 
karir.� Dewasa ini terjadi peneguhan 
pemahaman yang tidak pada tempatnya di 
masyarakat, di mana apa yang sesungguhnya 
gender; karena pada dasarnya konstruksi 
peran sosial justru dianggap sebagai kodrat 
yang berkaitan dengan ketentuan biologis 
(kelamin) atau ketentuan Tuhan. Justru 
s ebaga i an  be sa r  masya raka t  mas ih 
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menganggap bahwa apa yang dinamakan 
sebagai “kodrat wanita” juga merupakan 
bagian dari konstruksi sosial dan kultural atau 
gender. Misalnya saja sering diungkapkan 
bahwa mendidik anak, mengelola dan 
merawat kebersihan dan keindahan rumah 
tangga atau urusan domestik sering dianggap 
sebagai urusannya “kodrat wanita”. Padahal 
kenyataannya, bahwa kaum perempuan 
memiliki peran gender dalam mendidik anak, 
merawat dan mengelola kebersihan dan 
keindahan rumah tangga itu hanya sebagai 
konstruksi kultural dalam suatu masyarakat 

6tertentu.

Perempuan yang berada di Dusun 
Ngablak khususnya di RT 03 dan RT 05 
merupakan perempuan-perempuan tanguh 
yang tanpa lelah membantu suami mereka 
dalam mengatasi permasalahan ekonomi. 
Akan tetapi terlepas dari ketangguhan mereka 
terdapat beberapa diskriminasi yang mereka 
alami, selain streotipe, subordinasi dan 
kekerasan terhadap perempuan ada juga 
diskriminasi beban ganda yang perempuan di 
sana rasakan. Terlepas dari itu perempuan di 
sana tidak memiliki pilihan lain selain 
membantu suami mereka untuk mencari 
nafkah. 

Berdasarkan uraian rumusan masalah 
di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi yang 
terjadi di Dusun Ngablak Sitimulyo Piyungan 
Bantul serta untuk mengetahui faktor-faktor 
pendukung terjadinya diskriminasi terhadap 
pekerja perempuan di Dusun Ngablak 
Sitimulyo Piyungan Bantul.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 
manfaat penelitian yaiyu penelitian ini 
diharapan mampu menambah pengetahuan 
keilmuan dalam bidang sosial keagamaan. 

Khususnya mengenai studi gender dalam hal 
diskriminasi terhadap pekerja perempuan 
bekerja. Serta diharapkan dari penelitian ini 
masyarakat sadar akan konstruk yang terjadi 
di dalam masyarakat berbeda dengan kodrat. 
Dengan adanya penjelasan di atas dapat 
menjadi acuan dengan adanya penelitian ini, 
peneliti selanjutnya memiliki referensi yang 
dijadikan bahan pertimbangan dengan 
penelititian yang akan dilakukan selanjutnya. 
Serta dapat mencegah dan memberikan solusi 
tentang diskriminasi terhadap pekerja 
perempuan bekerja. 

Bagi peneliti, sebagai pengalaman 
berharga untuk menambah ilmu pengetahuan 
dan pemahaman tentang diskriminasi 
terhadap pekerja perempuan bekerja. 
Khusunya bagi prodi Sosiologi Agama, 
penelitian ini diharapkan menjadi rujukan 
atau referensi untuk peneliti selanjutnya. 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
menambah  i lmu dan  wawasan  bag i 
masyarakat, khususnya dalam mengatasi atau 
mengawasi diskriminasi terhadap pekerja 
p e r e m p u a n .  S e r t a  m a s y a r a k a t  b i s a 
membedakan antara konstruk dengan kodrat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian 
lapangan (field research) yaitu penelitian 
yang dilakukan langsung kelapangan guna 
memperoleh data terkait dengan tema 

7penelitian.  Pada dasarnya data lapangan sama 
dengan memindahkan lokasi penelitian, 
sebagai bentuk miniatur, ke atas meja 
penelitian. Dalam ilmu sosial penelitian 
dilakukan secara langsung di lapangan secara 
alamiah sebab objek hanya bermakna secara 

8
kontekstual.
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METODE PENGUMPULAN DATA

Jurnal ini menggunakan metode 
pengumpulan data kualitatif. Langkah awal 
dalam melakukan penelitian sosiologi (field  
work) adalah membangun rapport. Rapport  
dapat di artikan sebagai jembatan yang 
menghubungkan jarak antara penelti dan 
orang-orang yang di teliti. Dalam paradigma 
hermeneutik, rapport  dalam penelitian juga 
dapat di sejajarkan dengan istilah appropriasi, 
yakni peneliti turut melaksanakan apa apa 
yang dirasakan orang lain, bersikap empati, 
dan  memik i rkan  sebaga imana  yang 
dipikirkan oarang lain. Untuk membangun 
rapport dalam sebuah penelitian, maka 
peneliti harus berbaur kedalam suatu 
komunitas untuk menjalin interaksi yang 
lebih intensif untuk melakukan pengumpulan 
data, mengetahui secara mendalam kondisi 
sosial masyarakat, dan yang terpenting 
membuka jalan untuk memperoleh informan-
informan kunci. 

a. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan 
bahwa, observasi merupakan suatu proses 
yang kompleks, suatu proses  yang 
tersusun dari pelbagai proses biologis dan 
psikologis. Observasi tidak terbatas pada 
orang, tetapi juga pada objek-objek alam 

9yang lain.  Observasi adalah metode 
pengamatan dan pencatatan, merupakan 
bagian terpenting dalam proses pengum-
pulann data, yaitu untuk meningkatkan 
kepekaan peneliti dari operasionalisasi 
teknik pengumpulan data yang lain, 
terutama teknik wawancara.

Peneliti menggunakan teknik pengum-
pulan data observasi nonpartisipan untuk 
meneliti bentuk-bentuk diskriminasi yang 
dialami oleh masyarakat  Ngablak 
Sitimulyo Piyungan Bantul. Dalam 
observasi nonpartisipan peneliti tidak 
terlibat dan hanya sebagai pengamat 
indepensen, teknik ini membuat peneliti 
lebih mudah untuk mencari informan yang 
akan diwawancara. Dalam penelitian ini 
peneliti memfokuskan observasi terhadap 
diskriminasi yang terjadi terhadap 
perempuan yang ada di Dusun Ngablak 
Sitimulyo Piyungan Bantul. Peneliti 
melakukan penelitian tentang diskriminasi 
karena peneliti merasa adanya diskrimi-
nasi yang terjadi di Dusun tersebut akan 
tetapi masyarakat tidaklah menyadari 
kalau itu adalah sebuah diskriminasi.  

b. Wawancara

� Wawancara adalah salah satu alat 
yang paling banyak digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian kualitatif. 
Wawancara memungkinkan peneliti 
mengumpulkan data yang beragam dari 
para responden dalam berbagai situasi dan 
konteks. Meskipun demikian wawancara 
perlu digunakan dengan berhati-berhati 
karena perlu ditriangulasi dengan data 

1 0
lain.  Wawancara dalam penelitian 
kualitatif menutur Denzim & Lincoln 
(1994;352) adalah percakapan, seni 
bertanya dan seni mendengar (the art of 
asking and listening). Wawancara dalam 
penelitian kualitatif tidaklah bersifat 
netral, melalui kreatifitas individu dalam 
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merespon realitas dan situasi ketika 
berlangsungnya wawancara. Wawancara 
berdasarkan tujuan yang jelas, sehingga 
memiliki cakupan masalah yang mapan 
dengan rumusan pertanyaan bersifat 
ilmiah dan mengandung unsur 5W+1H.

Sebelum melakukan wawancara, 
peneliti melakukan pedoman wawancara 
yang berkaitan dengan tema peneliti. 
Pedoman wawancara akan diajukan 
peneliti kepada objek yang akan diteliti 
(korban diskriminasi di Dusun Ngablak 
Sitimulyo Piyungan Bantul). Wawancara 
yang dilakukan ada dua, yakni wawancar 
umum dan wawancar mendalam. Pertama, 
wawancara umum dilakukan untuk 
menggali data yang bersifat umum untuk  
kepentingan analisis yang hanya bersifat 
desktiptif semata. Wawancara umum 
dilakukan terhadap informan pangkal atau 
orang-orang yang dianggap awam 
terhadap persoalan yang dijadikan materi 
wawancara, namun ia terlibat secara 
langsung atau tidak langsung dengan 
materi yang ditanyakan tersebut. Kedua, 
w a w a n c a r a  m e n d a l a m  ( i n d e p e t h 
interview) dilakukan untuk menggali data 
yang berasal dari seseorang informan 

11kunci (key informan).  Dalam penelitian 
ini peneliti memfokuskan wawancara 
terhadap diskriminasi yang terjadi 
terhadap perempuan yang ada di Dusun 
Ngablak Sitimulyo Piyungan Bantul. 
Peneliti melakukan penelitian tentang 
diskriminasi karena peneliti merasa 
adanya diskriminasi yang terjadi di Dusun 
tersebut akan tetapi masyarakat tidaklah 
menyadari kalau itu adalah sebuah 
diskriminasi. 

c. Data Pengalaman Individual (Individual's 
Life History)

D a t a  p e n g a l a m a n  i n d i v i d u a l 
merupakan istilah yang lazim dipakai 
dalam ilmu antropologi untuk memberi 
nama tentang metode penelitian yang 
menggunakan keterangan mengenai apa 
yang dialami oleh individu-individu 
tertentu sebagai warga dari  suatu 
masyarakat yang sedang menjadi subjek 
penelitian. Dalam istilah psikologi data 
pengalaman individual sering di sebut 
dengan istilah proposal document, dalam 
istilah ilmu sejarah dan sosiologi disebut 
dengan  i s t i l ah  human document . 
Penggunaan data pengalaman individual 
memiliki tujuan agar peneliti dapat 
memperoleh gambaran berupa pandangan 
d a r i  d a l a m  m a s y a r a k a t  m e l a l u i 
pengalaman individu-individu yang 
dijadikan sasaran penelitian.  Cara 
mengumpulkan  da ta  penga laman 
individual antara lain dengan mengkaji 
otobiografi, foto-foto, barang koleksi, dan 

12
surat-surat.

METODE PENGOLAHAN 

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh 
langsug dari objek yang akan diteliti 
(responden). Sumber data ini adalah 
sumber data pertama dimana sebuah data 
dihasilkan. Untuk mendapatkan data 
primer dengan menggunakan instrumen 
penelitian, yaitu kuesioner atau interview 

13guide.  Adapun yang menjadi data  primer 
adalah korban diskriminasi di Dusun 
Ngablak Sitimulyo Piyungan Bantul yang 
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dalam menggali dan menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi 
dengan instrument pendukung seperti 
kamera. 

b. Data Sekunder

� Data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari sumber kedua atau sumber 
sekunder. Sumber data sekunder adalah 
sumber data kedua setelah sumber data 

 primer. Data sekunder sifatnya sudah 
tersedia, peneliti  tinggal mencari, 
menggumpulkan ,  dan  d idapa t  d i 
perpustakaan, kantor,  pemerintah. 
Kegunaan data skunder adalah untuk 
pemahaman masalah, formal alternative, 
penyelesaian masalah yang layak, serta 

14solusi dari permasalahan yang ada.  
Dalam penelitian ini metode pengambilan 
da ta  sekunder  d i l akukan  dengan 
kombinasi, yakni menelusuri beberapa 
skripsi, jurnal dan beberapa dokumen 
lainnya.

ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari 
dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data kedalaman kategori, 
menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, 
menyusun kedalam pola, memilih yang mana 
yang penting mana yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari 
berbagai sumber, dengan menggunakan 
teknik penggumpulan data yang bermacam-
macam (triangulasi), dan dilakukan secara 

terus menerus sampai datanya penuh. Dalam 
penelitian ini ada tiga jenis analisis data yaitu 
data redication, data display, dan conclusion 

15
drawing/verification.  Tiga analisis data 
tersebut yaitu:

a. Data Reduction

� Meredaksi data berarti merangkum, 
memiliki hal-hal yang pokok, memfo-
kuskan pada hal-hal yang penting, di cari 
tema dan polanya dan membuang yang 
tidak perlu. Dengan demikian data yang 
telah direduksi  akan memberikan 
gambaran yang jelas, dan mempemudah 
penelitian untuk melakukan pengumpulan 
data selanjutnya, dan mencari bila 
diperlukan. Proses deruksi data, peneliti 
memilih data yang sesuai dengan tujuan 
penelitian dan membuang hal yang tidak 
perlu. 

b. Display  Data

Tujuan display data akan mempermu-
dahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasar-
kan apa yang sudah dipahami. Dalam 
mendisplay data peneliti selain mengguna-
kan teks negatif, mengorganisasikan data 
dengan bantuan grafik, diagram, bagan 
atau skema yang menghasilkan data dan 
informasi yang jelas. 

c. Conclusion Drawing

� Interpretasi data dengan memban-
dingkan, mengelompokkan, pencatatan 
tema dan pola, melihat diskriminasi, serta 
mengecek hasil interview dan observasi. 
Hasil analisis dikaitkan dengan teori. 
Peneliti juga memaparkan jawaban dari 
problem akademk yang terdapat dalam 
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rumusan masalah. Yaitu hasil informasi 
dari informan tentang diskriminasi 

16
terhadap perempuan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI 
PEREMPUAN PEKERJA PEMULUNG 
SAMPAH

Masyarakat menjadi tolak ukur yang 
menilai bagaimana tugas laki-laki dan 
perempuan agar tidak terjadi ketidakadilan 
yang bisa merugikan salah satu pihak dan 
menguntungkan pihak lainnya.

Masalah laki-laki dan perempuan 
tentunya memiliki kekuatan dan keahlian 
yang berbeda. Laki-laki dikenal sebagai 
makhluk yang kuat dan rasional sehingga 
dianggap pantas menjadi pemimpin yang 
harus dihormati sehingga ditempatkan di 
ruang publik, sedangkan perempuan adalah 
makhluk yang lemah lembut, keibuan serta 
emosional sehingga dianggap telaten dalam 
mengurus rumah dan merawat anak yang 
menempatkannya di ruang domestik.

Berdasarkan pandangan masyarakat di 
atas, dapat dilihat secara langsung bahwa 
adanya posisi yang berbeda antara laki-laki 
dengan perempuan yang mengakibatkan 
terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. 
Ketidakadilan tersebut biasanya mengakibat-
kan satu jenis kelamin merasa terbebani akan 
hal tersebut. Laki-laki dan perempuan 
sebenarnya bisa sama-sama bekerja di ruang 
domestik maupun di ruang publik. Ketim-
pangan pembedaangender mengakibatkan 
adanya pandangan bahwa laki-laki derajatnya 
lebih tinggi dari perempuan, melalui 
pandangan masyarakat dan otoritas agama 

17serta tradisi di dalam suatu masyarakat.

Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi adalah “sesuatu yang 
merujuk pada pelayanan yang tidak adil pada 
individu tertentu, pelayanan tersebut dibuat 
berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh 

18
individu tersebut”.  Diskriminasi dapat 
merugikan satu pihak dalam masyarakat 
biasanya pihak yang dirugikan yaitu 
perempuan. Diskriminasi dapat terjadi ketika 
adanya pembedaan perlakuan terhadap warga 
negara yang berarti dapat merugikan salah 
satu pihak dalam masyarakat. Menurut 
Theodorson dan Theodorson (1979), 
diskriminasi adalah perlakuan yang tidak 
seimbang pada perorangan atau kelompok 
berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat 
katagorikal atau atribut khas seperti ras, suku, 
agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Islam menekankan dalam Al-Qur'an, 
perilaku diskriminasi sangat dilarang karena 
dapat menyebabkan kekisruhan. Disebutkan 
dalam Q.S.Al-Hujurat [49]: 13 yang berarti:

“Wahai manusia sesungguhnya, 
kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang 
perempuan, kemudian kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal, sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu ialah 
orang yang paling bertaqwa. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

19Mahateliti.”

Diskriminsi yang Terdapat di Dusun 
Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul terjadi 
karena kurangnya partisipasi atau kerjasama 
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antara kaum laki-laki dan perempuan atau 
dalam relasi keluarga antara suami dengan 
istri. Di dusun tersebut adanya ketimpangan 
yang terjadi terhadap beberapa kaum 
perempuan. Laki-laki yang diharuskan 
mencari nafkah atau tulang punggung 
keluarga, akan tetapi di dusun Ngablak 
sebagian perempuan atau istri juga membantu 
suaminya bekerja di luar rumah walaupun 
mereka juga tetap mengerjakan pekerjaan 
rumah dan merawat anak tanpa adanya 
bantuan dari laki-laki atau suami. Sering kali 
perempuan merasa terbebani dengan keadaan 
beban ganda ini tetapi tidak ada pilihan lain 
yang bisa mereka ambil. Sebenarnya jika laki-
laki mau bekerja sama dengan perempuan 
dalam hal pekerjaan maka beban ganda yang 
dialami perempuan tdak akan terjadi. 
Contohnya di dusun Ngablak jika laki-laki 
dimintai tolong mencuci piring bahkan istri 
pun juga merasa laki-laki tidak pantas dan 
kasihan karena masyarakat menganggap 
bahwa mencuci piring merupakan pekerjaan 
perempuan.

Bentuk-bentuk Diskriminasi Perempuan 
Pekerja Pemulung Sampah.

Ada beberapa bentuk-bentuk diskrimi-
nasi Di RT 03 dan RT 05 Dusun Ngablak, 
Sitimulyo,  Piyungan, Bantul, yaitu sebagai 
berikut: 

a. Streotipe (pelabelan)

Streotipe adalah pelabelan yang dapat 
merugikan salah satu pihak atau jenis 
kelamin tertentu dalam masyarakat. Selain 
itu streotipe adalah citra mental yang 
distandardisasi, pelabelan yang generali-
sasi yang dipegang oleh kelompok-
kelompok sosial berdasarkan sikap 
prasangka atau kurangnya penilaian kritis. 
S t r eo t ipe  ada lah  pe labe lan  yang 
distandarisasi dan biasanya merugikan, 

yang diletakkan pada kelompok tertentu, 
dalam hal ini terutama perempuan, 
sehingga mengakibatkan perempuan 

20
mendapat citra negatif.  Banyak sekali 
ketidakadilan terhadap jenis kelamin 
tertentu, umumnya perempuan, yang 
bersumber dari penandaan atau streotipe 
yang dilekatkan kepada mereka.

Streotipe ini biasanya banyak dialami 
oleh kaum perempuan, karena melihat 
pemikiran masyarakat bahwa lai-laki lebih 
tinggi derajatnya dari perempuan. 
Masyarakat menganggap perempuan yang 
menjadi penyebab segala kesalahan di 
mata masyarakat, perempuan hanyalah 
pelengkap laki-laki yang derajatnya paling 
rendah.

Dusun Ngablak, Sitimulyo,  Piyungan, 
Bantul khususnya di RT 03 dan RT 05, di 
sana laki-laki hanya mencari nafkah 
sementara perempuanlah yang mengurus 
anak, menjaga rumah dan kadang juga 
membantu suaminya bekerja sementara 
suami tidak membantu istri dalam 
merawat rumah maupun mengurus anak 
karena menganggap mengurus rumah dan 
anak itu pekerjaannya perempuan seperti 
apa yang dialami oleh ibu Saras (samaran):

“Kalau dari suami malah sering 
disalahkan mbak,tapi kalau 
masyarakat ngak tau. Kalau ada 
masalah apa-apa aku yang 
disalahkan, kalau masalah anak 
aku yang di salahkan. Misal 
anak ngak mau ngaji aku yang 
disalahkan. Katanya aku kurang 
bisa rawat anak. Suami saya 
kalau kerja semangat semangat 
sekali mbak tapi kalau masalah 
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rumah itu 100%  aku yang  urus 
seperti itu jadi kalau masalah 
urusan anak itu, masalah apa itu 
ngak mau tau tapi kalau kerja 
semangat sekali, kalau anu sok 
ngoneke aku loh mbak wong 
wedok piye-piye ngono kui piye 
tanggung jawabmu ora aku, ora 
me aku tok, aku wes kesel kerja 
seperti itu, kalau suamikukalau 
masak urus rumah itu semua 

21
urusan saya mbak.”

� Di dalam masyarakat RT 03 dan RT 
05 Dusun Ngablak khususunya apa yang 
dialami ibu Saras ini menunjukkan kalau 
sebenarnya bentuk diskriminasi yang 
berbentuk streotipe ini sangat membuat 
posisi perempuan menjadi orang yang 
selalu disalahkan sehingga membuat 
perempuan merasa terbebani dengan hal 
itu. Beban yang dialami perempuan bukan 
bentuk fisik tapi bentuk psikis yang dapat 
membuat sakit hati yang dialami oleh 
perempuan. Sebenarnya ada keinginan 
perempuan untuk melawan hal itu dengan 
cara meminta untuk bekerja sama dalam 
urusn rumah tangga. Namun, keinginan 
tersebut mendapat banyak tentangan dari 
masyarakat karena memang tuntutan dari 
keadaan perempuanlah yang merawat 
anak dan mengurus rumah ketika rumah 
masih berantakan dan anak susah diatur 
laki-laki sebagai ayah malah menyalahkan 
ibu yang katanya belum bisa mengurus 
anak padahal sebenarnya mengurus dan 
mendidik  anak bukan hanya tugas seorang 
ibu melainkan juga tugas seorang ayah 
terlepas dari ayah yang mencari nafkah di 
dalam keluarga. 

Ibu Tendri  (nama samaran) ini juga 
mengalami diskriminasi bentuk streotipe 
yaitu merasa disalahkan dalam masyarakat 
seperti ungkapannya sebagai berikut: 

“Kadang-kadang sih, kadang-
kadang merasa gimana gitu 
kalau gak pakai jilbab keluar. 
Pernah  dalam segi apa ya ya 
pokoknya dalam masyarakat itu 
selalu di banding-bandingkan 
dengan lak i - lak i .  Karena 
perempuan di pandang rendah 
gak seperti  laki-laki yang 
semuanya apa-apa benar  dan 
apa yang di lakukan perempuan 
itu gak salah cuman kurang 
b a g u s  k u r a n g  b a i k  k a n 
perempuan sama laki-laki 
a ibnya  beda mbak  ke t ika 
perempuan terbukti melakukan 
kesalahan bersama laki-laki 
n a n t i  y a n g  l e b i h  b a n y a k 
disalahkan i tu dari  pihak 
perempuan bukan dari pihak 
laki-laki padahal sebenarnya 

22sama-sama salah.”

Berbeda dengan ibu Saras tadi ibu 
Tendri ini mengalami diskriminasi jenis 
streotipe dari pandangan masyarakat di 
mana laki-laki selalu benar sementara apa 
yang dilakukan perempuan itu bukan salah 
tapi kurang baik di pandangan masyarakat. 
Hal itu terjadi karena adanya pandangan 
masyarakat dari dulu bahwa seorang laki-
laki kuat dan lebih bisa daripada seorang 
perempuan. Tentunya jenis diskriminasi 
ini juga bisa membuat perempuan merasa 
dibebani dengan pandangan masyarakat 
tersebut. 
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Diskriminasi yang dialami oleh ibu 
Saras dan ibu Tendri memang berbeda 
karena ibu Saras mengalami diskriminasi 
di dalam keluarga semnentara ibu Tendri 
mengalami diskriminasi  di  dalam 
masyarakat akan tetapi mereka sama-sama 
mengalami diskriminasi yang berakibat 
pada psikis masing-masing. Menjadi 
orang yang selalu disalahkan di dalam 
masyarakat maupun keluarga bukanlah 
sesuatu yang tidak menimbulkan efek 
kepada orang-orang tertentu seperti yang 
dirasakan oleh ibu Saras dan ibu Tendri. 

Sebenarnya mengurus anak merawat 
rumah itu bukanlah kodrat seorang 
perempuan melainkan itu adalah sebuah 
konstruk yang dialami oleh perempuan 
dari pandangan masyarakat. Konstruk 
sendiri adalah pandangan masyarakat 
terhadap perempuan atau laki-laki yang 
sifatnya bisa berubah-ubah dan bisa 
dipertukarkan tergantung tempat dan 
waktu. Rasanya ketika bekerja sama 
dengan suami membimbing anak akan 
sangat mudah agar anak juga tidak perlu 
mendengar orang tuanya bertengkar ketika 
dia melakukan kesalahan dan dengan 
adanya kerja sama antara suami dan istri 
i tu bisa terciptanya keharmonisan 
keindahan dalam rumah tanggah. 

b. Subordinasi (menetapkan perempuan pada 
posisi yang tidak penting atau nomor dua)

Subordinasi adalah menempatkan 
perempuan diposisi kedua setelah laki-
laki. Pandangan masyarakat bahwa laki-
laki yang harus diutamakan memuat kaum 
perempuan merasa dikesampingkan. Hal 
itulah yang membuat perempuan merasa 
didiskriminasi. Subordinasi juga bisa 
diartikan posisi sosial yang asimetris di 
mana terdapat pihak yang superior 
(biasanya laki-laki) dan inferior (biasanya 

perempuan). Subordinasi melandasi pola 
relasi atau pola hubungan sosial yang 
hirarkhis di mana salah satu pihak 
memandang dirinya lebih tinggi dari 
mereka yang direndahkan, seperti 
anggapan bahwa perempuan adalah nomor 
dua  (second sex) dan dengan demikian 
tergantung pada laki-laki. Subordinasi 
terjadi karena adanya pandangan  streotipe 
yang merendahkan. Konstruksi gender 
yang menganggap perempuan emosional, 
tidak rasional dan lemah (streotipe) 
melahirkan sifat yang menempatkan 
perempuan pada posisi yang lebih rendah 
dari mitranya, laki-laki. Perempuan 
dinomor duakan sementara laki-laki 
diutamakan dalam berbagai pengambilan 
keputusan strategis, bahkan keputusan 

23
yang menyangkut diri dan kehidupannya.

Perbedaan sifat yang dipandang 
masyarakat mengakibatkan terjadinya 
diskriminasi jenis subordinasi. Pandangan 
bahwa perempuan emosional dan laki-laki 
rasional membuat masyarakat mengang-
gap bahwa yang pantas bekerja di ruang 
publik ialah laki-laki bukanlah perem-
puan, perempuan ditempatkan di ruang 
domestik karena perempuan memiliki sifat 
lemah lembut sehingga dianggap bisa 
menghandel keadaan rumah dan merawat 
anak. Semua pandangan tersebut bisa 
dipertukarkan atau bekerjasama dalam 
mengerjakannya bukan membeda-
bedakan pekerjaan. Berikut adalah hasil 
wawancara peneliti dengan salah satu 
perempuan di RT 03 dan RT 05 Dusun 
Ngablak “Pernah dibeda-bedakan kalau 
yang laki-laki kan setiap apa-apa menang 
to. Laki-laki di daerah tempat saya tinggal 
selain sebagai kepala keluarga juga orang 
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yang  de ra ja tnya  pa l ing  a tas  dan 
24

perempuan setelah laki-laki.”

Mengutip dari keterangan yang 
disampaikan oleh  Ibu Siti (nama samaran) 
yang mengalami diskriminasi jenis 
subordinasi dari pandangan masyarakat di 
mana laki-laki selalu menang daripada 
perempuan dan laki-laki derajatnya lebih 
tinggi dari perempuan, hal tersebut terjadi 
karena adanya pandangan masyarakat dari 
dulu bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih 
bisa daripada perempuan. Tentunya jenis 
diskriminasi ini juga bisa membuat 
perempuan merasa dibebani dengan 
pandangan masyarakat tersebut. Angga-
pan bahwa perempuan itu irrasional atau 
emosional sehingga perempuan tidak bisa 
memimpin, berakiban munculnya sikap 
yang menempatkan perempuan pada 

25posisi yang tidak penting.

c. Double Burden (Beban Ganda)

Beban ganda dapat mengakibatkan 
terjadinya diskriminasi karena adanya 
kekuata yang berbeda.beban ganda ini 
biasanya dialami oleh perempuan yang 
bekerja di ruang domestik dan ruang 
publik sementara laki-laki hanya bekerja 
di ruang publik saja. dapat dilihat kekuata 
perempuan dua semtara laki-laki hanya 
memiliki satu kekuatan. Perempuan yang 
dipandang tekun dan rajin bekerja 
dianggap lebih tepat menangani pekerjaan 
rumah tangga, yang pada akhirnya disebut 
sebagai jenis pekerjaan perempuan. 
Sementara itu laki-laki yang dianggap kuat 
dan rasional menjadi kepala keluarga dan 
pencari nafkah. Ketika tingkat pendidikan 
perempuan semakin tinggi dan pada 

kenyataannya perempuan juga bekerja di 
luar rumah dan memberikan konstribusi 
terhadap perekonomian keluarga. Pada 
saat yang sama dia tetap dibebani dengan 
pekerjaan kultural di wilayah domestik, 
yang mengakibatkan beban ganda. Perge-
seran peran dan ruang kerja perempuan 
tanpa diiringi dengan perubahan konstruk-
si gender tradisional yang rumit tentang 
peran publik laki-laki melahirkan beban 

26
yang tidak seimbang.

Beban ganda banyak dirasakan 
perempuan-perempuan di Dusun Ngablak 
RT 03 dan RT 05 mengalami diskriminasi 
jenis beban ganda akan tetapi keadaan 
keluarga yang menuntut mereka untuk 
merasakan beban ganda ini. Ada beberapa 
ibu rumah tangga di Dusun  Ngablak  RT 
03 dan  RT 05 berusaha menjalani beban 
ganda ini dengan ikhlas karena jika mereka 
tidak membantu suami untuk bekerja 
keuangan keluarga mereka tentu akan 
kurang untuk mencukupi biaya kehidupan 
sehari-hari. Seperti apa yang dirasakan 
oleh ibu Siti beliau membantu suaminya 
bekerja dari jam dua pagi sampai sore.

“Dibi lang berat  ya berat 
dibilang ngak ya ngak tapi sudah 
kewajiban ya mau apalagi 
kadang juga capek letih gitu tapi 
ya di jalani dengan ikhlas, nggak 
pernah kalau sama suami 
pengen suami cuci piring itu 
nggak pernah tapi kalau nyapu 
itu bapak setiap pagi tapi kalau 
cuci piring kadang kasihan laki-
laki kok cuci piring. Saya 
bekerja dari pertama nikah 
s a m p a i  u s i a  k a n d u n g a n 
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sembilan bulan ibu kerja bapak 
juga kerja setelah lahiran anak  
umur lima hari saja saya udah 
kerja, masih sakit itu bantuin 
suami kerja dan anak ngikut 
saya kerja kan kerjaan sama bos 

27diantar ke rumah.”

� Ibu Siti mencoba menjelaskan kalau 
beliau sebenarnya bekerja didalam rumah 
dan membantu suami mencari nafkah 
dengan cara menemani suami mencari 
sampah, sebelum bekerja dengan suami 
mencari sampah ibu bekerja di industri 
perak di Kotagede dari awal menikah 
berhenti saat usia kandungan sembilan 
bulan dan melanjutkan lagi setelah 
melahirkan anak umur lima hari tapi saat 
itu bos memberikan pekerjaan yang 
diantarkan ke rumah dan ibu bekerja 
sambil merawat anak. Penjelasan yang ibu 
katakan kepada penulis bahwa bekerja 
ganda itu memang susah tapi mau 
bagaimana lagi sudah kewajiban ibu untuk 
membantu suami dalam memenuhi 
kebutuhan keluarga. Kadang ibu Siti juga 
merasa capek letih tapi ibu Siti berusaha 
menjalani pekerjaannya dengan ikhlas 
bapak kadang membantu ibu Siti menyapu 
rumah ketika pagi hari cuman kalau 
mencuci piring nggak tega melihat bapak 
karena menurut ibu laki-laki kok mencuci 
piring.

Dari pernyataan ibu Siti saat peneliti 
wawancara menganggap bahwa bekerja 
atau mencari uang bersama suami 
merupakan kewajiban ibu Siti. Pernyataan 
ibu Siti tersebut seharusnya juga bisa 
membuat suami sadar jika istri dengan 
ikhlas membantu suami bekerja,lalu 

kenapa dalam pekerjaan domestik suami 
juga tidak ikut meringankan beban istri, 
yang mana karena istri juga membantu 
meringankan beban suami dalam hal 
mencari nafkah. Di Dusun Ngablak  RT 03 
dan RT 05 masih terdapat kebiasaan yang 
menganut sistem patriarki (mementingkan 
kaum laki-laki daripada perempuan), 
bukan hanya masyarakat yang mengang-
gap hal tersebut melainkan anggapan 
seorang istri juga merasa kalau mencuci 
piring dan merawat anak adalah tugas atau 
kodrat seorang istri atau dalam hal ini 
perempuan.

Kodrat (ketentuan Tuhan) sendiri 
merupakan semua yang bersifat alami 
yang melekat pada perempuan dan laki-
laki selamanya, artinya kelamin tidak bisa 
dipertukarkan antara sifat-sifat biologis 
yang terdapat  pada laki - laki  dan 
perempuan  secara permanen dan tidak 
bisa berubah-ubah misalnya perempuan 
memiliki alat reproduksi seperti rahim dan 
saluran untuk melahirkan memproduksi 
sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai 
alat menyusui inilah kodrat seorang 
perempuan sedangkan laki-laki manusia 
yang memiliki penis, memiliki jakal (kala 
menjing), dan memproduksi sperma.

Sementara merawat rumah dan 
mendidik anak itu bukanlah sebuah kodrat 
perempuan melainkan konsep gender, 
yakni suatu sifat yang melekat pada kaum 
laki-laki maupun perempuan yang 
dikonstruksi secara sosial maupun kultural 
misalnya bahwa perempuan itu dikenal 
lemah lembut, cantik, emosional, atau 
keibuan. Semntara laki-laki dianggap 
kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari 
peran itu merupakan sifat atau peran yang 
bisa dipertukarkan. Artinya tidak semua 
laki-laki kuat dan tidak semua perempuan 
lemah. Laki-laki ada juga yang lemah 
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lembut dan begitu pula sebaliknya 
perempuan juga ada yang kuat, sifat ini 
tidak selalu dimiliki oleh jenis kelamin 

28
tertentu.

Ibu Siti mengalami diskriminasi gender 
jenis beban ganda di dalam keluarga 
karena ibu tetap membantu bapak untuk 
mencari nafkah meskipun bapak juga 
membantu ibu Siti tetapi hanya menyapu 
rumah sementara masih banyak pekerjaan 
lainnya yang dikerjakan ibu Siti sendirian. 
Agar tidak terjadi diskriminasi jenis beban 
ganda alangkah baiknya kalau bapak juga 
bisa membantu ibu Siti mengerjakan 
peke r j aan  rumah  l a innya  ka rena 
bagaimanapun ibu Siti  juga membantu 
bapak bekerja dari dini hari sampai sore 
dan itu diselipkan sambil mengerjakan 
pekerjaan rumah tanggah. Ketika istri 
membantu suami dengan ikhlas untuk 
mencari nafkah lalu kenapa suami tidak 
membantu istri dalam pekerjaan rumah 
tangga dengan ikhlas juga terlepas dari 
pandangan masyarakat bahwa urusan 
rumah itu pekerja istri atau perempuan. 

d. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan juga merupakan salah satu 
jenis diskriminasi, dimana kekerasan 
merupakan ketidakadilan dalam masya-
rakat. Kekerasan sendiri bisa merugikan 
salah satu pihak dalam masyarakat. 
Kekerasan terhadap perempuan yang 
terjadi di negara atau daerah lain, 
perempuan di Indonesia menjadi korban 
kekerasan baik yang bersifat personal 
maupun sistemik. Kekerasan sering terjadi 
di keluarga kaya maupun keluarga miskin, 
tanpa dibatasi etnik, ras, maupun agama. 

Usia maupun atribut perempuan bahkan 
tidak dapat melindungi perempuan dari 
berbagai tindakan kekerasan seperti 
pemerkosaan, pemukulan, maupun 
prostitusi. Kekerasan dapat terjadi dalam 
berbagai rana atau level yang secara umum 
dapat dikelompokkan dalam tiga katagori, 
yaitu kekerasan dalam wilayah domestik, 
publik dan kekerasan yang dilakukan oleh 
atau dalam lingkungan negara yaitu 

29
kekerasan fisik.

Kekerasan tersebut sering terjadi dan 
merugikan salah sau pihak dalam 
masyarakat dan menyebabkan terjadinya 
diskriminasi. Kekerasan bukan hanya 
dirasakan oleh perempuan akan tetapi laki-
laki juga merasakan hal tersebut.  Berikut 
adalah macam-macam kekerasan: 
Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap 
p e r e m p u a n  d a l a m  p e r k a w i n a n . 
Pemerkosaan terjadi jika seseorang 
melakukan paksaan untuk mendapat 
pelayanan seksual tanpa kerelaan yang 
b e r s a n g k u t a n .  K a d u a ,  t i n d a k a n 
pemukulan dan serangan fisik yang trjadi 
dalam rumah tangga (domestic violence). 
Termasuk tindakan kekerasan dalam 
bentuk penyiksaan terhadap anak-anak 
(child about). Ketiga, betuk penyiksaan 
yang mengarah kepada organ alat kelamin 
(genital multilation),misalnya penyunatan 
terhadap anak perempuan. Berbagai alasan 
diajukan oleh suatu masyaraat untuk 
melakukan penyunatan ini. keempat, 
kekerasan dalam bentuk pelacuran 
(prostitution). Pelacuran merupakan 
bentuk kekerasan terhadap perempuan 
yang d ise lenggarakan o leh  suatu 
mekanisme ekonomi yang mrugikan kaum 
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perempuan. Kelima, kekerasan dalam 
bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis 
kekerasan lain terhadap perempuan. 
Keenam ,  kekerasan dalam bentuk 
pemaksaan sterilisasi dalam berencana. 
Keluarga berencana dibanyak tempat 
ternyata sudah menjadi sumber kekerasan 
terhadap perempuan. Ketujuh, adalah jenis 
kekerasan terselubung, yakni memegang 
atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh 
perempuan dengan pelbagai cara dan 
kesempatan tanpa kerelaan si pemilik 
tubuh. Kedelapan, tindakan kejahatan 
terhadap perempuan yang paling umum 
dilakukan di masyarakat yakni yang 

30dikenal dengan pelecehan seksual.

Ada banyak sekali bentuk kekearsan 
yang terjadi dalam masyarakat yang dapat 
merugikan salah satu pihak. Kejadian ini 
sungguh sangat menyedihkan, kebanya-
kan kekerasan terjadi  dalam rana 
seksualitas yang bisa menyakiti fisik. 
Berikut juga terdapat macam-macam 
kekerasan lainnya: Kekerasan dapat 
terjadi dalam berbagai rana atau level yang 
secara umum dapat dikelompokkan dalam 
tiga katagori, yaitu kekerasan dalam 
wilayah domestik, publik dan kekerasan 
yang dilakukan oleh atau dalam ling-
kungan negara yaitu kekerasan fisik, 
seksual atau psikologis yang dilakukan, 
dibenarkan atau didiamkan atau dibiarkan 
oleh negara. Kekerasan terhadap perem-
puan pada dasarnya berakar dari berbagai 
ansumsi yang asimetris tentang status, 
kedudukan dan peran atau kodrat laki-laki 
dan perempuan dalam keluarga. Asumsi 
yang asimetris melahirkan relasi kuasa 
yang timpang yang menempatkan laki-laki 

sebagai pihak yng berkuasa dan memiliki 
otoritas lebih, sementara perempuan 
menjadi pihak yang harus taat dan tunduk 
pada keinginan dan kekuasaan laki-laki. 
Berbagai asumsi yang merupakan 
konstruksi masyarakat melahirkanbudaya 
patriarki dan memunculkan beragam 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 
Asumsi yang seksi tersebut juga berperan 
besar dalam melahirkan eksploitasi 
perempuan secara besar-besaran sebagai 
pekerja seks.Kekerasan yang disebabkan 
oleh bias gender ini disebut dengan 

31“gender related violence”.  Selain dalam 
rana fisik kekerasan juga dapat terjadi 
dalam rana psikis yang bisa mengakibat-
kan korban bisa menjadi minder dan 
merasa tidak mampu serta merasa tidak 
bisa mengambil keputusan karena terlalu 
sering direndahkan.

Di Dusun Ngablak RT 03 dan RT 05 
masih terdapat kebiasaan yang menganut 
sistem patriarki (mementingkan kaum 
laki-laki daripada perempuan) akan tetapi 
kebiasaan yang menganut sistem patriarki 
di Dusun Ngablak  RT 03 dan RT 05 
didukung dengan tindakan perempuan 
yang  menganggap mencuci piring tidak 
pantas dilakukan oleh laki-laki karena 
perempuan menganggap itu sebagai tugas 
mereka sebagai perempuan. Perempuan di 
Dusun Ngablak RT 03 dan RT 05 
mengalami diskriminasi jenis kekerasan 
yang diakibatkan dari beban ganda yang 
dijalani oleh beberapa perempuan di 
Dusun Ngablak  RT 03 dan RT 05 akan 
tetapi perempuan itu sendiri yang masih 
menganggap pekerjaan di wilayah  
d o m e s t i k  m e r u p a k a n  p e k e r j a a n 

Vol. XXI, No.2. Agustus 2021

3933

30  Mansour Fakih, Analisis Gender dan..., hlm 17-20 31  I n a y a h  R o h m a n i y a h ,  G e n d e r  d a n 
Konstruksisi..., hlm 27



Jurnal Riset Daerah

perempuan padahal pekerjaan domestik 
bisa dipertukarkan terlepas dari kata 
pantas dan tidak pantas seperti halnya 
pekerjaan di luar rumah yang perempuan 
lakukan untuk membantu keuangan 
keluarga dengan cara bekerja bersama 
dengan suami mencari sampah. Seperti 
yang dialami ibu Siti yang dijelaskan 
dalam ungkapannya:

“Dibi lang berat  ya berat 
dibilang nggak ya ngak tapi 
sudah kewajiban ya mau apalagi 
kadang juga capek letih gitu tapi 
ya dijalani dengan ikhlas, nggak 
pernah kalau sama suami 
pengen suami cuci piring itu 
ngak pernah tapi kalau nyapu itu 
bapak setiap pagi tapi kalau cuci 
piring kadang kasihan laki-laki 

32kok cuci piring.”

Sebenarnya ibu Siti  mengalami 
kekerasan yang diakibatkan beban ganda 
yang dialami selama menikah selain 
sebagai ibu rumah tangga juga membantu 
suami mencari nafkah untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Memang sangat 
berat tapi tidak ada pilihan lain yang bisa 
ibu Siti lakukan selain menjalani beban 
ganda yang kadang menyiksa ibu Siti. 
Walapun capek bekerja dari pukul 02.00 
dini hari sampai sore dan diselah-selah 
kesibukannya ibu Siti ini juga harus 
membersihkan rumah, memasak dan 
mengurus anak. Kekerasan adalah 
serangan invasi (assault) terhadap fisik 
maupun integritas mental psikologis 
seseorang. Kekerasan terhadap sesama 
manusia pada dasarnya berasal dari 
berbagai sumber, namun kekerasan pada 

sa tu  jen is  ke lamin  te r ten tu  yang 
disebabkan oleh anggapan gender. 
Kekerasan yang disebabkan oleh bias 
gender disebut gender-related violence. 
Pada dasarnya, kekerasan  gender 
disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan 

33yang ada dalam masyarakat.

Bekerja membantu suami  merupakan 
pekerjaan yang sangat mulia, akan tetapi 
jika bekerja membantu suami membuat 
perempuan mengalami kekearasan baik 
fisik maupun psikis juga tidak terlalu baik 
untuk satu jenis kelamin. Ketika terjadi 
ketidaksetaraan kekuatan yang ada di 
dalam masyarakat khususnya di dalam 
keluarga maka bisa disebut sebagai 
kekerasan. Seperti yang dirasakan oleh ibu 
Siti dalam ungkapannya:

“Saya bekerja dari pertama 
nikah sampai usia kandungan 
sembilan bulan kerja bapak juga 
kerja setelah lahiran anak  umur 
lima hari saja saya udah kerja, 
masih sakit itu bantuin suami 
kerja dan anak ngikut ibu kerja 
kan kerjaan sama bos di antar ke 

34
rumah.”

Bahkan ibu Siti ini juga pernah bekerja 
sambil merawat anaknya yaitu bekerja di 
Perak (industri) dan saat itu usia anak ibu 
Siti lima hari. Ibu Siti meminta agar bos 
tempatnya bekerja memberikan pekerjaan 
yang bisa ibu Siti kerjakan di rumah 
sambilmerawat anak yang masih berusia 
lima hari. Rasa sakit masih dirasakan 
selepas melahirkan tapi ibu Siti tetap 
berusaha kuat agar bisa mendapatkan 
penghas i lan  walau  hanya  sedik i t 
setidaknya bisa membantu bapak untuk 

Vol. XXI, No.2. Agustus 2021

3934

33  Mansour Fakih, Analisis Gender dan..., hlm 17.
34  Wawancara langsung dengan narasumber ibu Siti 

pada tanggal 15 Desember 2019.

32  Wawancara langsung dengan ibu Siti (nama samaran) 
pada tanggal 15 Desember 2019



Jurnal Riset Daerah

mendapatkan penghasilan. Ibu Siti merasa 
tidak terbebani tetapi pada dasarnya, 
kekerasan  gender disebabkan oleh 
ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam 
masyarakat itu bisa disebut kekerasan. Apa 
yang dirasakan ibu Sit i  termasuk 
kekerasan karena ibu Siti merasakan beban 
ganda dengan bekerja di luar rumah tetapi 
tidak melepas tugasnya di dalam rumah 
sebagai istri yaitu melakukan pekerjaan 
rumah tangga dan mendidik anak.

Selain itu, ibu Tendri juga mengalami 
beban ganda, sama dengan apa yang 
dirasakan oleh ibu Siti sebelumnya yaitu 
mengalami diskriminasi bentuk beban 
ganda. Beban ganda yang ibu Tendri 
rasakan bekerja  di wilayah domestik dan 
di luar rumah akan tetapi ibu Tendri 
menganggap itu adalah hal yang biasa 
yaitu pekerjaan domestik adalah pekerjaan 
perempuan jadi jika diminta bantuan 
suaminya, rasanya tidak pantas tapi jika 
meminta bantuan suaminya untuk bekerja 
membersihkan sampah masih mau. 

“Kalau pekerjaan di dalam rumah 
gak pernah tapi kalau pekerjaan 
kayak gini (membersihkan sampah 
berupa botol bekas, gelas bekas dll) 
bantuin gitu kalau nyuci nyapu 
nggak karena itukan pekerjaan 
perempuan ya kalau laki-laki 
kayaknya hehehe (sambil tertawa 
kecil) secapek-capeknya tetap 
dikerjakan sendiri, kalau pekerjaan 
kayak gini berani aku tapi kalau 
pekerjaan rumah gak berani ya 
k a re n a  m e m a n g  p e k e r j a a n 
perempuan soalnya laki-laki kalau 
nyuci dipandang kayak gimana 

35yah.”

Beban ganda yang dialami oleh ibu 
Tendri secara tidak langsung mendukung 
terdapatnya kebiasaan yang menganut 
sistem patriarki (mementingkan kaum 
laki-laki daripada perempuan), bukan 
hanya dari masyarakat tetapi dari perem-
puan atau istri itu sendiri mengutamakan 
suaminya. Ibu Tendri berkata kepada 
penel i t i  “secapek-capeknya te tap 
dikerjakan sendiri”. Dari pernyataannya 
ibu Tendri ini terdapat diskriminasi jenis 
kekerasan terhadap perempuan dimana 
perempuan atau istri merasa capek dengan 
pekerjaan yang dikerjakan di luar 
pekerjaan domestik tetapi ibu Tendri tetap 
mengerjakan tugas tersebut sendiri. Ada 
rasa  t idak berani  meminta  suami 
membantu pekerjaan domestik karena ibu 
Tendri merasa itu pekerjaan perempuan 
bukan pekerjaan suami. Pandangan ibu 
Tendri secara tidak langsung menempat-
kan suaminya lebih di atasnya karena 
merasa pekerjaan yang dikerjakan ibu 
Tendri di luar rumah bukan apa-apa kalau 
dibandingkan dengan pekerjaan suaminya 
di luar rumah. 

Namun, meski  pekerjaan yang 
dikerjakan ibu Tendri di luar rumah tidak 
sebanding  dengan pekerjaan suaminya 
yang bekerja sebagai tukang batu tetap saja 
ibu Tendri membantu suaminya mencari 
nafkah, lalu kenapa tidak jika suaminya 
tidak sedang bekerja setidaknya mem-
bantu meringankan beban ganda yang 
dirasakan ibu Tendri. Beban ganda yang 
dirasakan ibu Tendri dapat mengakibatkan 
diskriminasi jenis kekerasan karena ibu 
Tendri mengerjakan pekerjaan ganda akan 
tetapi suami ibu Tendri hanya bekerja di 
luar rumah saja tanpa adanya kerja sama di 
dalam keluarga untuk membantu ibu 
Tendri mengerjakan pekerjaan di ruang 
domestik. Kekerasan yang dirasakan ibu 
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Tendri bersifat fisik meski ibu Tendri 
merasa sanggup melakukan pekerjaan 
ganda tersebut. Ibu Tendri juga secara 
tidak langsung merasa capek tetapi semua 
dijalani karena memang di dalam 
masyarakat bahkan dari ibu Tendri ini 
sendiri merasa bahwa pekerjaan domestik 
merupakan pekejaan perempuan padahal 
pekerjaan di wilayah domestik bisa juga 
dilakukan oleh laki-laki.

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG 
TERJADI DISKRIMINASI TERHADAP 
PEREMPUAN PEKERJA PEMULUNG 
SAMPAH

Faktor Internal

a.  Faktor Biologis

Faktor internal yaitu faktor yang 
berasal dari dalam diri laki-laki maupun 
perempuan. Faktor ini sejatinya sudah 
melekat pada diri laki-laki dan perempuan 
sebagai pembeda antara keduanya, dan 
faktor internal ini sifatnya berasal dari diri 
mereka dengan pengaruh yang diberikan 
oleh lingkungan dimana mereka hidup 
atau tinggal. Berikut adalah penjelasan 
dari faktor internal yang terdapat di RT 03 
dan RT 05 Dusun Ngablak, yaitu:

1. Faktor Biologis

Perbedaan merupakan sesuatu yang 
biasa terjadi di dalam kehidupan 
manusia karena manusia diciptakan 
berpasang-pasangan dan tentunya 
dengan sifat, watak kebiasaan serta 
penempatan status yang berbeda. 
Masyarakat merupakan salah satu 
wadah a tau  ke lompok yang d i 
dalamnya terdapat  sekelompok 
manusia atau individu laki-laki 
maupun perempuan. Kehidupan di 
dalam masyarakat tentunya ada pro dan 

kontra yang pasti setiap saat ditemui di 
dalam kehidupan bermasyarakat. 
Terlalu banyak konflik yang terjadi 
karena adanya perbedaan baik dari segi 
keluarga maupun dimasyarakat luas, 
salah satu konflik yang terdapat di 
dalam masyarakat yaitu faktor biologis 
yang menjadi salah satu pendukung 
terdapatnya perbedaan yang menem-
patkan posisi laki-laki dan perempuan 
yang dianggap berbeda. 

Perempuan sebagai makhluk yang 
lemah sedangkan laki-laki makhluk 
yang kuat. Perempuan dipandang 
emosional  sedangkan laki - laki 

36
rasional.  Pandangan ini merupakan 
penilaian masyarakat yang diberikan 
kepada laki-laki dan perempuan. Dapat 
dilihat bahwa ada perbedaan yang 
sangat jauh dari pendapat masyarakat 
tentang laki-laki dan perempuan. 
Perempuan digambarkan hanyalah 
makhluk yang lemah serta emosional 
berbeda dengan laki- laki  yang 
dianggap kuat dan rasional. Terlihat 
sangat jelas bahwa perempuan butuh 
pelindung seperti laki-laki yang 
digambarkan sosok yang kuat dan 
rasional jadi jangan heran ketika sering 
sekali dijumpai ketika ada pertemuan 
atau kumpulan yang di dalamnya 
terdapat laki-laki dan perempuan maka 
dari perkumpulan tersebut pendapat 
laki-laki yang pertama ditanya sedang-
kan pendapat perempuan setelah 
pendapat  laki - laki .  Perempuan 
d ianggap  kurang  tegas  karena 
dipandang memiliki sifat emosional 
serta lemah di mana ketika perempuan 
melakuan suatu pekerjaan perempuan 
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tidak bisa mengontrol emosi dan 
mengerjakan atau menyelesaikan 
sesuatu kurang cepat.

Perbedaan yang dianggap biasa 
kadang di dalam masyarakat disebut 
sesuatu yang fatal. Contoh sederhana-
nya ketika perempuan keluar dari 
rumah dan pulang lewat dari jam 
sepuluh malam maka masyarakat 
mengangap atau mengklaim perem-
puan tersebut merupakan perempuan 
yang kurang baik. Tanpa mencari tahu 
atau bertanya apa yang dilakukan 
perempuan tersebut di luar rumah 
sampai larut tersebut. Masyarakat 
langsung memeberikan pandangan 
jelek kepada perempuan tersebut. 
Berbeda ketika laki-laki pulang di atas 
j a m  1 2  m a l a m ,  m a s y a r a k a t 
menganggap hal tersebut biasa saja 
sedangan ketika perempuan keluar di 
atas jam sepuluh malam seakan 
perempuan tersebut  melakukan 
kesalahan yang besar dan merugikan 
keluarga karena tindakan perempuan 
pulang larut malam bisa mencoreng 
nama baik keluarga.

Selain  konflik di atas ada juga 
konflik lain yang dirasakan oleh salah 
satu warga di Dusun Ngablak RT 03 
dan RT 05 yaitu ibu Saras (nama 
samaran):

“Kalau dari suami malah sering 
disalahkan mbak tapi kalau 
masyarakat ngak tau kalau ada 
masalah apa-apa aku yang di 
salahkan kalau masalah anak 
aku yang di salahkan. Misal 
anak nggak mau ngaji aku yang 
di salahkan katanya aku kurang 
bisa rawat anak. Suami saya 
kalau kerja semangat semangat 
sekali mbak tapi kalau masalah 

rumah itu 100%  aku yang  urus 
seperti itu jadi kalau masalah 
urusan anak itu masalah apa itu 
ngak mau tau tapi kalau kerja 
semangat sekali kalau anu sok 
ngoneke aku loh mbak wong 
wedok piye-piye ngono kui piye 
tanggung jawabmu ora aku ora 
me aku tok aku wes kesel kerja 
seperti itu kalau suamiku kalau 
masak urus rumah itu semua 

37
urusan saya mbak.”

Ibu Saras tidak merasa sedang 
disalahkan oleh masyarakat akan tetapi 
ibu Saras merasakan disalahkan oleh 
suami sendiri. Ketika suami seakan 
acuh dan enggan untuk bekerjasama 
dengan istri maka dari situlah akan 
m u n c u l  k e t i d a k a d i l a n  y a n g 
menyebabkan satu pihak merasa 
dirugikan. Dirugikan bukan hanya 
waktu dan materi saja akan tetapi 
dirugikan dalam hal perasaan juga bisa. 
Selalu disalahkan bisa menimbulkan 
ketidaknyamanan di dalam keluarga. 
Keluarga yang harmonis merupakan 
keluarga idaman setiap pasangan. Akan 
tetapi keharmonisan tidak mungkin 
bisa terwujud jika masih ada pihak 
yang masih menyalahkan karena 
keharmonisan hadir ketika adanya 
kerjasama antara suami dengan istri 
dan anak-anak mereka.

b. Faktor Agama 

Agama merupakan salah satu dari 
beberapa perbedaan yang terdapat dalam 
masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan 
individu yang memiliki karakter dan sifat 
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yang berbeda antara individu yang satu 
dengan individu yang lainnya. Perbedaan 
tentunya suatu hal yang biasa terjadi dalam 
kehidupan bermasyarakat. perbedaan 
tentunya menjadikan ciri khas suatu 
daerah seperti yang terdapat di Dusun 
Ngablak RT 03 dan RT 05.  Akan tetapi, 
tentu ada solusi dari perbedaan tersebut 
yang bisa menyatukan masyarakat seperti 
halnya Indonesia memiliki semboyan 
Bhineka Tunggal Ika yang artinya 
berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau 
tujuan di Dusun Ngablak terdapat agama 
yang bisa menyatukan perbedaan antara 
individu yang satu dengan individu yang 
lainnya.

Agama sangat berpangaruh dalam 
kehidupan set iap masyarakat  dan 
begitupula dengan masyarakat yang 
terdapat di Dusun Ngablak RT 05 dimana  
setiapmalam jum'at diadakannya rutinan 
pengajian khusus perempuan. Pengajian 
itu dipimpin oleh salah satu warga dan 
terlihat perempuan-perempuan di Dusun 
Ngablak RT 05 sangat menikmati 
kebiasaan tersebut. Kebiasaan yang sudah 
t u r u n  t e m u r u n  i n i  m a s i h  t e t a p 
dilaksanakan oleh perempuan-perempuan 
di RT 05 Dusun Ngablak. Pengajian 
rutinan ini selalu dilaksanakan meskipun 
perempuan-perempuan di RT 05 juga 
membantu suaminya bekerja menjadi 
pemulung sampah serta menjalankan 
tugas mereka sebagai perempuan atau istri 
di ruang domestik. Kesibukan yang 
perempuan-perempuan atau istri di RT 05 
Dusun Ngablak jalani tidak membuat 
mereka lupa untuk bersyukur atas segala 
nikmat yang telah Allah SWT berikan 
dengan cara melakukan rutinan pengajian 
dimalam jum'at. Tujuan dari kegiatan 
pengajian rutinan perempuan di RT 05 
Dusun Ngablak yaitu untuk mempererat 

tali silaturahmi serta sebagai salah satu 
wadah bagi perempuan untuk saling 
menguatkan atas semua beban yang 
sedang mereka alami dan memperkuat 
ketauhidan terhadap Allah SWT.

Laki-laki dan perempuan sama-sama 
makhluk Allah SWT yang memiliki 
derajat yang sama dan yang membedakan 
keduanya makhluk tersebut hanyalah 
ke imanan dan  ke takwaanya  sa ja . 
Penempatan laki-laki dan perempuan 
bukan Allah SWT yang menempatkan 
melainkan pandangan masyarakat itu 
sendiri karena laki-laki dan perempuan 
dididik dengan cara yang berbeda. Laki-
laki dididik keras dan dilarang menangis 
karena menurut masyarakat laki-laki akan 
menjadi seorang imam yag harus bisa 
menjaga  ke luarganya ,  sedangkan 
perempuan dididik lemah lembut dan 
ketika menangis masyarakat menganggap 
perempuan pantas untuk menangis karena 
perempuan akan menjadi seorang ibu yang 
mendidik anaknya dan merawat suaminya. 
Laki-laki dan perempuan seharusnya 
bekerjasama dalam menyelesaikan setiap 
permasalahan yang terjadi di masyarakat 
khususnya dalam keluarga karena tidak 
ada makhluk yang lebih tinggi derajatnya 
selain mereka yang memiliki keimanan 
dan ketakwaan yang tinggi.

c. Faktor Kesadaran

Dalam hubungan bermasyarakat 
terutama di dalam keluarga tentunya 
sangat dibutuhkan kesadaran. Ada banyak 
sekali bentuk kesadaran salah satunya 
kesadaran di dalam rumah tangga, adanya 
kerjasama yang tercipta di dalam rumah 
tangga sangat mendukung keharmonisan 
di dalam keluarga. Ketika dalam keluarga 
masih ada pihak yang harus mengalah 
berarti keluarga tersebut tidak sedang 
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baik-baik saja karena keluarga yang selalu 
mendukung satu sama lain adalah keluarga 
yang bisa dijamin keluarga harmonis. 
Terciptanya keluarga yang harmonis 
tentunya harus adanya kesadaran untuk 
mau menghilangkan ego dan gengsi salah 
satu pihak supaya tidak ada pihak yang 
merasa dibebankan.

Berbicara masalah kesadaran tentunya 
semua orang memiliki kesadaran, ketika 
ada pihak yang merasa dirugikan pastinya 
ada solusi untuk mengatasi hal tersebut 
yaitu dengan cara bekerjasama. Beban 
seberat apapun jika dilakukan secara 
bersama tentunya akan terasa lebih ringan. 
Berbagi sangatlah mudah lalu kenapa tidak 
diterapkan dalam kehidupan berumah 
tangga jika perempuan atau istri bisa 
membantu suaminya mencari nafkah 
tentunya suami juga mampu meringankan 
beban perempuan istri dalam wilayah 
domestik dengan cara membantu dalam 
pekerjaan istri.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang 
berasal dari luar diri laki-laki dan perempuan. 
Faktor eksternal ini juga mempengaruhi 
kehidupan di dalam masyarakat. Faktor 
eksternal berasal dari pandangan atau 
kebiasaan yang sudah menjadi kebudayaan di 
dalam masyarakat sehingga menuntut laki-
laki dan perempuan mengikuti kebiasaan 
tersebut meskipun perkembangan zaman 
telah berubah. Dalam lingkungan masyarakat 
pedesaan termasuk masyarakat di RT 03 dan 
RT 05 Dusun Ngablak tentunya masih sangat 
memperhatikan adat istiadat serta kebudayaan 
yang diwarisi dari nenek moyangnya. Hal ini 
yang menyebabkan laki-laki dan perempuan 
yang berada di daerah tersebut juga harus 
menaati peraturan serta mengikuti kebudaya-
an yang ada di desa tersebut. Berikut 

penjelasan dari faktor eksternal yang terdapat 
Di RT 03 dan RT 05 Dusun Ngablak, yaitu 
sebagai berikut: 

a. Faktor Budaya

Faktor pendukung terjadinya diskrimi-
nasi terhadap perempuan di Dusun 
Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul 
yang lain yaitu faktor budaya. Dari faktor 
budaya yang terdapat di RT 03 dan RT 05 
Dusun Ngablak dapat mengakibatkan 
t e r j a d i n y a  d i s k r i m i n a s i  b e n t u k 
subordinasi. Faktor budaya yang terdapat 
di RT 03 dan RT 05 Dusun Ngablak sama 
halnya dengan budaya-budaya yang 
terdapat di pedesaan lainnya. Di Dusun 
Ngablak  RT 03 dan RT 05 masih terdapat 
kebiasaan yang menganut sistem patriarki 
(mementingkan kaum laki-laki daripada 
perempuan), bukan hanya masyarakat 
yang menganggap hal tersebut melainkan 
istri juga merasa kalau mencuci piring dan 
merawat anak adalah tugas atau kodrat 
seorang istri atau perempuan.

Masyarakat RT 03 dan RT 05 Dusun 
Ngablak masih kental dengan budaya yang 
turun temurun dari generasi ke generasi di 
mana perempuanlah yang merawat anak 
dan mnegurus rumah, sementara laki-laki 
hanya bertugas mencari nafkah tanpa 
membantu istri dalam mengurus rumah. 
Kebiasan itu masih terus berlangsung di 
RT 03 dan RT 05 Dusun Ngablak akan 
tetapi ada perbedaan, istri  atau perempuan 
tidak hanya mengurus rumah dan merawat 
anak melainkan istri juga membantu suami 
mencari nafkah. Perempuan atau istri di 
RT 03 dan RT 05 Dusun Ngablak 
mendapatkan beban ganda yang bisa 
dikatakan membuat perempuan atau istri 
kadang merasa keberatan dengan beban 
ganda yang mereka rasakan namun tetap 
mereka jalani.
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Menurut ilmu antropologi yang 
dikemukakan oleh Michele Rosaldo 
(1974) bahwa kekuasaan yang terdapat 
dalam kehidupan sehari-hari dengan 
budaya laki-laki yang menguasai wilayah 
publik, sementara perempuan hanya 
dibatasi dalam dunia domestik saja. Dalam 
kenyataan yang terjadi di RT 03 dan RT 05 
Dusun Ngablak bahwa perempuan atau 
istri tidak hanya terlibat di wilayah 
domestik saja melainkan juga terlibat 
dalam wilayah publik. Hal tersebut 
mengakibatkan terjadinya ketidaksamaan 
kekuatan di dalam masyarakat. Perempuan 
atau istri merasakan bagaimana sibuknya 
di wilayah domestik selain itu perempuan 
atau istri juga harus terlibat dalam wilayah 
publik.

Berdasarkan faktor budaya yang 
membuat perempuan atau istri merasa 
dinomorduakan dapat mengakibatkan 
terjadinya diskriminasi bentuk subordinasi 
di mana perempuan atau istri menem-
patkan posisi kedua setelah laki-laki atau 
suami. Seperti apa yang dirasakan oleh ibu 
Siti dalam ungkapannya:

“pernah dibeda-bedakan kalau 
yang laki-laki kan setiap apa-
apa menang to. Laki-laki di 
daerah tempat saya tinggal 
selain sebagai kepala keluarga 
juga orang yang derajatnya 
paling atas dan perempuan 

38
setelah laki-laki.”

Dari ungkapan ibu Sit i  di  atas 
menerangkan bahwa ibu Siti pernah 
dibeda-bedakan dengan laki-laki karena 
pandangan masyarakat menganggap 
bahwa laki-laki lebih bisa daripada 
perempuan. Selain itu, laki-laki juga 

dianggap sebagai orang yang lebih tinggi 
derajatnya atau orang yang harus 
dihormati, dipatuhi serta dijunjung tinggi 
derajat dan martabatnya. Sedangkan 
perempuan hanyalah seorang pelengkap 
dalam kehidupan bermasyarakat. Laki-
laki selalu menjadi yang pertama dan 
diutamakan dalam keluarga bahkan dalam 
masyarakat sedangkan perempuan 
dinomor duakan. Laki-laki dianggap akan 
menjadi kepala rumah tangga yang harus 
bisa menafkahi keluarganya.

b. Faktor Ekonomi

Faktor pendukung terjadinya diskrimi-
nasi terhadap perempuan dikarenakan 
kekurangan ekonomi sehingga menuntut 
perempuan atau istri ikut andil dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 
cara membantu suaminya mencari nafkah 
disamping pekerjaan yang mereka geluti 
yaitu di wilayah domestik. Pekerjaan 
ganda yang dirasakan perempuan atau istri 
memang berat akan tetapi mereka tidak 
memiliki pilihan lain selain menjalani 
pekerjaan ganda yang mereka rasakan.

Berdasarkan faktor ekonomi yang 
menuntut perempuan atau istri harus 
membantu suaminya terkadang membuat 
beban lelah dan letih yang dirasakan oleh 
ibu-ibu di sana, akan tetapi mereka harus 
tetap menjalani demi mendapat kehidupan 
yang layak dan berkecukupan walaupun 
mereka harus capek seperti yang dirasakan 
ibu Siti dalam ungkapannya:

“Dibi lang berat  ya berat 
dibilang ngak ya nggak tapi 
sudah kewajiban ya mau apalagi 
kadang juga capek letih gitu tapi 

39
ya dijalani dengan ikhlas.”
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Berdasarkan pernyataan ibu Siti di atas 
menunjukkan bahwa ibu Siti mencoba 
menjelaskan kepada peneliti bahwa 
sebenarnya perannya mendapat beban 
ganda ini berat akan tetapi semua itu ibu 
Siti jalani dengan ikhlas meskipun kadang 
ibu Siti merasakan capek dan letih karena 
harus bangun dari dini hari untuk 
membantu suaminya bekerja. Selain 
membantu suaminya bekerja ibu Siti juga 
menyiapkan makanan mengurus rumah 
dan juga mengurus anak. Kegiatan 
tersebut setiap hari ibu Siti lakukan tanpa 
memikirkan akibat lelahnya, semua 
semata-mata untuk membuat keluarganya 
bahagia.

Faktor ekonomi menjadi salah satu 
faktor pendukung terjadinya diskriminasi 
terhadap perempuan di Dusun Ngablak RT 
03 dan RT 05, kekurangan ekonomi yang 
dirasakan beberapa keluarga yang berada 
di Dusun  Ngablak RT 03 dan RT 05 
mengakibatkan terjadinya diskriminasi 
terhadap perempuan karena kekurangan 
ekonomi, sehingga menuntut beberapa 
perempuan atau istri untuk membantu 
suaminya mencari nafkah agar bisa 
memnuhi kebutuhan keluarganya.

Mencari nafkkah merupakan tugas 
seorang ayah atau suami untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga akan tetapi hal 
tersebut berbeda dengan yang terjadi di 
Dusun Ngablak RT 03 dan RT 05, yang 
mana bukan hanya suami atau ayah yang 
bekerja melainkan ibu atau istri juga 
membantu suaminya mencari nafkah agar 
bisa mendapatkan penghasilan yang lebih 
banyak sehinggga mampu mencukupi 
kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. 
Tentu saja apa yang dirasakan oleh istri 
atau perempuan di Dusun Ngablak RT 03 
dan RT 05 dapat menyebabkan terjadinya 
ketidaksamaan kekuatan di dalam 

keluarga. Peran ayah sebagai kepala 
rumah tangga yang seharusnya mencari 
nafkah dan seorang perempuan atau istri 
seharusnya cukup dengan menjadi ibu 
rumah tangga dan merawat anak akan 
tetapi di Dusun Ngablak RT 03 dan RT 05 
tugas mencari nafkah bukan hanya ayah 
yang melakukannya melainkan istri atau 
perempuan juga ikut terlibat di dalamnya. 
Perempuan atau istri di Dusun Ngablak RT 
03 dan RT 05 merasa mencari nafkah 
membantu suami itu adalah hal yang wajib 
dikarenakan dituntut dengan kebutuhan 
ekonomi yang semakin meningkat 
sementara penghasilan tidak menentu. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Diskriminasi bisa terjadi pada siapa 
saja baik perempuan maupun laki-laki, kapan 
saja dan di mana saja, termasuk dalam 
l ingkungan masyarakat  desa dengan 
kebiasaan dan adat istiadat yang dapat 
merugikan salah satu pihak. Diskriminasi bisa 
dialami oleh laki-laki maupun perempuan, 
karena diskriminasi hadir ketika terjadi 
ket idakadi lan di  dalam masyarakat . 
Ketidadilan tersebut bisa berupa penindasan, 
pemiskinan ekonomi, pelabelan terhadap 
salah satu jenis kelamin, beban ganda, 
kekerasn dan lain sebagainya. Adapun 
bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam 
masyarakat yaitu Streotipe, Subordinasi, 
Beban Ganda dan Kekerasan Terhadap 
Perempuan.

Streotipe yang terdapat di RT 03 dan RT 
05 dusun Ngablak membuat perempuan 
merasa disalahkan, seperti yang dirasakan ibu 
Saras dan Ibu Tendri dengan perlakuan suami 
dan penilaian masyarakat yang membuat 
mereka merasa disalahkan sehingga membuat 
perempuan atau istri mendapat pandapat 
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pandangan negatif di dalam keluarga maupun 
di dalam masyarakat. Bentuk diskriminasi 
yang kedua yaitu subordinasi ,  yaitu 
penempatan salah satu pihak dinomor dua. 
Subordinasi yang terdapat di RT 03 dan RT 05 
dusun Ngablak yaitu pandangan masyarakat 
menganggap bahwa laki-laki lebih bisa 
daripada perempuan. Selain itu, laki-laki juga 
dianggap sebagai orang yang lebih tinggi 
derajatnya atau orang yang harus dihormati, 
dipatuhi serta dijunjung tinggi derajat dan 
martabatnya. � Diskriminasi selanjutnya 
yaitu beban ganda yang dirasakan kaum 
perempuan yang terdapat di RT 03 dan RT 
05dusun Ngablak yaitu perempuan tidak 
hanya berada di ruang domestik melainkan 
juga terlibat di ruang publik. Kekurangan 
ekonomi yang menyebabkan perempuan atau 
istri harus membantu suami dalam ruang 
publik. Diskriminasi selanjutnya yaitu 
kekerasan terhadap perempuan di RT 03 dan 
RT 05dusun Ngablak yaitu hampir semua 
perempuan atau istri membantu suaminya 
bekerja di ruang publik akan tetapi tidak 
melepas tugasnya di ruang domestik. Beban 
ganda yang dirasakan perempuan atau istri 
bisa terjadi akibat laki-laki atau suami hanya 
terlibat dalam ruang publik saja sedangkan 
perempuan atau istri terlibat di ruang 
domestik dan ruang publik.

Memperhatikan kembali kesimpulan 
dari penelitian ini, maka saran-saran yang 
dapat diberikan dan sekiranya diharapkan 
dapat menjadi masukan yang bermanfaat 
yaitu: 

1. Bagi  masyarakat ,  agar  lebih bisa 
membedakan mana yang disebut kodrat 
dan mana yang disebut konstruk agar 
masyarakat bisa menempatkan mana yang 
kodrat dan konstruk.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat memperdalam lagi data-data yang 
belum dimuat dalam penelitian ini dan 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
referensi dan bahan kajian penelitian lebih 
lanjut  dalam rangka memperoleh 
khasanah ilmu pengetahuan, khususnya 
dalam hal hubungan sosial  dalam 
masyarakat.
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Abstrak

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang dihadapi berbagai wilayah di 
Indonesia termasuk Kabupaten Bantul, mulai dari kurangnya kepedulian masyarakat, sampah 
yang dibuang sembarangan baik pada lahan kosong maupun di sungai, hingga tempat 
pembuangan akhir yang sudah melebihi kapasitas. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan 
pada skala komunitas maupun masyarakat, namun masih jarang yang melihat dari sisi peran 
dunia pendidikan dalam penanganan masalah sampah. Hal tersebut yang melatarbelakangi 
pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 
sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul 
dan menemukan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pengeloaan sampah pada Sekolah 
Dasar (SD) di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deduktif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, 
observasi, maupun dokumentasi. Penelitian dilakukan pada 14 SD di Kabupaten Bantul di 
kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan. Pada penelitian ini menggunakan metode 
pengolahan dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Pengujian keabsahan data pada 
penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian 
besar SD di Kabupaten Bantul telah berupaya mengimplementasikan sistem pengelolaan 
sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah namun masih memerlukan perbaikan dalam 
beberapa hal. Pengelolaan sampah pada sekolah dasar di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh 
faktor kondisi lingkungan sekolah, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia 
(SDM), dan pendanaan/pembiayaan.

Kata kunci: sekolah dasar, pengelolaan sampah, Kabupaten Bantul

Abstract

The waste problem is a problem faced by various regions in Indonesia, including Bantul 
Regency, ranging from the lack of public awareness, waste that is thrown carelessly on vacant 
land and in rivers, to landfills that have exceeded capacity. Previous research has been carried 
out on a community and community scale, but it is still rare to see from the perspective of the role 
of the world of education in handling waste problems. This is the background for the 
implementation of this research. This research was conducted with the aim of identifying the 
waste management system implemented in elementary schools in Bantul Regency and finding 
factors that influence waste management in elementary schools in Bantul Regency. The method 
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PENDAHULUAN

Penanganan yang komprehensif dan 
kerja sama berbagai pihak sangat diperlukan 
untuk mengatasi masalah ekologis yang 
ditimbulkan akibat sampah.  Beragam pihak 
te lah melakukan berbagai  a l ternat i f 
pengelolaan sampah, mulai dari pemerintah, 
masyarakat, swasta, institusi pendidikan, 
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
maupun pemangku kepentingan lainnya, 
namun hingga saat ini belum terlihat 
maksimal hasilnya. Hal tersebut disebabkan 
karena banyak aspek yang harus diperhatikan 
dan kompleksnya masalah pengelolaan 
sampah. Berbagai upaya telah dilakukan 
pemerintah bekerja sama dengan stakeholder 
lainnya dalam mengedukasi masyarakat 
untuk peduli terhadap sampah dan mampu 
mengurangi volume sampah. Namun hasilnya 
belum menunjukkan perubahan yang 
signifikan. 

Permasalahan sampah masih dialami 
berbagai wilayah, mulai dari perilaku dan 
peran serta masyarakat, sampah yang dibuang 
sembarangan baik pada lahan kosong maupun 
di sungai, TPA yang over capacity, dan 
masalah lainnya. maupun di sungai, TPA yang 
over capacity ,  dan masalah lainnya. 
Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh 
Kabupaten Bantul. Volume sampah yang 

dihasilkan di Kabupaten Bantul terus 
bertambah setiap harinya hingga mencapai 
ratusan ton. Berdasarkan data Dinas 
Lingkungan Hidup Bantul pada tahun 2018 
mencatat produksi sampah rata-rata mencapai 
600 ton per hari.

Antin dkk. (2017) menyatakan bahwa 
permasalahan sampah disebabkan karena 
kurangnya pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat terhadap pengelolaan sampah.  
Permasalahan ini membutuhkan solusi dari 
berbagai lintas ilmu dan membutuhkan kerja 
sama dar i  berbagai  p ihak termasuk 
keterlibatan masyarakat maupun dunia 
pendidikan melalui sekolah. Sekolah sebagai 
pusat berjalannya sistem pendidikan di 
berbagai wilayah tentu diharapkan dapat 
memberikan peran dalam mengatasi 
permasalahan sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah 
ternyata juga dialami di sekolah dasar sebagai 
salah satu sarana edukasi masalah sampah 
terutama kepada anak-anak. Berbagai 
permasalahan pengelolaan sampah pada 
sekolah dasar antara lain penumpukan 
sampah, pembakaran sampah, tidak memiliki 
tempat penampungan sampah. Permasalahan 
pengelolaan sampah di sekolah akan 
berakibat pada kondisi atau suasana 
lingkungan sekolah yang kurang nyaman, 
kurang bersih, dan kurang sehat untuk proses 
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used in this study is a qualitative deductive method. Methods of collecting data were interviews, 
questionnaires, observation, and documentation. The study was conducted at 14 elementary 
schools in Bantul Regency in both rural and urban areas. This research uses descriptive 
qualitative data processing and analysis methods. Testing the validity of the data in this study 
was carried out by triangulation. From the results of the study, it was found that most elementary 
schools in Bantul Regency had tried to implement a waste management system in accordance 
with government policies but still needed improvements in several ways. Waste management in 
elementary schools in Bantul Regency is influenced by factors such as school environmental 
conditions, availability of infrastructure, human resources, and funding/financing.

Keywords: elementary school, waste management, Bantul Regency
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pembelajaran. Selain itu, sistem pengelolaan 
sampah yang kurang baik pada sekolah dasar 
akan memengaruhi pengetahuan dan 
pemahaman siswa tentang pengelolaan 
sampah. Siswa membutuhkan sistem yang 
mendukung (support system) di lingkungan 
sekitarnya untuk melakukan pembelajaran 
secara langsung tidak hanya melalui 
pembelajaran di kelas termasuk dalam hal 
pengelolaan sampah.

Menurut Widyaningrum (2016), 

menanamkan budaya dan karakter peduli 
lingkungan sangat penting dilakukan sejak 

usia dini. Nurlaili (2018) menyebutkan bahwa 

sistem di sekolah berpengaruh pada 
pengalaman belajar anak. Pengalaman belajar 
dapat dibentuk di sekolah melalui sistem 
pendidikan, ekosistem maupun sistem 
kebijakan yang diterapkan di sekolah. 
Pengelolaan sampah harus menjadi perhatian 
serius pihak sekolah dengan merancang 
kegiatan-kegiatan yang sifatnya terencana 
dan berkesinambungan yang mana kegiatan-
kegiatan tersebut merupakan bagian integral 
pendidikan di sekolah untuk meningkatkan 
kesadaran ekologis sejak dini.

Dari penjelasan tersebut maka dapat 
dilihat bahwa keberhasilan pendidikan 
ekologis termasuk pada anak usia sekolah 
dasar sangat ditentukan oleh sistem yang ada 
di sekolah termasuk dalm hal pengelolaan 
sampah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
maka perlu dilakukan penelitian untuk 
melihat sejauh mana sistem pengelolaan 
sampah yang dilakukan di sekolah dasar 
sesuai dengan kebijakan pemerintah sehingga 
dapat tercipta lingkungan sekolah yang 
bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu juga 
sistem pengelolaan sampah dapat menjadi 
pembelajaran bagi siswa secara langsung 
mengenai pengelolaan sampah. 

Penelitian mengenai persampahan 
yang terkait dengan masyarakat telah banyak 
dilakukan pada penelitian sebelumnya, 
namun penelitian yang berkaitan dengan 
masalah sampah dari segi pendidikan atau 
peran serta sekolah masih jarang atau sedikit 
dilakukan. Untuk itu peneliti memiliki 
ketertarikan untuk meneliti mengenai 
pengelolaan sampah di sekolah terutama 
sekolah dasar pada daerah perkotaan dan 
perdesaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengidentifikasi sistem pengelolaan sampah 
yang dilakukan di Sekolah Dasar pada 
wilayah perkotaan dan perdesaan di 
Kabupaten Bantul, serta menemukan faktor 
yang memengaruhi dalam pengeloaan 
sampah di Sekolah Dasar pada wilayah 
perkotaan dan perdesaan di Kabupaten 
Bantul.

Dalam bidang akademik, penelitian ini 
bermanfaat untuk bahan referensi dalam 
memahami kondisi sistem pengelolaan 
sampah berbasis pendidikan sekolah di 
perdesaan dan perkotaan sehingga dapat 
diambil kebijakan yang sesuai untuk 
menangani pengelolaan sampah pada sekolah 
di wilayah perdesaan maupun perkotaan. 
Sedangkan bagi pemerintah, penelitian ini 
diharapkan bisa memberikan kontribusi 
dalam memberikan gambaran/informasi 
mengenai implementasi kebijakan penge-
lolaan sampah, khususnya di sekolah dasar 
wilayah perkotaan dan perdesaan di 
Kabupaten Bantul. Manfaat lain bagi 
pemerintah yaitu membantu memberi 
masukan dalam hal kebijakan mengenai 
pengelolaan sampah berbasis pendidikan/ 
sekolah.
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TINJAUAN PUSTAKA

Definisi sampah menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolan Sampah adalah sisa kegiatan 
sehari-hari manusia dan/atau proses alam 
yang berbentuk padat. Sedangkan menurut 
SNI 19-2454-2002 menyebutkan definisi 
sampah adalah limbah yang bersifat padat 
terdiri dari bahan organik dan bahan 
anorganik yang dianggap tidak berguna lagi 
dan harus dikelola agar tidak mambahayakan 
lingkungan dan melindungi investasi 
pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang 
dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, 
sampah sejenis sampah rumah tangga, dan 
sampah spesifik. Sampah yang dihasilkan 
sekolah merupakan jenis sampah sejenis 

sampah rumah tangga.  Menurut Gelbert dkk. 

(1996), sampah padat dapat digolongkan 
menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan 
sampah an organik. Sampah organik adalah 
sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan 
hayati yang dapat diurai oleh mikroba 
(biodegradable) ,  sedangkan sampah 

anorganik  merupakan  sampah  yang 
dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati dan 
bersifat sulit terurai oleh mikroba.

Menurut Gelbert dkk. (1996), sumber-

sumber timbulan sampah adalah: (1) sampah 
dari permukiman penduduk; (2) sampah dari 
tempat-tempat umum dan perdagangan; (3) 
sampah dari sisa bangunan dan konstruksi 
gedung; (4) sampah dari perdagangan dan 
perkantoran; dan (5) sampah industri. 

Sedangkan Damanhuri & Padmi (2010), 

sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok 
besar, yaitu (1) sampah dari permukiman atau 
sampah rumah tangga dan (2) Sampah dari 
non-permukiman yang sejenis sampah rumah 
tangga, seperti dari pasar, daerah komersial 
dsb. 

Berdasarkan UU No 18 tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 
kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu 
pengurangan sampah dan penanganan 
sampah. Pengurangan sampah meliputi 
pembatasan terjadinya sampah, guna-ulang 
dan daur-ulang. Sedangkan penanganan 
sampah meliputi proses pemilahan, pengum-
pulan, pengangkutan, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. 
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Gambar 1. Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan
Sumber: SNI 19-2454-2002
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Sejati (2009) menyatakan bahwa 
pengelolaan sampah merupakan rangkaian 
kegiatan mulai dari pengendalian timbulan 
sampah, pengumpulan sampah, proses 
pemindahan (transfer) dan pengangkutan 
(transportasi), pengolahan sampah, dan 

pembuangan akhir. Damanhuri & Padmi 

(2010) mengidentifikasi kegiatan operasional 
pengolahan (termasuk pemilahan) sampah 
meliputi kegiatan perencanaan, implemen-
tasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan 
pembiayaan untuk berbagai kegiatan seperti 
pewadahan sampah, pengumpulan sampah, 
pemindahan sampah, pengangkutan sampah, 
dan pengolahan sampah.

Dalam UU No 18  Tahun 2008 
ditekankan bahwa prioritas utama yang harus 
dilakukan oleh semua pihak adalah bagai-
mana agar mengurangi sampah semaksimal 
mungkin (waste minimization). Bagian 
sampah atau residu dari kegiatan pengurangan 
sampah yang masih tersisa selanjutnya 
dilakukan pengolahan (treatment) maupun 
pengurugan (landfilling). 

Hingga saat ini banyak sekali hambatan 
dalam pengelolaan sampah di masyarakat 
sehingga masalah sampah masih menjadi 
permasalahan yang belum terselesaikan di 
berbagai wilayah di dunia termasuk di 
Indonesia. Beberapa hambatan tersebut antara 
lain kurangnya tingkat kepedulian dari 
masyarakat, kurangnya tempat-tempat pem-
buangan sampah, serta kurangnya penegakan 
hukum te rhadap  para  pe langgarnya 

(Hasibuan, 2016). Selain peran masyarakat, 

peran dunia pendidikan dalam pengelolaan 
sampah menjadi alat penting di Asia Tenggara 
untuk mengatasi masalah pencemaran 

lingkungan. Penelitian Thao, dkk. (2016) 

melakukan evaluasi pengetahuan siswa 
tentang pengelolaan sampah di Kota Da Nang, 
Vietnam menemukan bahwa pendidikan 

lingkungan di sekolah dasar adalah pende-
katan yang efektif untuk meningkatkan 
kesadaran tentang keberlanjutan pengelolaan 
sampah. 

Di negara maju, pendidikan lingkungan 
jangka panjang dianggap sebagai metode 
yang efektif untuk meningkatkan kesadaran 
lingkungan di kalangan anak-anak. Di negara-
negara berpenghasilan menengah dengan 
keterbatasan sumber daya, anggaran, fasilitas 
sekolah, dan staf pengajar, pendidikan 
lingkungan jangka panjang saat ini tidak 

sesuai (Thao dkk., 2016). Hal tersebut bisa 

dilakukan dengan membuat kurikulum yang 
komprehensif dan terintegrasi dalam 
pendidikan bagi siswa sekolah dasar.

Menurut Edwards III (1984) dalam 

Akib (2010) menyebutkan bahwa adanya 

permasalahan yang perlu pemecahan maka 
membutuhkan implementasi kebijakan. 
Begitu pula dalam menangani permasalahan 
sampah, maka memerlukan suatu kebijakan 
yang harus diimplementasikan oleh berbagai 
pihak. Edwards III mengenalan pendekatan 
masalah implementasi dan merumuskan 
faktor yang memengaruhi keberhasilan proses 
implementasi kebijakan meliputi 4 (empat) 
hal, yaitu sumber daya, sikap birokrasi atau 
pelaksana, struktur organisasi termasuk tata 
aliran kerja birokrasi, dan komunikasi. 
Sedangkan variabel yang menentukan pada 
penerapan kebijakan menurut Grindle (1980) 

dan Quade (1984) dalam Akib (2010) adalah 

hubungan antara kebijakan, lingkungan 
kebijakan, kelompok target, dan organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah metode deduktif kualitatif. 

Menurut Bungin (2008) model deduktif atau 

deduksi merupakan model di mana teori 
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masih menjadi alat penelitian sejak memilih 
dan menemukan masalah, membangun 
hipotesis maupun melakukan pengamatan di 
lapangan sampai dengan menguji data. 
Penelitian deduktif dimulai dengan teori-teori 
umum kemudian dilakukan observasi untuk 
menguji validitas teori tersebut. 

Moloeng (2005) mendefinisikan 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek pene-
litian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, secara holistik, dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 
dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah. Proses analisa dengan metode 
deskriptif kualitatif memberikan predikat 
pada variabel yang diteliti dengan kondisi 
sebenarnya, dengan cara membandingkan 

keserasian teori dan praktek. Menurut 

Creswell (2017) ada beberapa variasi 
penggunaan teori dalam penelitian kualitatif: 
(1) digunakan sebagai penjelasan atas 
perilaku dan sikap-sikap tertentu; (2) 
menggunakan perspektif teoritis sebagai 
panduan umum dalam penelitian; (3) 
digunakan sebagai poin akhir penelitian. 

Unit amatan dalam penelitian ini 
meliputi seluruh sekolah dasar (SD) di 
Kabupaten Bantul, baik di wilayah perkotaan 
maupun perdesaan. Wilayah perkotaan 
meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan 
Bantul, Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. 
Sedangkan wilayah perdesaan meliputi 13 
Kecamatan yaitu Kecamatan Srandakan, 
Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, 
Pandak, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, 
Piyungan, Pajangan, dan Sedayu.  Fokus 

amatan sebagai unit analisis meliputi sistem 
pengelolaan sampah di sekolah dasar yang 
ada di wilayah perkotaan maupun perdesaan 
di Kabupaten Bantul sebagai tempat pem-
belajaran siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh sekolah dasar (SD) di Kabupaten 
Bantul, baik di wilayah perkotaan maupun 
perdesaan. Metode pemilihan sampel 
(sampling) dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling yaitu pengambilan 
sampel dengan tujuan tertentu. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sekolah dasar dengan 
akses jalan yang dapat dilalui pengangkutan 
sampah (motor pengangkut sampah, mobil 
maupun truk sampah) serta terjangkau 
pelayanan pengangkutan sampah. Sampel 
pada penelitian ini yaitu 14 SD pada wilayah 
perdesaan dan wilayah perkotaan di Kabu-
paten Bantul. Secara keseluruhan sekolah 
tersebut berada pada 10 kecamatan dari total 
17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul 
sehingga diharapkan dapat mewakili kondisi 
pengelolaan sampah pada sekolah dasar di 
Kabupaten Bantul. 

Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Metode pengumpulan data 
dilakukan yang dilakukan dalam penelitian ini 
yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan pengolahan dan 
analisis data dilakukan dengan metode 
deskriptif  kuali tat if .  Untuk menguji 
keabsahan (akurasi) data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan teknik triangulasi. 

Sebagaimana menurut Sugiyono (2019) 

bahwa triangulasi merupakan teknik yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan berbagai sumber data. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian-penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya terkait persampahan di 
sekolah mempunyai fokus yang berbeda 

dengan penelitian ini. Antara lain  Nugroho 

dkk. (2017) yang melakukan penelitian pada 
Sekolah Adiwiyata perdesaan dan perkotaan 
di Jawa Tengah. Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa perilaku peduli lingkungan 
siswa sekolah adiwiyata perdesaan dan 
perkotaan berbeda dari aspek kebersihan 
kelas, pengelolaan air, pengelolaan energi, 

pengelolaan sampah dan kepedulian 
lingkungan sekitar. Perbedaan perilaku peduli 
lingkungan sekolah adiwiyata perdesaan dan 
perkotaan tersebut dikarenakan beberapa 
faktor antara lain faktor individu siswa, luas 
sekolah, kegiatan lingkungan sekolah 
adiwiyata, dan fasilitas sarana prasarana 
sekolah adiwiyata tersebut.

Penelitian tersebut berbeda dengan 
penelitian ini karena penelitian tersebut 
dilakukan pada sekolah adiwiyata, sedangkan 
pada penelitian ini dilakukan pada sekolah 
adiwiyata dan non adiwiyata. Selain itu pada 
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Gambar 2. Titik Lokasi Penelitian
Sumber: Analisis peneliti, 2021

1.  SD Koripan
2.  SD 2 Gadingharjo
3.  SD Tirtohargo
4.  SD 2 Sanden
5.  SD Ciren
6.  SD Seyegan
7.  SD Krebet

 8.  SD Peni
 9.  SDIT Ar Raihan
10. SD Bantul Warung
11.  SD 1 Trirenggo
12.  SD Kasongan
13.  SD Ngoto
14.  SD Grojogan

Keterangan gambar:
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penelitian tersebut tidak mengkhususkan 
pada pengelolaan sampah, namun secara 
umum pada perilaku peduli lingkungan. 
Dalam hal pengelolaan sampah pada pene-
litian tersebut menunjukkan hasil yang 
hampir sama pada penelitian ini antara lain 
masih ditemukan permasalahan kebiasaan 
membuang sampah, memilah sampah di 
sekolah, maupun perlakuan pada barang 
bekas layak pakai. Sedangkan faktor-faktor 
yang memengaruhi perilaku peduli ling-
kungan pada penelitian tersebut hampir sama 
dengan faktor-faktor yang memengaruhi 
pengelolaan sampah pada penelitian ini antara 
lain kondisi lingkungan sekolah, ketersediaan 
sarana prasarana, dan sumber daya manusia 
(SDM). 

Pada penelitian lain yang dilakukan 

oleh Nurhadyana (2012) menyebutkan bahwa 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 
perilaku membuang sampah pada siswa SD 
adalah keterpaparan oleh media, dukungan 
guru, sikap, dan ketersediaan sarana. Dari 
penelitian-penelitian tersebut bisa menun-
jukkan bahwa dalam hal perilaku peduli 
lingkungan siswa sekolah termasuk dalam hal 
pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang ada di lingkungan sekolah antara 

lain kondisi lingkungan sekolah, sumber daya 
manusia (SDM) baik guru maupun siswa, 
maupun faktor lain. Perbedaan faktor yang 
memengaruhi berkaitan dengan pengelolaan 
sampah bisa jadi berbeda disebabkan 
perbedaan karakteristik sekolah maupun 
wilayah di mana lokasi penelitian dilakukan. 

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 
PADA SEKOLAH DASAR (SD) DI 
KABUPATEN BANTUL

Pengelolaan sampah di sekolah 
merupakan upaya implementasi kebijakan 
pengelolaan sampah. Dalam UU No 18 Tahun 
2 0 0 8  t e n t a n g  P e n g e l o l a a n  S a m p a h 
menyebutkan bahwa pengelolaan sampah 
dikelompokkan menjadi 2 yaitu pengurangan 
sampah dan penanganan sampah. Pada proses 
penanganan sampah meliputi pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, 
dan pemrosesan akhir. Sedangkan pengu-
rangan sampah meliputi pembatasan timbulan 
sampah, pendauran ulang sampah, dan 
pemanfaatan kembali sampah. 

Hasil penelitian mengenai sistem 
pengelolaan sampah pada SD Kabupaten 
Bantul adalah sebagai berikut:

Vol. XXI, No.2. Agustus 2021

3952

Tabel 1. Hasil Penelitian terhadap Sistem Pengelolaan Sampah pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul

No Elemen Hasil Penelitian

1. Jenis sampah

a. Lingkungan/halaman
sekolah

Daun 

b. Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM)

Kertas

c. Kantin Plastik, daun, kertas, sisa makanan, botol

Sampah paling banyak Daun
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Dari tabel tersebut dapat dirangkum 
beberapa temuan terhadap sistem pengelolaan 
sampah pada sekolah dasar (SD) di wilayah 
perkotaan dan perdesaan Kabupaten Bantul 
sebagai berikut:

a) Sampah yang dihasilkan oleh SD di 
wilayah perkotaan maupun perdesaan 
berupa sampah organik berupa daun-
daunan yang berasal dari lingkungan 
sekolah. Namun hal tersebut belum 
diser ta i  dengan pemanfaatan dan 
pengolahan sampah organik. Hal ini 

disebabkan antara lain karena kurangnya 
sarana dan prasarana pengolahan sampah 
organik dan juga kendala sumber daya 
manusia (SDM) yang mengolahnya. SD 
yang telah melakukan pengolahan sampah 
organik merupakan sekolah Adiwiyata 
namun juga belum sepenuhnya bisa 
berjalan dengan rutin dan belum dapat 
m e n g o l a h  s e l u r u h  s a m p a h  y a n g 
dihasilkan. 
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Sumber: analisis peneliti, 2021

No Elemen Hasil Penelitian

2. Penanganan sampah

a. Pemilahan sampah Sebagian besar sekolah telah melakukan upaya 
pemilahan sampah , namun belum diikuti secara 
berkesinambungan pada proses selanjutnya

b. Pengumpulan sampah - Masih ditemukan sekolah yang belum memiliki 
TPS

- Kebanyakan TPS di sekolah bukan TPS terpilah.
c. Pengangkutan sampah Masih ditemukan sekolah yang belum berkerja sama 

dengan pengangkutan sampah , tidak hanya di 
wilayah perdesaan, namun juga di wilayah perkotaan.

d. Pengolahan sampah Masih ditemukan sekolah yang melakukan 
pembakaran sampah tidak hanya di wilayah 
perdesaan, namun juga di wilayah perkotaan.

3. Pengurangan sampah

a. Pengurangan timbulan 
sampah

Sebagian besar sekolah telah berupaya melakukan 
pengurangan timbulan sampah melalui berbagai 
program/kegiatan atau kebijakan antara lain bekerja 
sama dengan bank sampah, kegiatan shodaqoh 
sampah, kantin ramah lingkungan, pembiasaan 
membawa tempat minum (tumbler), dll

b. Pendauran ulang dan 
pemanfaatan kembali 
sampah

- Sebagian besar sekolah berupaya memanfaatkan 
sampah anorganik dengan menjual ke pengepul, 
memanfaatkan kembali barang bekas, 
mengajarkan membuat kerajinan ( handycraft)
dari barang bekas, dll

- Pemanfaatan sampah organik dengan 
pengomposan masih jarang dilakukan di 
sekolah-sekolah
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b) Sekolah telah melakukan upaya pemi-
lahan sampah di lingkungan sekolah, 
namun belum diikuti dengan penyediaan 
TPS yang terpilah di sekolah, sehingga 
sampah yang telah dipilah akan tercampur 
kembali di TPS. 

c) Masih ditemukan sekolah yang belum 
memiliki tempat penampungan sampah 
sementara (TPS).  
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Gambar 3. Komposter di Sekolah yang Tidak Dimanfaatkan
Sumber: dokumentasi peneliti (diambil tanggal 18 Agustus 2020)

Gambar 4. Tempat Sampah Terpilah dan Sampah Tercampur di TPS
Sumber: dokumentasi peneliti (diambil tanggal 18 Agustus 2020)
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d) Masih ditemukan sekolah yang melakukan 
pembakaran sampah di lingkungan 
sekolah. 

e) Masih ditemukan SD yang belum melaku-
kan upaya kerja sama dengan pihak 
pengangkutan sampah baik dengan DLH 
Kabupaten Bantul maupun Penyedia Jasa 
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Gambar 5. Sekolah Tidak Memiliki TPS
Sumber: dokumentasi peneliti (diambil tanggal 18 Agustus 2020)

Gambar 6. Pembakaran Sampah di Salah Satu Sekolah Dasar
Sumber: dokumentasi penulis (diambil tanggal 11 Agustus 2020)
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Pengelolaan Sampah (PJPS). Sekolah 
tersebut belum melakukan kerja sama 
pengangkutan sampah bukan karena 
kendala akses jalan, namun karena 
ketidakfahaman pada informasi maupun 
prosedur untuk bekerja sama dengan 
pengangkutan sampah.  Selain i tu 
pengangkutan yang dilakukan oleh 
pemerintah maupun swasta belum 
mengakomodir pemilahan sampah yang 
dilakukan oleh sekolah.

Sebagaimana menurut Damanhuri & 
Padmi (2010) yang mengidentifikasi kegiatan 
operasional pengolahan (termasuk pemila-
han) sampah meliputi kegiatan perencanaan, 
implementasi ,  monitoring,  evaluasi , 
pelaporan, dan pembiayaan untuk berbagai 
kegiatan seperti pewadahan, pengumpulan, 
pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan 
sampah. Dari semua proses tersebut penting 
untuk dipatuhi bersama oleh seluruh 
masyarakat agar tidak menimbulkan masalah 
lingkungan akibat adanya sampah. Jika hanya 
berfokus pada salah satu satu atau sebagian 
proses, maka masalah sampah semakin 
meningkat. Sebagai contoh masyarakat yang 
enggan melakukan pemilahan sampah dan 
tetap mengikuti proses pengangkutan sampah 
sudah lebih baik daripada membuang sampah 
di sembarang tempat. Namun hal tersebut 
tentu akan ada konsekuensi yang berbeda, 
misalnya menjadikan TPA lebih cepat penuh 
dan overload. Saat ini berbagai upaya terus 
dilakukan oleh sebagian masyarakat yang 
mulai tumbuh kepedulian terhadap masalah 
sampah baik melalui kegiatan individu 
maupun lembaga atau komunitas. Masalah 
sampah mulai diperhatikan dari skala terkecil 
yaitu individu, rumah tangga, instansi, hingga 
skala besar di masyarakat.

Di lingkungan sekolah sangat penting 
untuk memperhatikan sistem pengelolaan 

sampah, selain untuk kepentingan kebersihan 
lingkungan sekolah juga menjadi sarana 
pembelajaran dan pelibatan bagi warga 
sekolah termasuk peserta didik memahami 
pengelolaan sampah yang baik dan benar. 
Sekolah merupakan tempat pembelajaran dan 
penyadaran warga sekolah sehingga kemu-
dian hari warga sekolah agar dapat turut 
bertanggung jawab dalam upaya penyela-
matan lingkungan dan pembangunan 
berkelanjutan. Untuk itu sebaiknya sekolah 
menerapkan sistem pengelolaan sampah yang 
baik dan benar sebagai suatu bagian dari 
sistem pembelajaran atau sistem pendidikan. 
Penataan lingkungan dan sistem pendidikan 
terutama dimaksudkan agar proses pendi-
dikan dapat berkembang efektif dan efisien. 
Pengaturan dan pengendalian lingkungan 
yang sedemikian rupa sangat diperlukan agar 
dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan 
secara optimal, dan dalam waktu serta dengan 
daya/dana yang seminimal  mungkin 

(Suryana, 2013).

Pada kenyataannya di lapangan 
ditemukan bahwa sistem pengelolaan sampah 
di sekolah merupakan hal yang kurang 
terorganisir dengan baik meskipun sebagian 
sekolah telah berupaya mengikuti sistem 
pengelolaan sampah sesuai kebijakan 
pemerintah. Dari pihak pemerintah melalui 
DLH Kabupaten Bantul juga belum memiliki 
kebijakan khusus atau target khusus untuk 
memanfaatkan peluang dari dunia sekolah 
untuk mengatasi permasalahan sampah di 
daerah. Rata-rata sekolah belum memiliki 
perencanaan hingga evaluasi yang terukur 
terhadap pengelolaan sampah di sekolah 
meskipun upaya minimal sudah dilakukan 
oleh pihak sekolah seperti adanya kegiatan 
pemilahan sampah atau sekedar rutinitas yang 
sudah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut 
disebabkan karena beberapa hal antara lain 
banyaknya target yang harus dicapai oleh 
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sekolah tidak hanya pada masalah sampah, 
ketidakmerataan informasi dan kurangnya 
sosialisasi pada pihak sekolah tentang penge-
lolaan sampah sehingga menyebabkan 
perbedaan persepsi dan kurang pahamnya 
pihak sekolah terhadap pengelolaan sampah. 

Ketidakmerataan informasi dan perbe-
daan persepsi pihak sekolah dalam pengelo-
laan sampah menjadikan beragamnya cara 
yang diambil sekolah untuk melakukan 
pengelolaan sampah, sehingga masih ditemu-
kan sekolah yang tidak mengikuti sistem 
pengelolaan sampah yang baik, masih 
ditemukan pembakaran sampah di lingku-
ngan sekolah, ketidakfahaman prosedur kerja 
sama pengangkutan sampah, dan lain 
sebagainya. Dalam hal ini semestinya tidak 
saling menyalahkan antar pihak sekolah 
maupun pemerintah, akan tetapi sekolah 
harus pro aktif untuk mencari informasi atau 
memanfaatkan peluang sehingga masalah 
pengelolaan sampah di sekolah dapat 
diminimalisir. 

F A K T O R - F A K T O R  Y A N G 
MEMENGARUHI PENGELOLAAN 
SAMPAH PADA SEKOLAH DASAR (SD) 
DI KABUPATEN BANTUL

Kondisi Lingkungan Sekolah

Menurut Grindle (1980) dan Quade 
(1984) bahwa keberhasilan implementasi 
kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh 
variabel lingkungan kebijakan. Dalam 
pelaksanaan kebijakan atau program diper-
lukan penciptaan situasi dan kondisi 
lingkungan kebijakan. Hal ini dimaksudkan 
agar dapat memberikan pengaruh, meskipun 
pengaruhnya bersifat positif atau negatif. 
Asumsinya bahwa jika lingkungan berpan-
dangan positif terhadap suatu kebijakan maka 
akan menghasilkan dukungan positif 

sehingga lingkungan berpengaruh terhadap 
kesuksesan implementasi kebijakan. Begitu 
juga sebaliknya, jika lingkungan berpan-
dangan negatif maka akan terjadi benturan 
sikap sehingga proses implementasi terancam 
tidak berhasil atau mengalami kegagalan. Hal 
lain yang perlu pula dipertahankan adalah 
kepatuhan kelompok sasaran kebijakan 
sebagai hasil langsung dari implementasi 
kebijakan yang menentukan efeknya terhadap 
masyarakat.

Kondisi lingkungan sekolah sangat 
beragam dan kendala yang dihadapi sekolah 
untuk menciptakan lingkungan yang mendu-
kung sistem pengelolaan juga beragam. 
Kendala yang dialami sekolah adalah sulitnya 
menciptakan lingkungan sekolah yang 
mendukung berjalannya sistem pengelolaan 
sampah yang baik dan berkelanjutan. Belum 
tentu perubahan sistem yang dilakukan akan 
dengan mudah diterima oleh lingkungan 
seko lah .  Un tuk  mengubah  keadaan 
lingkungan sekolah, maka perlu difahami 
keadaan lingkungan sekolah, apa yang 
menjadi permasalahan dan perlu dibenahi, 
serta bagaimana strategi atau tindakan yang 
diambil .  Namun hal  tersebut  belum 
sepenuhnya difahami semua pihak di sekolah.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas atau sarana pra-
sarana juga menentukan dalam pengelolaan 
sampah di sekolah. Menurut Green (2005) 
ketersediaan fasilitas merupakan enabling 
factor (faktor pendukung) manusia dari 

tingkat kesehatan. Nurhadyana (2012) 

menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas atau 
sarana dan prasarana akan memengaruhi 
perilaku lingkungan dalam bertindak. Sebagai 
contoh keberadaan tempat sampah terpilah 
akan membuat warga sekolah terbiasa untuk 
membuang sampah sesuai jenisnya pada 
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tempat yang disediakan. Begitu pula menurut 

Suharini dkk. (2017) yang menyatakan bahwa 

ketersediaan fasilitas di lingkungan sekolah 
akan berpengaruh pada perilaku siswa dalam 
hal kepedulian lingkungan. 

Sarana dan prasarana dalam berbagai 
kepentingan merupakan suatu hal yang 
penting untuk diperhatikan, termasuk dalam 
hal pengelolaan sampah di sekolah dasar. 
Sarana dan prasarana untuk pengelolaan 
sampah merupakan hal yang penting dalam 
mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat 
serta mewujudkan pendidikan berwawasan 
lingkungan. Salah satu kendala yang dihadapi 
sekolah dalam hal pengelolaan sampah adalah 
ketersediaan sarana dan prasarana seperti 
tempat sampah terpilah, komposter, dan 
sebagainya.

Ketersediaan sarana prasarana sangat 
memengaruhi proses pelaksanaan penge-
lolaan sampah. Proses pemilahan sampah 
tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak 
tersedia tempat sampah terpilah. Sekolah di 
perdesaan maupun di perkotaan telah 
berupaya menyediakan tempat sampah 
terpilah untuk mendukung proses pemilahan 
sampah di sekolah.  Namun masih perlu 
dikontrol kelayakan dan jumlahnya agar 
mencukup i  un tuk  s e lu ruh  s eko l ah . 
Ketersediaan TPS di sekolah juga akan 
mendukung dalam pengumpulan sampah 
sebelum diangkut. Pengolahan sampah juga 
tidak akan terlaksana jika tidak disertai 
dengan penyediaan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan, misalnya komposter untuk 
pengomposan sampah organik. Ketersediaan 
komposter sebagai upaya pengolahan sampah 
organik masih jarang dijumpai di SD baik 
wilayah perkotaan maupun perdesaan karena 
hal tersebut masih belum menjadi prioritas 
untuk dilaksanakan di sekolah. Selain itu juga 
perlu diperhatikan perawatan dan keberlan-
jutan sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah, sehingga jangan sampai ditemui 
sarana dan prasarana disediakan atau dipenuhi 
hanya untuk tujuan insidental misal untuk 
lomba sekolah. Hal ini juga menjadi evaluasi 
bagi pemerintah mengenai penyediaan sarana 
dan prasarana yang standar untuk sekolah, 
sehingga sekolah memahami apa sjaa sarana 
dan prasarana pengelolaan sampah yang harus 
dipenuhi.

Ketersediaan sarana dan prasarana 
merupakan pendukung dalam pelaksanaan 

pengelolaan sampah. Menurut Nasiatin & 

Hadi (2019) yang melakukan penelitian di 
sekolah dasar negeri di Kota Cilegon 
menyatakan bahwa ketersediaan tempat 
sampah merupakan salah satu pendukung 
dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS) di sekolah. Begitu pula menurut 

Mashuri & Karimah (2020) yang melakukan 

penelitian di salah satu sekolah dasar di 
Banyuwangi menyatakan bahwa ketersediaan 
sarana-parasarana pendukung merupakan 
salah satu faktor yang mendukung kegiatan 
kepedulian siswa terhadap lingkungan. 

Berdasarkan penelitian Afriyeni (2018) di 

salah satu SD di Pekanbaru juga menyatakan 
bahwa ketersediaan sarana prasarana 
diperlukan dalam mendukung budaya ramah 
lingkungan sehingga tidak hanya berupa teori 
akan tetapi lebih kepada praktek yang 
membudaya.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan sampah di sekolah 
membutuhkan dukungan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dari stakeholder yang terkait 
di lingkungan sekolah. Stakeholder di sekolah 
terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, orang 
tua,  instansi  terkai t ,  bahkan hingga 
masyarakat di sekitar sekolah. Menurut 

Edwards III (1984) dalam Akib (2010) salah 

satu hal yang memengaruhi implementasi 
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kebijakan adalah sumber daya yang 
mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber 
daya yang dimaksud antara lain berhubungan 
dengan komponen staf yang cukup (jumlah 
dan mutu) dan kewenangan yang cukup untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 
Dalam hal tersebut dapat kita kaitkan dengan 
sumber daya manusia (SDM). Dalam 
pengelolaan sampah di sekolah tentu 
membutuhkan peranan SDM antara lain 
dalam hal kepemimpinan (leadership) dari 
kepala sekolah, personil penanggung jawab 
pengelolaan sampah, kompetensi SDM, 
maupun peran dan kerja sama antar 
stakeholder terkait pengelolaan sampah di 
sekolah. 

S u m b e r  d a y a  m a n u s i a  ( S D M ) 
merupakan faktor yang memengaruhi dalam 
hal pengelolaan sampah di sekolah. Dalam hal 
ini ditemukan antara lain faktor kepemim-
pinan kepala sekolah sebagai faktor penting 
dalam menentukan berbagai kebijakan 
termasuk dalam hal pengelolaan sampah. 
Namun belum semua kepala sekolah mampu 
memahami kondisi sekolah, menelusuri 
permasalahan, maupun memahami potensi di 
lingkungan sekolah. Selain itu juga kepala 
sekolah tidak bisa bekerja sendirian, 
membutuhkan dukungan dari  semua 
stakeholder terkait di lingkungan sekolah. Hal 
tersebut tentu bukan hal yang mudah untuk 
dihadapi oleh kepala sekolah.

Menurut  Saefulrahman (2015) , 

kepemim-pinan merupakan kemampuan 
untuk memengaruhi orang lain agar mau 
berperilaku seperti yang dikehendaki 
pemimpin dalam upaya mencapai tujuan 
organisasi. Kepala sekolah merupakan ujung 
tombak untuk membawa sekolah pada tujuan 
tertentu. Kepala sekolah merupakan salah 
satu faktor penting dalam meningkatkan 
kualitas/mutu sekolah. Kepala sekolah yang 
baik, adalah kepala sekolah yang mampu 

memahami kondisi, permasalahan, dan 
potensi sekolah yang dipimpinnya. Begitu 
pula dalam memandang masalah sampah dan 
pengelolaan sampah di sekolah serta 
pengambilan kebijakan sekolah terkait hal 
tersebut juga salah satunya dipengaruhi faktor 
kepala sekolah. Seperti salah satu upaya untuk 
mewujudkan Sekolah Adiwiyata masih 
sangat minim persentasenya karena faktor 
kepala sekolah. 

Kepala sekolah memiliki peran penting 
dalam mewujudkan program-program peme-
rintah yang dilakukan melalui pendidikan di 
sekolah termasuk program pengelolaan 
sampah yang juga dicantumkan dalam 
program Sekolah Adiwiyata. Hal tersebut 

seperti hasil penelitian Fitria & Samsia (2020) 

di Palembang yang menunjukkan bahwa 
kepala sekolah memiliki peranan yang sangat 
penting dalam keberhasilan program Sekolah 
Adiwiyata. Begitu pula menurut hasil 

penelitian Warsiati (2018) di Kulon Progo 

yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 
merupakan salah satu faktor pendukung 
dalam impelementasi manajemen ling-
kungan.

Pengalaman, kapabilitas, dan gaya 
kepemimpinan kepala sekolah menentukan 
visi, misi, arah kebijakan, program, dan 
kegiatan sekolah termasuk dalam hal 
pengelolaan sampah. Kepala sekolah visioner 
akan mampu melihat permasalahan yang ada 
di sekolah kemudian mencari solusi atas 
permasalahan tersebut dengan mendaya-
gunakan potensi yang ada. Kepala sekolah 
akan berupaya untuk mengajak stakeholder 
sekolah (guru, siswa, orang tua/wali siswa) 
un tuk  beker ja  sama  menye lesa ikan 
permasalahan-permasalahan di sekolah dan 
menuju perubahan yang lebih baik. Namun 
kebijakan, visi, misi maupun program dari 
kepala sekolah belum tentu mendapat 
dukungan dari stakeholder lain di sekolah. 
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Kebijakan maupun program dari kepala 
sekolah termasuk membenahi sistem di 
sekolah tidak akan berhasil tanpa dukungan 
dari stakeholder terkait di sekolah.

Masalah lain yang dialami sekolah 
berkaitan dengan SDM adalah kurangnya 
petugas kebersihan. Tidak semua sekolah 
memiliki petugas kebersihan khusus. 
Meskipun menjaga kebersihan sekolah adalah 
tugas dan kewajiban seluruh warga sekolah, 
namun petugas kebersihan tetap diperlukan di 
sekolah. Petugas kebersihan secara umum 
sebagai penanggung jawab teknis kebersihan 
lingkungan sekolah termasuk pengelolaan 
sampah. Ketiadaan petugas kebersihan 
ditemukan pada beberapa sekolah dan cukup 
dirasakan dampaknya karena secara teknis 
sehari-hari sangat diperlukan jasa petugas 
kebersihan

Dalam hal kualitas/mutu SDM, sekolah 
m a s i h  p e r l u  b a n y a k  m e n i n g k a t k a n 
pengetahuan dan keterampilan terutama bagi 
guru maupun petugas kebersihan. Hal 
tersebut dapat dilakukan sekolah dengan 
berbagai cara, tidak hanya mengandalkan dari 
DLH Kabupaten Bantul saja, namun bisa 
memanfaatkan peluang dan kerja sama lain 
dalam meningkatkan pengetahuan dan 
wawasan SDM. Dalam hal  te rsebut 
pemerintah daerah melalui DLH Kabupaten 
Bantul telah menyediakan pelatihan-
pelatihan, namun jumlahnya terbatas karena 
banyaknya sekolah tidak hanya sekolah dasar 
namun juga jenjang lainnya. 

Selain itu, masalah SDM juga terken-
dala karena tidak diperhatikan regenerasi 
SDM sebagai akibat mutasi, rotasi, maupun 
pensiun. Sehingga seringkali suatu program 
atau kegiatan tidak dapat berlanjut, antara lain 
tindak lanjut pelatihan pengomposan maupun 
daur ulang sampah. Hal tersebut perlu 
menjadi perhatian bersama agar keberlanjutan 
suatu  program/kegia tan  dapat  te rus 

dilanjutkan meski ada pergantian SDM di 
sekolah.

Pendanaan/Pembiayaan

Menurut Damanhuri & Padmi (2010) 

menyatakan bahwa permasalahan yang 
dialami negara-negara berkembang seperti 
Indonesia dalam hal penanganan sampah 
antara lain kurangnya pendanaan, skala 
prioritas rendah, dan kurangnya kesadaran 
penghasil sampah. Dalam pengelolaan 
sampah perkotaan salah satu komponen sub 
sistem adalah pembiayaan. Hal tersebut tentu 
juga diperlukan dalam pengelolaan sampah di 
sekolah, bahkan dalam skala lain seperti 
rumah tangga. Sebagai contoh pembiayaan 
dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas 
pengelolaan sampah seperti tempat sampah, 
membayar retribusi pengangkutan sampah, 
dan lain sebagainya.

Sekolah dasar di wilayah perkotaan 
maupun perdesaan secara umum telah 
menganggarkan pembiayaan untuk penge-
lolaan sampah. Pendanaan tersebut diperlu-
kan untuk menunjang proses pengelolaan 
sampah di sekolah, antara lain untuk 
membayar retribusi pengangkutan sampah, 
menyediakan atau memelihara sarana dan 
prasarana,  membayar honor petugas 
kebersihan, maupun kegiatan lainnya. Dana 
sekolah yang digunakan secara umum dari 
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
yang sumbernya dari pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Menurut 

Hidayati dkk. (2014) dan Aprilia (2015) 

menyatakan bahwa penganggaran pendanaan 
sangat penting untuk menunjang terlaksa-
nanya sub komponen kegiatan sekolah 
berkaitan dengan lingkungan atau sekolah 
berbasis lingkungan. Namun belum semua 
sekolah memiliki porsi dana yang besar 
sehingga kurang leluasa dalam mengelola 
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anggaran biaya. Kemampuan pendanaan 
sekolah beragam, sehingga memengaruhi 
juga dalam pendanaan pengelolaan sampah di 
sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan 
pada sekolah dasar (SD) di wilayah perkotaan 
dan perdesaan Kabupaten Bantul sebagai 
berikut:

1. Sistem pengelolaan sampah pada sekolah 
dasar (SD) di Kabupaten Bantul

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
belum sepenuhnya semua sekolah mampu 
menciptakan sistem pengelolaan sampah 
yang baik dan sesuai kebijakan. Kurang 
terkelolanya pengelolaan sampah di 
sekolah akan berpengaruh pada kondisi 
lingkungan sekolah sehingga berdampak 
kurang nyaman, bersih, dan sehat. Selain 
itu pengelolaan sampah yang tersistem 
dengan baik sekaligus menjadi media 
untuk melibatkan siswa dalam pembe-
lajaran pengelolaan sampah. 

Pengelolaan sampah pada sekolah 
dasar (SD) di wilayah perkotaan dan 
perdesaan Kabupaten Bantul dipengaruhi 
oleh faktor-faktor:

a. Faktor lingkungan sekolah

Kondisi/keadaan lingkungan seko-
lah sangat berpengaruh pada pelaksa-
nan pengelolaan sampah sehingga 
perlu diciptakan lingkungan yang 
mendukungKendala yang dialami 
sekolah karena tidak semua komponen 
yang ada di lingkungan sekolah dengan 
mudah  member ikan  dukungan 
terhadap suatu perubahan termasuk 
dalam mengatur sistem pengelolaan 
sampah.

b. Faktor ketersediaan sarana dan 
prasarana

Ketersediaan fasilitas dan sarana 
dan prasarana merupakan hal yang 
penting untuk mendukung proses 
pengelolaaan sampah di sekolah. 
Namun belum semua sekolah dapat 
menyediakan sarana dan prasarana 
pengelolaan sampah yang lengkap dan 
memadai.

c. Faktor sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia di ling-
kungan sekolah berperan penting 
dalam mewujudkan sistem pengelolaan 
sampah yang baik. Dalam hal ini 
berkaitan dengan kepemimpinan 
(leadership) kepala sekolah, peran 
guru, siswa, maupun stakeholder yang 
terlibat dalam pengelolaan sampah di 
sekolah. 

d. Faktor pendanaan/pembiayaan

Tidak semua sekolah memiliki 
penganggaran yang besar untuk 
dikelola, sehingga kadang menjadi 
hambatan sekolah untuk melakukan 
pembangunan di sekolah termasuk 
menyediakan sarana  prasarana 
pengelolaan sampah yang lengkap.

Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan pada sekolah dasar (SD) di wilayah 
perkotaan dan perdesaan Kabupaten Bantul, 
dapat diberikan rekomendasi kepada sejum-
lah pihak, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bantul

Dalam hal pengelolaan sampah di 
sekolah, Pemerintah Kabupaten Bantul 
sebaiknya:

a) Meningkatkan sosialisasi mengenai 
pengelolaan sampah di sekolah-
sekolah sehingga tidak menyebabkan 
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perbedaan persepsi dalam menangani 
sampah di sekolah. 

b) Menambah frekuensi dan variasi 
pelatihan atau workshop pengelolaan 
sampah yang dapat diikuti perwakilan 
sekolah.

c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
terhadap pengelolaan sampah pada 
sekolah di Kabupaten Bantul.

d) Meningkatkan dukungan sistem penge-
lolaan sampah secara berkesinam-
bungan sehingga dapat mengakomodir 
upaya pengelolaan sampah yang 
dilakukan sekolah maupun masya-
rakat.

2. Sekolah dasar di Kabupaten Bantul

Pihak sekolah sebaiknya berkomuni-
kasi aktif dan mampu memanfaatkan 
peluang kerja sama dengan berbagai pihak 
tidak hanya pasif menunggu dari pihak 
pemerintah mengingat keterbatasan 
jangkauan pemerintah. Komunikasi dan 
kerja sama dapat dibangun dengan 
pemerintah, sesama sekolah, pihak orang 
tua, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, 
bank sampah,  Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), dan stakeholder lain 
yang turut serta memberikan kontribusi 
dalam penanganan masalah sampah.
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