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P
uji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-NYA pada akhirnya 
kami dapat menerbitkan Jurnal Riset Daerah Edisi Reguler Volume XXI, No. 1 
April 2021. Apreasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada para penulis 

yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengelaman dari hasil penelitiannya sehingga 
dapat diakses oleh  yang berkepentingan.stakeholders

Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul sejak penerbitan pertama pada bulan Desember 
2002 telah mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat umum maupun dari kalangan 
peneliti dan akademisi. Selanjutnya berdasarkan surat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) Nomor 12.567/JI.3.02/SK.ISSN/ 2002, tertanggal 31 Desember 2002 
mendapatkan International Standard Serial Number (ISSN) 1412 – 9519, sehingga secara 
formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai sebuah media penerbitan ilmiah.

Hasil-hasil penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul 
dapat diakses melalui www. .bantulkab.go.id. Edisi kali ini memuat hasil-hasil riset yang jrd
cukup bervariasi  sebagai berikut: 

 1. Blended Learning Berbasis Instagram Solusi Pembelajaran Kreatif Di Tengah Pandemi 
Covid-19,

 2. Rekayasa Teknologi Pengelupas Kulit Ari Kedelai dalam Efisiensi Produksi Keripik 
Tempe Sagu pada Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bantul,

 3. Inventarisasi Jenis Ikan Air Tawar di Sungai Gajahwong Kabupaten Bantul,

 4. Perangkap Hama Tenaga Surya,

 5. Karakteristik Penulisan Berita dalam Kolom Berita Bantul di Web. Bantulkab.go.id.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, masih banyak kekurangsempurnaan dalam penyajian 
kami. Oleh karena itu kami memerlukan saran dan masukan yang sifatnya membangun. Atas 
perhatian dan peran serta semua pihak yang membantu terbitnya jurnal ini, kami mengucapkan 
terima kasih.
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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Mengoptimalkan pembelajaran model blended 
learning berbasis Instagram pada kelas mata pelajaran PKWU, 2) Memberikan dampak positif 
dan pengalaman baru dalam pembelajaran bagi siswa untuk menjadi seorang entrepreneurship 
di kelas. Pada saat pandemi secara tiba-tiba guru dan siswa dihadapkan dalam pembelajaran 
jarak jauh, tanpa terkecuali mata pelajaran produktif yang merupakan pembelajaran praktik 
sehingga membuat guru harus berpikir kreatif agar siswa tetap dapat melaksanakan praktik di 
rumah. Kesulitan yang dialami selama kegiatan belajar secara daring ini antara lain: 1) 
pembelajaran praktik Produk Kreatif dan Kewirausahaan terkendala daring; 2) siswa sering 
terkendala kuota dan sinyal; 3) tidak semua media sosial dapat memuat video/gambar interaktif 
yang dapat merekam kegiatan yang dilakukan siswa; 4) pengumpulan tugas siswa tidak tepat 
waktu. 

Solusi pembelajaran yang dilakukan guru yakni dengan mengimplementasikan model 
pembelajaran blended learning berbasis Instagram pada siswa kelas XII Tata Kecantikan 2 
sebanyak 27 orang. Model blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan 
berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau kombinasi dari 
tatap muka dengan kelas online. Dalam pelaksanaannya guru menggunakan media sosial 
sebagai penunjang pembelajaran yakni Instagram. Dengan prosedur penelitian menggunakan 
metode penelitian deskriptif dengan pendepatan kualitatif dan dituliskan secara empiris 
berdasarkan pengalaman guru selama mengajar. 

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini munculnya dampak positif pada siswa yakni menjadi 
lebih bertanggung jawab dan disiplin (entrepreneurship) dalam mengikuti pembelajaran secara 
online maupun offline. Pembelajaran praktik dapat disolusikan dengan praktik di rumah dan 
dipresentasikan melalui live streaming Instagram, sedangkan efektivitas yang muncul adalah: 
1)  sebanyak 70% siswa merasa senang karena dapat menjadi solusi praktik di rumah yang 
diawasi oleh guru secara daring; 2) munculnya rasa tanggung jawab siswa terhadap jadwal 
praktik yang telah disusun tanpa diperintah atau dipaksa; 3) munculnya rasa mandiri atas 
pekerjaan atau tindakan praktik yang dilakukan secara daring; 4) pengumpulan tugas siswa 
yang tepat waktu secara luring

Kata Kunci: Blended Learning, Instagram, Pembelajaran Praktik, Produk Kreatif Dan 
Kewirausahaan
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PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya surat dari 
DIKPORA DIY No 421/02280 tentang 
pembelajaran jarak jauh/di rumah bagi anak 
sekolah dalam rangka pencegahan covid-19 
yang tertanggal 20 Maret 2020 belum ada 
tanda-tanda bahwa sekolah akan dibuka 
kembali. Ketidaksiapan guru dan murid 
dalam pembelajaran jarak jauh (PBJJ) 
menjadikan sistem daring terkesan cukup 
rumit dan merepotkan terutama dalam 
pembelajaran mata pelajaran produktif yang 
menuntut siswa untuk melakukan praktik 

secara terus menerus. Secara bertahap guru 
dan murid mulai menyesuaikan diri melalui 
PBM daring ini dengan memanfaatkan semua 
fasilitas (aplikasi) yang bisa diakses di 
internet. Media sosial merupakan salah satu 
dari sekian banyak aplikasi internet yang bisa 
dengan mudah dimanfaatkan oleh semua 
kalangan. Dampak positif dari pembelajaran 
secara daring ini adalah guru berkreasi dengan 
berbagai macam jenis aplikasi ataupun 
software yang bisa dimanfaatkan secara 
penuh dan mudah diakses siswa. 

Mata pelajaran Produk  Kreatif dan 
Kewirausahaan  (PKWU) merupakan 
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Abstract

The objectives of this study include, 1) Optimizing the learning of Instagram-based 
blended learning models in pkwu subject classes, 2) Providing positive impact and new 
experiences in learning for students to become an entrepreneurship in the classroom. At the time 
of the pandemic suddenly teachers and students are faced with distance learning, without 
exception productive subjects that are practical learning so that teachers must think creatively 
so that students can still carry out practices at home. The difficulties experienced during this 
online learning activity include; 1) learning practices of Creative Products and 
Entrepreneurship are constrained online; 2) students are often constrained by quotas and 
signals; 3) not all social media can contain interactive videos/images that can record activities 
performed by students; 4) the collection of student assignments is not on time.

The learning solution conducted by teachers is to implement instagram-based blended 
learning model in the students of grade XII TK 2 as many as 27 people. A blended learning model 
is learning that combines a variety of web-based technologies to achieve learning goals, or a 
combination of face-to-face with online classes. In its implementation, teachers use social 
media as a learning support, namely Instagram. With research procedures using descriptive 
research methods with qualitative folding and written empirically based on the teacher's 
experience during teaching.

The results achieved from this activity have a positive impact on students, namely to be 
more responsible and disciplined (entrepreneurship) in following online and offline learning. 
Practical learning can be dissolution with practice at home and presented via Instagram live 
streaming, while the effectiveness that emerges is; 1) as many as 70% of students are happy 
because it can be a home practice solution supervised by teachers online; 2) the emergence of a 
sense of responsibility of students to the practice schedule that has been prepared without being 
ordered or forced; 3) the emergence of a sense of self-reliantness for work or practical actions 
performed online; 4) collection of timely student assignments offline.

Kata Kunci: Blended Learning, Instagram, Learning Practices, Creativity Product And 
Entrepreneurship
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gabungan pembelajaran teori dan praktik 
yang bertujuan untuk mengantarkan siswa 
menjadi seorang entrepreneurship yang 
memiliki rasa tanggung jawab, disiplin dan 
mandiri sekaligus sebagai media siswa untuk 
belajar menjadi seorang wirausaha di bidang 
pelayanan jasa kecantikan. Pada tahun 
sebelumnya pembelajaran PKWU banyak 
melibatkan pelanggan karena siswa harus 
melakukan berbagai macam pelayanan jasa 
salon kecantikan. Di masa pandemi ini guru 
dan siswa mengalami kesulitan karena 
pembelajaran praktik di sekolah ditiadakan, 
sebagai gantinya siswa harus melakukan 
praktik di rumah dan melaporkan secara 
virtual kepada guru. Kendala yang dialami di 
awal  pembela ja ran  an tara  la in  ;  1 ) 
pembelajaran PKWU terkendala daring, 
karena semua dilakukan secara online 
sehingga siswa tidak dapat praktik di sekolah ; 
2) kontrol guru terhadap kehadiran siswa 
secara terus menerus untuk mengikuti 
pembelajaran; 3) tidak mudah membuat video 
hasil praktik siswa setiap minggunya; 4) pada 
saat kelas online siswa sering terkendala 
sinyal sehingga informasi tidak diterima 
secara penuh; 5) lebih susah memotivasi 
siswa dalam praktik melalui pembelajaran 
daring; 6) pemanfaatan media sosial untuk 
penyampaian informasi pelajaran tidak semua 
dapat diakses siswa secara efektif. 

Menyikapi hal tersebut maka guru 
mengadakan surveidengan google form 
tentang aplikasi dan medsos yang dimiliki 
oleh siswa dalam kelas tersebut dan hasilnya 
menunjukkan 98% siswa memiliki akun 
Instagram dan dapat mengakses google meet. 
Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang 
mengharuskan siswa praktik tidak perlu 
dilakukan di sekolah, tetapi dapat dikerjakan 
di rumah dan dilaporkan guru secara virtual. 
Model pembelajaran yang sesuai adalah 
dengan mengaplikasikan  blended learning 

selama PBJJ. Untuk pengecekan dan 
pengumpulan tugas dikerjakan secara mandiri 
oleh siswa dan diantar ke sekolah secara 
bergantian. Secara sederhana digambarkan 
bahwa model blended learning adalah 
gabungan dari tatap muka dengan kelas 
online. Oleh karena itu implementasi blended 
learning ini dianggap penting sebagai upaya 
guru untuk memperbaiki kondisi pembe-
lajaran. Instagram dianggap sebagai media 
sosial yang akunnya banyak dimiliki oleh 
siswa, serta lengkap fiturnya, mudah 
dioperasikan oleh penggunanya, dan sesuai 
untuk pembelajaran praktik secara daring. 
Instagram memiliki kamera video yang bisa 
terekam secara otomatis ketika penggunanya 
melakukan siaran langsung (live streaming) 
dan dapat disaksikan oleh semua pengikut 
akun tersebut. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian 
i n i  a n t a r a  l a i n ;  1 )  B a g a i m a n a k a h 
implementasi model blended learning 
berbasis Instagram pada kelas mata pelajaran 
PKWU? 2) Bagaimanakah dampak dan 
efektivitas dari model blended learning 
b e r b a s i s  I n s t a g r a m  d a p a t  m e n j a d i 
entrepreneurship building bagi siswa?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini 
antara lain; 1) Mengoptimalkan pembelajaran 
model blended learning berbasis Instagram 
pada kelas mata pelajaran PKWU; 2) 
Memberikan dampak positif dan pengalaman 
baru dalam pembelajaran bagi siswa untuk 
menjadi seorang entrepreneurship di kelas. 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara 
lain; 1) Bagi siswa: memberikan pengalaman 
baru dalam pembelajaran blended learning, 
memberikan pemahaman postif dalam 
menggunakan akun media sosial sebagai 
media belajar, meningkatkan rasa percaya diri 
dan tetap semangat belajar wirausaha selama 
masa pandemi. Manfaat bagi sekolah antara 
lain membantu menjaga siswa tetap dalam 
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kondisi prima selama masa pandemi, 
memfasilitasi pembelajaran praktik daring 
semasa di rumah, mengembangkan potensi 
siswa sebagai seorang entrepreneurship. 
Manfaat bagi masyarakat yakni menyam-
paikan kepada masyarakat tentang sistem 
PBJJ pada pembelajaran kewirausahaan 
selama masa pandemi covid-19, menye-
barluaskan hasil best practice guru selama 
pandemi covid-19 kepada masyarakat umum 
mela lu i  p ros id ing  a tau  ju rna l  yang 
terakreditasi dan ber-ISSN. 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Dogmen dalam Munir (2009) 
mengatakan bahwa ciri-ciri pembelajaran 
jarak jauh adalah adanya organisasi yang 
mengatur cara belajar mandiri, materi 
pembelajaran disampaikan melalui media, 
dan tidak ada kontak langsung antara pengajar 
dengan pembelajar. Mackenzie, Christensen, 
dan Rigby juga dalam Munir (2009) 
mengatakan bahwa “pendidikan jarak jauh 
merupakan metode pembelajaran yang 
menggunakan korespondensi sebagai alat 
untuk berkomunikasi antara pembelajar 
dengan pengajar.  Salah satu bentuk 
pendidikan jarak jauh adalah Sekolah 
Korespondensi.” Korenspondensi merupakan 
metode  pembela jaran  menggunakan 
korespondensi sebagai alat untuk berko-
munikasi antara pembelajar dengan pengajar. 
Karakteristiknya antara lain pembelajar dan 
pengajar bekerja secara terpisah, namun 
keduanya dipersatukan dengan kores-
pondensi. Korespondensi diperlukan agar 
terjadi interaksi antara pembelajar dan 
pengajar. 

Pembelajaran jarak jauh di tengah 
pandemi ini berdasarkan Surat Edaran 
Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak 

jauh. Dalam surat tersebut dijelaskan tentang 
prinsip dari PJJ di masa pandemi yakni:

1. Tidak membahayakan, sebagaimana 
guru di seluruh dunia mencoba untuk 
mengurangi kemungkinan kerugian 
dalam belajar karena gangguan sekolah, 
keselamatan dan kesejahteraan siswa 
(students well-being) harus menjadi hal 
terpenting untuk dipikirkan. Upaya 
pennyampaian kurikulum secara jarak 
jauh menciptakan lebih banyak stres dan 
kecemasan bagi siswa dan keluarganya.

2. Realistis, guru hendaknya memiliki 
ekspektasi yang realistis mengenail apa 
yang dapat dicapai dengan pembelajaran 
jarak jauh dan menggunakan penilaian 
profesional untuk menilai konsekuensi 
dari rencana pembelajaran tersebut. 

Desain dan implementasi pembelajaran jarak 
jauh dengan memperhatikan beberapa 
pertimbangan yakni; penilaian diri guru, 
dukungan guru, sumber daya, menyusun 
pembelajaran dengan berbagai skenario 
pembelajaran, dukungan dan umpan balik 
kepada siswa dan penilaian (Kemdikbud: 
2020) 

Kajian pustaka berikutnya adalah 
Entrepreneurship Building menurut beberapa 
ahli kewirausahaan atau sering disebut 
dengan istilah entrepreneurship diartikan 
sebagai suatu sikap atau kemampuan untuk 
membuat sesuatu yang unik dan baru, yang 
mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi 
orang la in  a taupun di r inya  sendir i . 
Kewirausahaan merupakan sikap mental dan 
jiwa yang kreatif, aktif, menciptakan, serta 
berdaya dalam mengembangkan usahanya 
agar pendapatannya meningkat dari usaha 
atau kegiatan yang ditekuninya (Ermavianti 
& Suharson, 2019). Entrepreneurship 
building diartikan sebagai suatu upaya untuk 
membangun jiwa kewirausahaan pada setiap 
diri manusia. Seorang entrepreneurship 
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memiliki ciri-ciri karakter antara lain 
bertanggung jawab, mandiri, percaya diri, 
berorientasi tugas dan hasil, pengambil risiko, 
kepemimpinan, orisinil dan berorientasi ke 
masa depan. Menurut Salim Siagian (1999) 
yang dikutip dari Wibowo (2011)  mendefini-
sikan bahwa kewirausahaan adalah semangat, 
prilaku, dan kemampuan untuk memberikan 
tanggapan positif terhadap terhadap peluang 
yang memperoleh keuntungan untuk diri 
sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik 
pada pelanggan/masyarakat; dengan selalu 
berusaha mencari dan melayani langganan 
lebih banyak dan lebih baik, serta menyiapkan 
dan menyediakan produk yang lebih 
bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang 
lebih efisien, melalui keberanian mengambil 
risiko, kreativitas dan inovasi serta kemam-
puan manajemen. 

Banyak orang beranggapan bahwa 
membangun wirausaha harus memiliki modal 
finansial yang banyak. Usaha juga harus 
memiliki tempat yang strategis dengan segala 
aset untuk memulai suatu usaha. Pikiran-
pikiran seseorang sering terbelenggu oleh 
batasan materi tersebut untuk memulai suatu 
usaha. Padahal modal utama untuk memulai 
suatu usaha adalah keyakinan diri kita untuk 
meraih kemenangan menjadi seorang 
wirausaha. Agar bisa menang menjadi 
seorang wirausaha kita harus mempunyai 
mental juara yakni kesadaran spiritual dan 
perubahan cara pandang pola pikir yang 
berbeda dengan orang lain. 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael 
Haenlein mendefinisikan media sosial 
sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis 
internet yang dibangun di atas dasar ideologi 
dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan 
penciptaan dan pertukaran user-generated 
content. Web 2.0 menjadi platform dasar 
media sosial. Media sosial ada dalam berbagai 
bentuk yang berbeda, termasuk social 

network, forum internet, weblogs, social 
blogs, micro blogging, wikis, podcasts, 
gambar, video, rating, dan bookmark sosial. 
Media sosial adalah media daring yang 
digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak 
jauh, proses interaksi antara user satu dengan 
user  lain, serta mendapatkan sebuah 
informasi melalui perangkat aplikasi khusus 
menggunakan jaringan internet. Tujuan dari 

adanya so ial media sendiri adalah sebagai s

sarana komunikasi untuk menghubungkan 
antar pengguna dengan cakupan wilayah yang 
sangat luas (Adani, 2020). 

Jejaring sosial merupakan situs yang 
setiap orang bisa membuat webpage pribadi, 
kemudian terhubung dengan teman-teman 
untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. 
Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, 

myspace, plurk, twitter, dan instagram. Jika 
media tradisional menggunakan media cetak 
dan media broadcast, maka media sosial 
menggunakan internet.  Media sosial 
mengajak siapa saja yang tertarik untuk 
berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan 
feedback secara terbuka, memberi komentar, 
serta membagi informasi dalam waktu yang 
cepat dan tak terbatas.

Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika (Kemenkominfo) mengungkapkan 
pengguna internet di Indonesia saat ini 
mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 
95 persennya menggunakan internet untuk 
mengakses jejaring sosial. Dilaporkan hingga 
November 2019, jumlah pengguna aktif 
bulanan Instagram di Indonesia telah 
mencapai 61.610.000. Setidaknya demikian 
menurut laporan terbaru dari Napoleon Cat, 
salah satu perusahaan analis Sosial Media 
Marketing yang berbasis di Warsawa, 
Polandia. Artinya, 22,6 persen, atau nyaris 
seperempat total penduduk Indonesia, adalah 
pengguna Instagram. 
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Instagram adalah sebuah aplikasi 
berbagi foto yang memungkinkan pengguna 
mengambil gambar atau video, menerapkan 
flicker digital untuk mengubah tampilan dan 
efek foto, bahkan memungkinkan pengguna 
membagikannya ke berbagai layanan jejaring 
sosial. Ciri khas aktivitas Instagram yang 
paling menarik adalah kemampuannya untuk 
menentukan lokasi foto dan memilih untuk 
memeriksa lokasi meggunakan foursquare, 
juga kemampuannya untuk saling follow 
sesama pengguna, kemudian berkomentar, 
mention pengguna lain dan memberikan tanda 
suka (like) pada foto. Layanan lain yang 
disediakan Instagram adalah live streaming 
yang dapat disaksikan langsung oleh 
followernya dan akan secara otomatis terekam 
dan dapat diunggah dalam feed untuk dapat 
ditayangkan berulang kali.

Kajian pustaka selanjutnya adalah 
tentang pembelajaran kreatif, banyak definisi 
para ahli berkaitan dengan pembelajaran, 
Winkel (1991) dalam Ihsana mengartikan 
pembelajaran sebagai perangkat tindakan 
yang dirancang untuk mendukung proses 
belajar mengajar peserta didik, dengan 
mempertimbangkan kejadian-kejadian 
eksternal yang berperan terhadap rangkaian 
kejadian internal yag berlangsung di dalam 
diri peserta didik. Dimyati dan Mudjiono, 
(1999) mengartikan pembelajaran sebagai 
bentuk kegiatan yang ditujukan untuk 
membelajarkan peserta didik. 

Pengertian lain menyampaikan bahwa 
pembelajaran adalah usaha-usaha yang 
terencana dalam memanipulasi sumber-
sumber belajar agar terjadi dalam diri peserta 
didik (Arief. S. Sadiman, 1990). Pembe-  
lajaran menurut Degeng (1993) upaya untuk 
membelajarkan pembelajar. 

Pembelajaran menurut Heri Rahyubi 
adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu      

lingkungan belajar. Sedangkan menurut   
Winkel, dalam Eveline Siregar & Hatini Nara    
menyebutkan pembelajaran adalah seperang-   
kat yang dirancang untuk mendukung proses  
belajar, dengan memperhitungkan kejadian-
kejadian ekstrem  yang berperan terhadap    
rangkaian kejadian-kejadian intern yang    
berlangsung  dialami  warga  belajar. 

Dari beberapa pengertian pembelajaran 
tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari 
pembelajaran itu adalah segala upaya yang 
dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses 
belajar pada diri peserta didik. Secara implisit 
di dalam pembelajaran, ada kegiatan memilih, 
menentapkan dan mengembangkan metode 
untuk mencapai hasil pembelajaran yang 
diinginkan. 

Kreativitas sebagai sebuah bentuk 
pembelajaran, merupakan bagian vital dari 
pengembangan kognisi,yang dapat membantu 
menjelaskan dan menginterpretasikan 
konsep-konsep abstrak dengan melibatkan 
keterampilan  keingintahuan.  Juga kemam-
puan untuk menemukan,  eksplorasi , 
pencarian kepastian dan antusiasme, yang 
semuanya merupakan kualitas-kualitas yang 
sangat besar yang terdapat pada anak. Aspek-
aspek ini dapat diperkuat dengan memberikan 
penguasaan teknis dan visiyang lebih  luas  
kepada  anak,  sehingga  kreativitas  dapat  
menginformasikan  berbagai pembelajaran 
lainnya. 

Menurut Jumanta Hamdayama, model 
pembelajaran  kreatif adalah identik dengan 
pembelajaran yang dilaksanakan secara 
terpadu, yaitu sebuah pendekatan pembe-
lajaran yang memberikan pengalaman 
mendalam kepada anak. Model pembelajaran 
ini secara efektif menciptakan kesempatan 
yang luas kepada anak-anak untuk melihat 
dan membangun konsep yang saling berkaitan 
(Hamdayama, 2014). Pembelajaran kreatif  
adalah pembelajaran yang menekankan   
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kepada bagaimana guru atau tutor  memfa-
silitasi kegiatan belajar, sehingga  suasana 
belajar  menjadi kondusif  dan nyaman 
menuntut pendidik mengemas bahan 
pembelajaran, sehingga warga belajar juga   
dapat terangsang untuk melakukan kegiatan-    
kegiatan kreatif dan menyenangkan.  

Kajian pustaka selanjutnya adalah model 
pembelajaran menurut Blended Learning, 
Driscol (2002)  merupakan Blended Learning
pembelajaran yang mengombinasikan atau 
menggabungkan berbagai teknologi berbasis 
web, untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Blended learning merupakan proses memper-
satukan beragam metode pembelajaran yang 
dapat dicapai dengan penggabungan sumber-
sumber secara virtual dan fisik. Driscool & 
Carliner (2005,234) mendefinisikan bahwa 
blended learning mengintegrasikan program 
pembelajaran dalam format berbeda dalam 
mencapai tujuan umum. Menurut Husamah 
(2014)  mengutarakan bahwa blended 
learning hybird  juga dikenal dengan istilah 
learning yang memiliki makna mengga-
bungkan fitur-fitur terbaik dari sekolah 
tradisional dengan kelebihan dari pembe-
lajaran  untuk memberikan instruksi online
yang dipersonalisasikan dan berbeda diantara 
sekelompok pelajar. Whitelock dan Jelfs 
(2003), memberikan 3 definis tentang blended 
learning yaitu: 1) kombinasi yang terintegrasi 
dari pembelajaran tradisional dengan online 
berbasis ; 2) kombinasi dari media dan web
tools dalam sebuah pembelajaran ; e-learning
3) kombinasi dari beberapa pendekatan 
paedagogik. 

Ryan Nugraha menyampaikan bahwa 
Blended Learning  merupakan sebuah 
lingkungan pembelajaran yang dirancang 
dengan menyatukan pembelajaran tatap muka 
( ) dengan pembelajaran  face to face online
yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar peserta didik. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa  merupa-blended learning
kan pembelajaran yang mengombinasikan 
antara tatap muka (pembelajaran konven-
sional) dan metode pembelajaran secara 
online dengan memanfaatkan berbagai 
macam med ia  dan  t ekno log i  un tuk 
mendukung belajar mandiri dan memberikan 
pengalaman belajar kepada peserta didik. Ada 
3 sintak dari  yakni: 1) blended learning
seeking of information Acquisition of ; 2) 
information synthesizing of knowledge; 3) .

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pene-
litian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
dituliskan secara empiris (pengalaman) 
berdasarkan kegiatan guru (naturalis).  
Menurut Moleong (2018) Penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang menghasilkan 
prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis statistik atau cara kuanti-
fikasi lainnya. Penelitian ini didasarkan pada 
upaya membangun pandangan mereka yang 
ditetliti lebih rinci, dibentuk dengan kata-kata, 
gambaran holistik dan rumit. Pada penelitian 
ini dilakukan 3 tahapan berdasarkan 
pengalaman guru dalam mengajar. Berikut ini 
adalah tahapan operasional pelaksanaan 
selama pembelajaran dengan model blended 
learning berbasis instagram. Untuk tahapan-
nya terbagi menjadi tahap persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Berikut ini adalah 
penjelasannya: 

1. Persiapan Pembelajaran 

Persiapan pembelajaran meliputi: 

a. Memetakan KI-KD mata pelajaran 
PKWU bagian yang mewajibkan siswa 
untuk pembelajaran praktik dan bisa 
dikondisikan melalui daring
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b. Menyiapkan perangkat pembelajaran 
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 
daftar hadir siswa, lembar penilaian 
tugas, bahan tayang, dan tugas, mem-
buat materi berupa /power hand out
point, merancang pembe-lajaran daring 
melalui  (GC), google classroom google 
meet (GM) dan Instagram. 

2. Pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

a. Melakukan pendataan siswa yang telah 
memiliki akun Instagram, dengan 
ketentuan saling mem-  antara follback
guru dengan siswa

b. Pada  pe r t emuan  pe r t ama  guru 
memberikan semangat dan motivasi 
dengan menyapa siswa melalui live 
streaming Instagram (siaran langsung)

c. Materi diakses siswa melalui  google 
classroom, s google elain Instagram dan 
classroom Whatsapp,   digunakan 
untuk mengingatkan presensi online 
siswa atau pemberitahuan tugas di 
google classroom

d. Untuk  penger jaan  tugas  s i swa 
dikumpulkan secara luring, siswa 
secara bergantian ke sekolah sesuai 
waktu yang dijadwalkan, pada saat 
luring terbuka kesempatan bagi siswa 
yang membutuhkan penjelasan guru 
secara detail tentu saja dengan protokol 
kesehatan yang benar, 

e. Kegiatanyang membutuhkan siswa 
untuk presentasi dilakukan melalui 
google meet, 

f. Kegiatan yang memerlukan kerja 
kelompok dan penugasan dikerjakan 
secara luring, dan tugas diunggah 
melalui google classroom

g. Kegiatanyang berupa praktik siswa 
melakukan dengan unjuk kerja melalui 
live streaming Instagram. 

Evaluasi pembelajaran meliputi: tes 
tertulis dan tes praktik. Media sosial yang 
digunakan untuk bantuan pembelajaran 
praktik yakni: Whatsapp grup untuk 
informasi dan konsultasi siswa dengan 
guru, Email untuk pengumpulan tugas 
kekecantikansase@gmail.com. Instagram 
berbagai akun yang menunjang pembe-
lajaran tata rias @puspitamarthaid, 
@adiadrianbeauty, @anpasuha_official, 
@armanarmano dan sebagainya, Youtube, 
Google drive untuk siswa yang akan 
mengunduh materi. 

3. Evaluasi 

Pada tahap evaluasi ini guru menyusun 
perangkat penilaian berupa:

a. Tes tertulis berupa latihan soal, yang 
dikerjakan siswa secara luring 

b. Tes unjuk kerja untuk mengukur 
keterampilan dan kompetensi siswa 
dalam melakukan praktik yang 
dilakukan secara daring

HASIL DAN PEMBAHASAN 
DESKRIPSI PENELITIAN 

Deskripsi penelitian ini meliputi 2 hal 
yakni alasan pemilihan startegi dan strategi 
pemecahan masalah. Penerapan strategi yang 
digunakan guru dalam memecahkan masalah 
dengan mengimplementasikan pembelajaran 
metode blended learning melalui media sosial 
instagram. Pada pelaksanaan pembelajaran 
praktik kewirausahaan dilakukan secara 
daring dan luring, untuk pembelajaran 
praktiknya siswa difasilitasi orangtua di 
rumah dan hasil praktik diunggah pada akun 
instagram siswa masing-masing. Siswa 
belajar secara luring dengan membaca buku 
dan jobsheet yang sudah disusun oleh guru. 
Tentu saja strategi yang dipilih ini adalah 
suatu cara untuk mengajak siswa agar tetap 
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dapat melakukan pembelajaran praktik 
kewirausahaan di tengah pandemi covid-19. 
Cara ini diyakini oleh guru sebagai tindakan 
yang tepat untuk membuat siswa tetap 
kompeten. 

1. Alasan Pemilihan Strategi 

Sebagai upaya guru untuk menjaga 
semangat siswa dalam melakukan 
pembelajaran praktik kewirusahaan maka 
guru menerapkan strategi blended 
learning dengan digambarkan dalam 
diagram berikut ini. 

Gambar 1.  Tahapan Pembelajaran 
Blended Learning

2. Deskripsi strategi pemecahan masalah 

Selain hasil belajar yang sesuai KKM 
penekanan pada mata pelajaran ini adalah 
terbangunnya kebiasaan siswa sebagai 
seorang wirausaha yang memiliki sikap 
bertanggung jawab, disiplin dan mandiri. 
Blended learning berbasis Instagram ini 
m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  a l t e r n a t i f 
pembelajaran kreatif yang dianggap 
mampu mengajak siswa untuk menjadi 
seorang entrepreneurship. Pada pembe-
lajaran dengan model blended learning ini  
pertemuan KBM dilakukan secara online 
dengan perbandingan 3 : 1 artinya 3 kali 
online 1 kali tatap muka. Pertemuan tatap 
muka dilakukan di sekolah secara 
bergiliran dengan durasi waktu pertemuan 
1-1,5 jam membahas masalah yang 
esensial saja atau hal-hal penting yang 

harus dikerjakan siswa di rumah. 
Pelaksanaan implementasi model ini 
mengacu  pada  gambar  1  dengan 
penjelasan sebagai berikut: 1) Live Event 
yakni sinkronisasi waktu dan tempat; 
untuk mempermudah dalam memberikan 
informasi kepada siswa maka guru 
menyusun jadwal dan mengadakan 
pertemuan secara virtual melalui google 
meet. Guru membagikan jadwal dan link 
yang bisa diakses siswa. Jika tidak dalam 
posisi menerangkan maka guru melakukan 
live streaming Instagram untuk mengecek 
kehadiran siswa. Siswa dapat berpartisi-
pasi dengan bergabung atau menuliskan 
pada layar chat; 2) Self paced learning 
guru mengombinasikan antara pembe-
lajaran mandiri dan tatap muka secara 
virtual kepada siswa dengan memberikan 
materi dalam bentuk softfile yang dapat 
diakses oleh siswa, dan link dibagikan oleh 
guru. Untuk mempermudah siswa dapat 
belajar kapan saja dan dimana saja guru 
membagikan materi melalui berbagai 
macam media online; 3) Support material 
materi yang diberikan ke siswa berupa 
softfile yang diunggah guru dalam 
beberapa media online yakni WAG 
(whatsapp grup), google classroom, dan 
google drive. Ketersediaan buku teks 
PKWU memudahkan siswa dalam 
mempelajari materi secara lengkap karena 
berupa hard copy yang dapat dibaca siswa 
di rumah; 4) Collaboration Teacher & 
Student mengkombinasikan peran guru 
dengan siswa untuk berkolaborasi dalam 
menyelesaikan materi pembelajaran, atau 
s i s w a  d e n g a n  s i s w a  y a n g  d a p a t 
dikolaborasikan secara virtual dan tatap 
muka (diskusi) ;  5)  Collaboration 
A s s e s m e n t  g u r u  m e n y i a p k a n 
assesment/penilaian pembelajaran yang 
meliputi penilaian untuk tes tertulis 
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(dilaksanakan secara online) dan penilaian 
unjuk kerja (praktik berbagai macam jasa 
melalui virtual). Penilaian akhir berupa 
pengumpulan laporan portofolio yang 
berisi kumpulan tugas-tugas siswa selama 
1 semester. 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

1. Waktu dan tempat kegiatan, Kegiatan ini 
dilaksanakan selama kurun waktu bulan 
Juli s.d September 2020. Tempat kegiatan 
di rumah masing-masing siswa untuk 
pembelajaran secara daring maupun 
luring. Metode penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif dan ditulis berdasarkan 
penga laman te rba ik  guru  se lama 
pembelajaran (empiris) atau . best practice

2. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas XII 
Tata Kecantikan 2 sebanyak 27 orang, 

3. Proses kegiatan pembelajaran 

S e l a m a  m e l a k u k a n  k e g i a t a n  i n i 
dimplementasikan pada pembelajaran 
kewirausahaan secara daring, guru 
bersama-sama siswa mengerjakan tugas 
dimulai dengan tahap merencanakan, 
membuat tugas, presentasi, praktik, dan 
evaluasi. Guru melakukan proses orientasi 
masalah dengan menjelaskan tujuan 
pembelajaran kepada siswa secara online, 
mengidentifikasi materi yang dibutuhkan, 
membangun pertanyaan-pertanyaan 
penting. Prosedur KBM dapat dilihat 
sebagai berikut:

a. Mengecek kehadiran siswa secara 
o n l i n e  d a n  m e m a s t i k a n  s i s w a 
mengikuti pembelajaran kelas

Gambar 2. Capture  Kegiatan Guru Melalui 
Instagram 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
melalui t yang ditayangkan power poin
bersama dengan materi pembelajaran 

c. Menyapa siswa dan mengunggah 
materi pembelajaran hari itu, ketika 
daring guru tidak dapat menyampaikan 
materi terlalu banyak dan harus 
mengulang-ulang informasi kepada 
siswa. 

d. Menyampaikan penugasan melalui 
google classroom

e. Mengajak siswa berkelompok untuk 
membentuk suatu grup kewirausahaan 
dengan membuat beberapa poster 
tentang materi pelayanan jasa usaha 
salon

f. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk membaca materi dan menga-
jukan pertanyaan melalui grup 

g. Guru melaporkan ke sekolah kegiatan 
pembelajaran tata rias secara daring 

h. Siswa melakukan presentasi karya 
posternya melalui google meet

I. Siswa konsultasi tentang tugasnya 
secara luring sesuai dengan kesepa-
katan waktu
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Gambar 3. Capture  Kegiatan Praktik Siswa 
Melalui ng Instagram Live Streami

j. Guru memantau siswa melaksanakan 
praktik secara daring melalui live 
streaming instagram

Gambar 4. Capture  Praktik Siswa Melalui IG

Gambar 5. Guru Mengajar Daring Di Kelas

Gambar 6. Hasil Poster Kewirausahaan 
Siswa 

HASIL PENELITIAN 

Dari implementasi model blended 
learning dengan instagram diperoleh hasil 
p e n e l i t i a n  d e n g a n  2  i n o v a s i  y a n g 
dikembangkan, yakni: 

1. Instagram

Penggunaan media sosial ini untuk 
mendukung penerapan model blended 
learning pada pembelajaran produktif 
yang menuntut siswa praktik. Tampilan 
gambar dan video dalam Instagram sangat 
m e m u n g k i n k a n  s i s w a  d a n  g u r u 
berinteraksi ketika live straming sedang 
berlangsung, guru juga dapat memberikan 
komentar kepada siswa melalui chat atau 
gabung dalam siaran tersebut. kegiatan 
praktik siswa melalui live streaming 
Instagram memiliki efektivitas tinggi 
karena dapat menyebarkan informasi 
secara cepat dan langsung tentang 
tindakan siswa yang dilakukan secara 
virtual. 

2. Model blended learning

I n o v a s i  y a n g  d i l a k u k a n  d a l a m 
pembelajaran blended learning ini antara 
l a i n  y a n g  p e r t a m a  d a r i n g ,  p a d a 
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pembelajaran daring dilaksanakan diawal 
pembelajaran dengan menggunakan live 
streaming Instagram dengan tujuan untuk 
pengecekan siswa secara tatap muka, 
selain itu untuk membangkitkan semangat 
belajar secara langsung. 

Inovasi yang dilakukan adalah menggu-
nakan live streaming karena  siswa lain dapat  
bergabung dalam satu frame story live 
streamingInstagram, dari hasil live streaming 
tersebut ketika diunggah di IG TVakan 
terekam secara otomatis sehingga dapat 
dilihat berulang-ulang.  Tahapan melakukan 
pembelajaran online dengan Instagram yakni 
siswa harus memiliki akun Instagram, siswa 
membuat flyer berupa infografis dan wajib di 
posting sebagai ajakan untuk para follower 
turut menyaksikan kegiatan praktek, siswa 
mempersiapkan alat dan bahan, siswa 
melaporkan praktik di rumah melalui live 
streaming via smartphone. Para follower bisa 
menyaksikan secara langsung dan mem-
berikan komentar atau pertanyaan melalui 
ruang chat. Kedua yakni tatap muka, kegiatan 
ini dilakukan di sekolah untuk pengumpulan 
bukti tugas siswa, karena masih dalam masa 
pandemi maka siswa bergantian masuk (satu 
kelas dibagi menjadi 2 gelombang) dengan 
durasi waktu pertemuan 1 sampai 1,5 jam. 
Pada saat tatap muka kesempatan bagi guru 
untuk mengecek kondisi siswa dengan tetap 
memberikan semangat agar siswa rajin belajar 
dan berlatih di rumah.  

Berikut adalah hasil dari survei 
menggunakan angket google form yang berisi 
tentang pengalaman siswa setelah pembe-
lajaran dengan model blended learning 
berbasis instagram dengan penjelasan berupa 
diagram tabel beserta deskripsinya. 

1. Pengetahuan siswa tentang pelaksanaan 
pembelajaran melalui instagram

Gambar 7. Diagram Hasil Pengetahuan 
Siswa Tentang Instagram

Dari seluruh siswa dikelas diperoleh 
sebesar 96,2% sebanyak 26 orang siswa 
mengatakan rasa ingin tahunya tentang 
pembelajaran melalui instagram. 

2. Jumlah banyaknya praktik siswa melalui 
Instagram live streaming

Gambar 8. Diagram Jumlah Siswa Yang 
Praktik Melalui Instagram 

Selama pembelajaran melalui daring 
setelah diperoleh data siswa yang telah 
melaksanakan praktik di rumah dan 
diunggah melalui instagram adalah 46,2% 
baru melaksanakan 1 kali, 42,3% sebanyak 
2 kali praktik, sisanya telah praktik 
sebanyak 3 kali, lupa dan bahkan ada yang 
belum pernah. 
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3. Pendapat siswa tentang pembelajaran 
praktik di rumah secara daring melalui 
instagram. 

Gambar 9. Diagram Pendapat Siswa 
Tentang Pembelajaran Praktik Di Rumah

Sebanyak 69,2% atau 18 orang siswa 
menyatakan sulit karena mengandalkan 
sinyal, karena memang di beberapa daerah 
kadang koneksinya tidak bagus. Sebanyak 
46,2% atau sejumlah 12 orang siswa 
menyampaikan bahwa guru tidak dapat 
memberikan komentar secara langsung, 
sisanya berpendapat bahwa pembelajaran 
prakt ik  dengan Ins tagram mudah 
dilakukan dan menyenangkan tetapi 
memiliki waktu yang sangat terbatas. 

4. Alasan memilih instagram sebagai media 
untuk pembelajaran praktik 

Gambar 10. Diagram Alasan Pemilihan 
Instagram Untuk Praktik Daring 

Dari hasil survei diperoleh sebanyak 
73,1% atau sejumlah 19 orang menyatakan 
alasan menggunakan Instagram sebagai 

media pembelajaran praktik karena semua 
followernya dapat melihat secara langsung 
dan berulang-ulang, selain itu sebesar 
34,6% siswaberpendapat bahwa kegiatan 
live streaming tersebut langsung dapat 
diunggah di IG TV, bagi para rekan-rekan 
yang belum sempat menyaksikan dapat 
melihat di IG TV tersebut. Sisanya siswa 
menyampa ikan  bahwa  Ins t ag ram 
memiliki kualitas gambar yang bagus, 
m u d a h  d i o p e r a s i k a n ,  d a n  d a p a t 
memberikan komentar dengan cepat. 

5. Pembelajaran praktik PKWU daring  
melalui instagram live streaming 

Gambar 11. Diagram Pendapat Siswa 
Pembelajaran Praktik Daring Melalui 
Instagram

Pada survei tentang pembelajaran praktik 
daring melalui Instagram sebanyak 26,9% 
menyatakan senang, 23,1% menyam-
paikan biasa saja, 15,3% menyatakan 
suka, sisanya menyatakan susah dan tidak 
suka. 

Dari hasil tersebut di atas maka dapat 
deskripsikan bahwa pembelajaran praktik 
daring melalui instagram memiliki 
beberapakeunggulan dan kelebihan, antara 
lain keunggulannya: 

1. Disiplin waktu ketika akan mulai 
praktik PKWU daring
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2. Muncul kemandirian siswa dalam 
menyiapkan praktik PKWU daring di 
rumah

3. Mudah dilakukan oleh siswa karena 
fitur-fitur dalam Instagram dapat 
mudah dioperasikan dan dipahami 

4. Siswa merasa senang karena belajar 
sambil bermain media sosial 

5. Gambar dari Instagramyang dihasilkan 
bagus dan jernih dengan suara yang 
jelas

6. Kegiatan akan terekam secara otomatis 
ketika siswa mengunggah video 
praktik melalui live streaming

7. Video dalam Instagramdapat diakses 
atau dilihat berulang-ulang

8. Ketika pembelajaran /luring offline
siswa aktif dan banyak bertanya

9. Kegiatan sebagai blended learning
model pembelajaran kreatif sangat 
fleksibel karena disesuaikan dengan 
kebutuhan siswa dan guru di kelas. 

Adapun kelemahannya antara lain;

1. Tidak semua praktik PKWU dapat 
diaplikasikan di rumah dengan sistem 
daring

2. Penggunaan Instagram terkendala 
sinyal buruk, jika sinyal tidak kuat 
maka video akan terputus-putus atau 
delay

3. Siswa perlu bantuan orang lain ketika 
praktik dengan menggunakanlive 
streaming Instagram untuk mengambil 
gambar dan menjawab pertanyaan di 
chat

4. Siswa tidak dapat berinteraksi secara 
cepat ketika membutuhkan bantuan 
guru untuk mengevaluasi

5. Guru t idak dapat  secara  cepat 
menjawab pertanyaan siswa

6. Waktu praktik menjadi terbatas karena 
tidak mungkin siswa melakukan live 
streaming instagram lebih dari 1 jam. 

Adapun dampak dan efektivitas yang 
muncul setelah pembelajaran PKWU 
praktik secara daring antara lain: dampak 
positif yang muncul setelah diimplemen-
tasikan model blended learning berbasis 
Instagram adalah :1) sebanyak 70% siswa 
merasa senang karena dapat menjadi solusi 
praktik di rumah yang diawasi oleh guru 
secara daring; 2) munculnya rasa tanggung 
jawab siswa terhadap jadwal praktik yang 
telah disusun tanpa diperintah atau 
dipaksa; 3) munculnya rasa mandiri atas 
pekerjaan atau tindakan praktik yang 
dilakukan secara daring; 4) pengumpulan 
tugas siswa yang tepat waktu secara luring; 
5) disiplin dan tepat waktu dalam 
mengikuti pembelajaran; 6) munculnya 
kemandirian pada diri siswa untuk 
menyiapkan peralatan praktik secara 
daring 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari kegiatan yang telah dilakukan 
tersebut maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 1) Implementasi model blended 
learning berbasis Instagram ini sebagai 
pembelajaran kreatif ini dilakukan secara 
daring dan luring. Untuk pembelajaran daring 
dilakukan dengan variasi penggunaan media 
sosial seperti Instagram, google meet, google 
drive google form  dan sebagai optimalisasi 
pembelajaran. Dengan tujuan untuk menjaga   
semangat siswa dalam belajar secara mandiri 
dan bertanggung jawab atas tugasnya dalam 
mata pelajaran PKWU di masa pandemi 
COVID-19 ini; 2) Dampak positif yang 
muncul antara lain; kemampuan siswa dalam 
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mengatur waktu dengan baik selama 
pembelajaran daring dengan Instagram, siswa 
sangat mandiri dan bertanggung jawab 
mengikuti pembelajaran PKWU, kegiatan 
praktik dapat dilakukan di rumah dan dinilai 
melalui  Instagram. Selain i tu  s iswa 
mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari 
pengamatan guru yang muncul pada diri siswa 
adalah ciri-ciri seorang entrepreneurship, 
mulai tampak dan membudaya sebagai suatu 
kebiasaan. Adapun efektivitas yang diperoleh 
adalah dalam satu kegiatan pembelajaran 
melalui  Instagram seluruh live streaming
siswa dapat melakukan praktik secara luring. 

Adapun saran untuk guru antara lain: 
selalu meng  pengetahuan tentang upgrade
i n fo rmas i  t ekno log i  s ebaga i  upaya 
pengembangan diri, serta mencoba berbagai 
m e t o d e  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d a p a t 
m e m b a n g k i t k a n  k e m a m p u a n  s i s w a 
pembelajaran praktik selama pandemi ini. 
Se la in  i tu  t e t ap  men jaga  semanga t 
produktivitas untuk menghasilkan media 
pembelajaran yang menarik bagi siswa. 
Sedangkan saran untuk sekolah yakni: 
memberikan dukungan dan kemudahan akses 
bagi guru-guru untuk mempelajari tentang 
teknologi  dan  informas i  mengingat 
pembelajaran melalui sistem daring akan 
berlangsung dalam jangka waktu lama. Dari 
implementasi model  blended learning
berbas i s  Ins tag ram in i  maka  dapa t 
rekomendasikan dan diaplikasikan pada 
semua mata pelajaran dengan sistem daring 
atau Pembelajaran Jarak Jauh.
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Abstrak

Persoalan kemiskinan menjadi hal yang penting di Indonesia. Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas angka 10 persen berupaya 
untuk menguranginya. Salah satu cara adalah dengan mengeluarkan kebijakan pada belanja 
daerah tahun 2018-2023 yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan secara 
berkelanjutan. DIY memiliki Industri Kecil dan Menengah (IKM) disertai potensi sumber daya 
alam yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama perekonomian karena mampu 
menyerap tenaga kerja. Pemberdayaan IKM dan pemanfaatan teknologi diharapkan mampu 
mendukung program pengurangan tingkat kemiskinan di DIY. Pemanfaatan teknologi yang 
tepat adalah dengan menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) hasil rekayasa. Fasilitas kegiatan 
ini diberikan kepada pembuat keripik tempe sagu merk “RAOS”. Implementasi alat/mesin yang 
dibuat adalah alat/mesin pengelupas kulit ari kedelai. Tujuan pembuatan alat/mesin adalah 
efisiensi produksi (pembelian bahan baku kedelai). Tahapan proses dilaksanakan dari 
identifikasi spesifikasi teknis, perancangan, produksi serta uji coba baik fungsi dan kapasitas 
alat/mesin. Pada uji coba diperoleh bahwa proses pengelupasan kulit ari kedelai paling efektif 
dilakukan sebanyak dua kali proses dengan kombinasi pengaturan lebar lubang input 
pemasukan ruang pengelupas atau pada lubang hopper pada proses pertama dan kedua. Proses 
pengelupasan membutuhkan waktu rerata 10 menit dengan tingkat keberhasilan terkelupas 
rerata 97%. Dari kegiatan ini dapat diambil kesimpulan antara lain: 1) Pelaku usaha dapat 
mengoperasikan alat/mesin dengan baik; 2) Alat/mesin lebih aman; 3) Biaya operasional 
sebesar Rp. 150,- untuk mengelupas setiap kilogram kedelai; 4) Kapasitas produksi alat/mesin 
sebesar 60 kg/jam; 5) Pelaku usaha memperoleh efisiensi biaya produksi. 

Kata Kunci: Teknologi tepat guna, keripik tempe sagu

Abstract

Poverty is the main problem in Indonesia. The Special Region of Yogyakarta, where the 
poverty rate is above 10 percent, tries to reduce it. One of the solutions is by issuing a policy on 
the local government budget for 2018-2023, which aims to prevent sustainable poverty. The 
Special Region of Yogyakarta has small-medium industries with their potential resources. These 
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PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan telah menjadi 
masalah utama di Indonesia sejak awal 
kemerdekaan. Hal ini tentunya menjadi 
perhatian khusus bagi pemerintah untuk 
melaksanakan berbagai  program pengen-
tasan kemiskinan. Pada bulan September 
2019 tingkat kemiskinan nasional berada pada 
angka 9,22% atau menurun sejumlah 0,19% 
dari tahun 2018. Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) adalah salah satu provinsi di Indonesia 
yang angka kemiskinannya masih tinggi 
dibandingkan dengan provinsi lain di pulau 
Jawa. Tingkat kemiskinan di DIY berada pada 
angka 11,44% pada bulan September 2019, 
menurun dari tahun sebelumnya sebesar 
11,81% namun masih lebih tinggi dari rata-
rata nasional yaitu 9,22%. Pemda DIY melalui 
Peraturan Daerah DIY nomor 3 tahun 2018 
menargetkan penurunan tingkat kemiskinan 
sebesar 9,53% pada tahun 2022. Target 
capaian tersebut didukung dengan kebijakan 
belanja daerah yang efektif dan efisien, 
penciptaan lapangan pekerjaan, dukungan 
penuh terhadap ekonomi kerakyatan. Terlepas 
dari peran pemerintah daerah, permasalahan 

kemiskinan di DIY masih perlu untuk 
dicarikan alternatif solusi.

Sektor Industri DIY didominasi oleh 
Industri Kecil Menengah, dimana keberadaan 
Industri Kecil Menengah (IKM) tersebut 
sanggup membantu mendorong pereko-
nomian dan mampu menyerap tenaga kerja 
dalam jumlah besar. Berdasarkan data yang 
tersaji ada profil IKM DIY, hingga tahun 2018 
jumlah IKM di DIY didominasi oleh industri 
makanan sejumlah 43,04% diikuti oleh 
industri kayu, anyaman, rotan sebesar 
14,24%. Berdasarkan data dari Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY 
menurut lapangan pekerjaan, sektor industri 
pengolahan menyumbang 12,85%, yang 
mana subsektor industri makanan dan 
minuman secara dominan menyumbang 
7,27% terhadap PDRB DIY. Pada industri 
yang bergerak pada bidang makanan, 
kapasitas produksi merupakan salah satu 
a spek  pen t ing  yang  mempengaruh i 
pendapatan IKM. Hal ini dikarenakan sifat 
makanan yang bisa kadaluarsa atau habis 
dikonsumsi. Kedepannya IKM dituntut 
mampu bersaing sehingga selain mening-
katkan kapasitas produksi, produk yang 
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industries are supposed to be the dominant driver of economies. It is because of their role in 
absorbing much labor. The use of technology and the empowerment of small-medium industries 
are supposed to support declining the poverty rate in the Special Region of Yogyakarta. The 
appropriate use of technology is Applied Engineering Technology. The entrepreneurs of sago 
Tempe chips, which brand is “RAOS”, are equipped with this facilities. The implementation of 
the machine or tool made is a soybean husks peeler machine. The purpose of making the tool or 
machine is the production efficiency (purchasing soybean raw material). The stages of the 
process are carried out from the identification of technical specifications, design, production, 
and trial of both function and capacity of the tool or machine. Recent trial shows that two times 
husks peeling process using combination of input or hopper width settings of each process had 
most efficient result. The husks peeling process need 10 minutes of average time with 97% husks 
peeled success rate. The conclusions that can be drawn from the activities are: 1) Entrepreneurs 
can operate the tool or machine properly; 2) Safer tool or machine; 3) The cost of peeling the 
soybeans is Rp150,00 each kilogram; 4) The production capacity of the tool or machine is 60 
kg/hour; 5) Entrepreneurs obtain the efficiency of the cost production.

Keywords: Applied Engineering Technology, Sago tempe chips
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dihasilkan harus berkualitas tinggi. Salah satu 
faktor utama yang dibutuhkan untuk 
mencapai target tersebut adalah memanfaatan 
teknologi untuk mengembangkan IKM dan 
kedepannya berperan untuk memerangi 
kemiskinan.

Teknologi  adalah sarana untuk 
menyediakan barang-barang yang diperlukan 
untuk keberlangsungan hidup manusia. 
Sehingga implementasi teknologi dalam IKM 
akan meningkatkan efisiensi serta nilai 
tambah pada produk yang dihasilkan. Dalam 
perkembangannya IKM mulai memanfaatkan 
teknologi dan mengimplementasikan pada 
salah satu tahapan produksinya. Teknologi 
yang digunakan cukup sederhana dan 
berbiaya murah sehingga peningkatan 
kapasitas produksinya juga tidak signifikan. 
Selain itu pemanfaatan teknolgi juga memiliki 
beberapa risiko yaitu membutuhkan biaya 
yang tidak sedikit dan dalam aplikasinya tidak 
jarang menghasilkan limbah yang berdampak 
buruk bagi manusia dan lingkungan sekitar. 
Kondisi tersebut membuat IKM di DIY cukup 
kesulitan untuk bersaing dari segi kapasitas 
produksi maupun kualitas produk sehingga 
untuk memacu perekonomian dan mengu-
rangi angka kemiskinan perlu didukung 
melalui program pemberdayaan masyarakat. 

Program pemberdayaan masyarakat 
yang dimaksud adalah program yang 
membantu meningkatkan produktivitas IKM. 
Salah satu metode pendekatan yang dilakukan 
adalah melalui  teknologi  khususnya 
Teknologi Tepat Guna (TTG). Pendekatan 
teknologi tepat guna ini dirasa sesuai dengan 
kebutuhan IKM dikarenakan memiliki 
beberapa keunggulan yaitu:

1. Biaya produksi murah dan terjangkau; 

2. Pengoperasian lebih mudah sehingga 
dapat dipelajari dengan cepat; 

3. Kapasitas teknologi dapat disesuaikan 
sesuai kebutuhan; 

4. Ramah lingkungan. 

Dari 4 keunggulan di atas diharapkan TTG 
dapat menjawab permasalahan masyarakat 
khususnya IKM dan menghasilkan nilai 
tambah dari  s is i  ekonomi.  Kegiatan 
penerapan TTG hasil rekayasa adalah salah 
satu program dari Pemerintah Daerah DIY 
untuk membantu para pelaku IKM khususnya 
bagi mereka yang membutuhkan efisiensi 
maupun peningkatan produktivitas. Tujuan 
dari penerapan TTG adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan mutu 
p r o d u k s i ,  m e m p e r l u a s  l a p a n g a n 
pekerjaan, mengurangi pengangguran, 
meningkatkan perekonomian; 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia khususnya di daerah pedesaan, 
mempersiapkan tenaga kerja yang 
memiliki daya saing lokal maupun global; 

3. Mendorong pengembangan teknologi 
yang berkesinambungan, menciptakan 
teknologi baru sesuai perkembangan 
zaman. 

Penerapan teknologi tepat guna dalam 
potensinya harus memiliki beberapa kriteria 
yaitu:

1. Mampu mengkonversi sumber daya alam 
secara optimal; 

2. Mampu menyerap tenaga kerja; 

3. Memacu industri rumah tangga dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Mengacu pada Inpres No,3 Tahun 2001, 
pelaksanaan program penerapan TTG akan 
menyasar golongan miskin (masyarakat 
pengangguran, putus sekolah, keluarga 
miskin), golongan wirausaha khususnya 
masyarakat yang memiliki UMKM, kawasan 
pedesaan dan perkotaan serta institusi yang 
membutuhkan. Adapun faktor faktor yang 
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mempengaruhi berhasil tidaknya program 
penerapan TTG adalah; 

1)  Kesiapan masyarakat; 

2)  Pola pikir masyarakat; 

3) Fasilitasi dari pemerintah atau pihak lain 
yang mendukung; 

4)  Pembinaan yang berkesinambungan.

Dari beberapa literatur di atas, 
penelitian yang dimaksud bertujuan untuk 
melaksanakan  implementasi kegiatan 
penerapan TTG hasil rekayasa dengan target 
sasaran masyarakat yang memiliki usaha kecil 
dan menengah yang dalam pengembangan 
usahanya membutuhkan teknologi tepat guna. 
Terwujudnya kegiatan ini diharapkan dapat 
mendukung percepatan pemulihan ekonomi, 
meningkatkan, mengembangkan kegiatan 
usaha ekonomi produktif masyarakat, 
memperluas lapangan kerja, meningkatkan 
produktivitas dan meningkatkan kualitas 
produksi dalam rangka meningkatkan daya 
saing IKM menuju kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat IKM dalam rangka 
peran serta mengurangi angka kemiskinan di 
DIY.

METODE PENELITIAN

Pelaku usaha yang mendapatkan 
fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan 
penerapan TTG hasil rekayasa diseleksi lewat 
survei serta tanya jawab langsung dengan 
pelaku usaha pembuat keripik tempe sagu di 
Imogiri, Kabupaten Bantul atas rekomendasi 
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 
Kabupaten Bantul. Merujuk rekomendasi, 
pelaku usaha yang sangat membutuhkan 
alat/mesin adalah Ibu Cuci Yuniatun pelaku 
usaha pembuat tempe keripik sagu merk 
“Raos”. 

Dusun Sungapan, Desa Sriharjo, 
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul adalah 
alamat pelaku usaha yang mendapat fasilitas 
kegiatan ini. Dusun Sungapan merupakan 
sentra pembuatan keripik tempe sagu yang 
ada di Kecamatan Imogiri. Banyak keluarga 
yang berada di Dusun Sungapan mempro-
duksi keripik tempe sagu, baik untuk 
pendapatan utama keluarga atau usaha 
sampingan untuk menambah/menopang 
ekonomi keluarga. Produksi tempe keripik 
sagu merk “Raos” dilakukan sejak tahun 2005 
dengan jumlah karyawan 3 orang. Karyawan 
berasal dari keluarga dan tetangga. Jangkauan 
pemasaran sudah cukup bagus dengan 
memproduksi 20 kg kedelai per hari. Metode 
penjualannnya adalah di titipkan suami saat 
keluar kota, diambil reseller, maupun 
didistribusikan di wilayah Kabupaten Bantul 
dan sekitarnya. 

Pelaku usaha, pada tahapan survei 
berharap dengan adanya kegiatan ini 
memperoleh manfaat berupa efisiensi/ 
pengurangan biaya dari pengadaan bahan 
b a k u  k e d e l a i  k a r e n a  i m p l e m e n t a s i 
penggunaan alat/mesin produksi. Harapan ini 
muncul karena selisih harga lebih mahal 
antara harga kedelai yang sudah terkelupas 
kulit arinya dengan kedelai yang belum 
terkelupas kulit arinya. Implementasi 
penggunaan TTG yang sesuai adalah 
a l a t /mes in   yang  d igunakan  un tuk 
mengelupas kulit ari kedelai dalam kondisi 
kering. Implementasi TTG ini diharapkan bisa 
memberikan solusi yaitu: 

1. Efisiensi biaya pada pembelian bahan 
baku kedelai; 

2. Limbah kulit ari bisa digunakan untuk 
pakan ternak; 

3. Peningkatan kapasitas produksi keripik 
tempe sagu. 
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
membutuhkan beberapa tahapan proses 
penelitian dalam implementasi TTG.

Langkah pertama yaitu identifikasi 
kebutuhan dengan melakukan observasi di 
lokasi produksi serta wawancara dengan 
pelaku usaha. Data yang diperoleh antara lain 
detail spesifikasi alat/mesin yang akan dibuat, 
jenis  bahan baku kedelai ,  kuant i tas 
penggunaan bahan baku kedelai, metode 
produksi pembuatan keripik tempe sagu.

Penggunaan software CAD diperlukan 
untuk membuat desain tiga dimensi dari 
alat/mesin merujuk pada standard dengan 
sebelumnya dilakukan perhitungan desain. 
Langkah tersebut dilakukan setelah diperoleh 
data yang lengkap pada langkah sebelumnya.

Langkah ketiga yaitu membuat 
alat/mesin sesuai dengan desain yang telah 
ditetapkan.  Proses tahapan membuat 
alat/mesin ini dilakukan di bengkel Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (BPTTG DIY). Pada 
tahapan ini  dimulai  dari  pembuatan 
komponen, perangkaian komponen dan 
pengujian awal. Pengujian awal menjadi 
tahapan akhir dalam langkah ini untuk 
memast ikan a la t /mesin  yang dibuat 
beroperasi dengan baik dan alat/mesin 
berfungsi. 

Langkah terakhir yaitu alat/mesin yang 
dinyatakan beroperasi dan berfungsi dengan 
baik selanjutnya dilakukan uji coba produksi 

Berdasarkan uji coba produksi, maka dapat 
dilakukan perbandingan parameter-parameter 
pada saat pengoperasian alat/mesin seperti 
pengaturan celah hopper, pengaturan lubang 
input blower pada pengeluaran kulit ari secara 
otomatis, serta konsumsi bahan bakar dari 
penggunaan alat/mesin tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keripik tempe sagu merupakan salah 
satu contoh penganekaragaman makanan 
yang banyak digemari masyarakat. Keripik 
tempe sagu memiliki rasa yang gurih dan 
tekstur yang renyah. Jenis makanan ini cocok 
untuk makanan selingan/cemilan dan juga 
cocok sebagai lauk pendamping lauk jenis 
lainnya.  Proses pembuatan keripik tempe 
sagu hampir sama dengan pembuatan tempe 
pada umumnya, letak perbedaan yaitu 
terdapat pada proses pencampuran dengan 
sagu setelah pencampuran kedelai dengan 
ragi kemudian dibungkus dengan plastik. 
Setelah menjadi tempe sagu, proses selanjut-
nya yang dilakukan adalah pemotongan tipis-
tipis kemudian digoreng dengan bumbu 
tertentu agar sesuai rasa yang diinginkan 
dengan proses akhir dikemas dan keripik sagu 
sudah siap untuk dipasarkan atau dikonsumsi. 
Adapun peralatan yang digunakan dalam 
proses pembuatan keripik tempe sagu antara 
lain:  

1. Alat/mesin pengupas kulit ari kedelai. 
Bahan kedelai terdapat dua jenis, yaitu 
kedelai yang sudah terkelupas dan kedelai 
yang belum terkelupas. Perbedaan dari 
kedua jenis kedelai ini adalah terletak pada 
harganya, dimana harga kedelai yang 
sudah terkelupas lebih mahal dibanding 
harga kedelai yang belum terkelupas. 
Berdasarkan penuturan pelaku usaha 
selisihnya mencapai Rp. 2.000/ kg. Karena 
belum memiliki alat, pelaku usaha 
biasanya membeli kedelai yang sudah 
terkelupas walaupun harganya lebih 
mahal; 

2. Alat pembuatan tempe sagu (waskom, rak 
pemeraman). Proses pembuatannya 
hampir sama dengan pembuatan tempe 
pada umumnya, namun perbedaan 
terdapat pada setelah proses peragian 
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dicampur lagi dengan tepung sagu, 
kemudian  d ibungkus  p las t ik  dan 
digantung di rak pemeraman; 

3. Alat/mesin pengiris tempe. Proses yang 
dilakukan adalah pengirisan tipis-tipis 
tempe sagu sebelum digoreng. Saat ini 
yang dilakukan adalah menggunakan 
metode manual atau dengan operator 
manusia. Pelaku usaha beranggapan 
proses manual lebih cepat dibanding 
dengan menggunakan alat/mesin; 

4. Penggorengan. Produksi keripik tempe 
sagu dalam proses penggorengan masih 
menggunakan cara tradisional dengan 
menggunakan wajan dan kompor. Jika 
produksi banyak, secara otomatis alat 
maupun personel juga banyak;

5. Spinner/peniris minyak. Mengurangi 
kadar minyak hasil gorengan diperlukan 
untuk menambah kualitas keripik. 
Penirisan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha masih sederhana yaitu menggu-
nakan kertas tissue sehingga minyak 
berkurang, 

6. Sealer (untuk pengemasan). Pengemasan 
yang dilakukan pelaku usaha masih 
sederhana, baik plastic yang digunakan 
untuk mengemas dan cara pengemasan-
nya.

Merujuk identifikasi pada saat dilaku-
kan survei diperoleh bahwa implementasi 
yang diperlukan untuk usaha pembuat keripik 
tempe sagu merk “RAOS” adalah alat/mesin 
pengelupas kult ari kedelai metode kering, 
dimana alat/mesin tersebut digunakan untuk 
mengelupas kulit ari kedelai sebelum kedelai 
diproses menjadi keripik sagu. Alat/mesin ini 
diharapkan dapat memberikan alternatif 
solusi berupa efisiensi pada proses produksi 
dari sisi penghematan bahan pembuatan 
keripik tempe sagu.

Sebelum kegiatan ini dilakukan, pelaku 
usaha dalam pengadaan bahan baku kedelai 
selalu membeli kedelai yang sudah di kelupas 
kulit arinya.  Dari segi harga, harga kedelai 
yang sudah terkupas kulit arinya lebih mahal 
dibanding dengan harga kedelai yang belum 
terkelupas. 

DESAIN ALAT/MESIN 

Konsep perancangan didahului dengan 
penentuan inti permasalahan, yaitu mesin 
yang dapat mengupas kulit ari kedelai. 
Kemudian disusun dalam daftar persyaratan 
dari mesin yang akan dirancang yang 
kemudian, akhirnya didapat gambaran 
komponen yang akan membentuk/menyusun 
mesin pengupas kulit ari kedelai yang disebut 
dengan matriks morfologi. 

Adapun matrix morfologi alat/mesin 
pengelupas kulit kedelai antara lain : 

1. Alat untuk memasukkan kedelai dari 
tempat penyimpanan ke mesin pengupas 
kulit ari kedelai. Terdapat 4 varian dari alat 
tersebut.

2. Bak penampung air yang berfungsi 
sebagai peluas untuk proses pengupasan 
kulit ari kedelai. Terdapat 2 varian dari bak 
penampung tersebut. 

3. Saluran masuk dari kedelai yang akan 
dikupas kulit arinya. Terdapat 5 varian dari 
saluran masuk tersebut 

4. Alat yang berfungsi untuk mengatur 
jumlah aliran kedelai yang masuk kedalam 
mesin. Terdapat 3 varian dari alat tersebut. 

5. Alat pengupas kulit ari kedelai. Terdapat 3 
varian, yaitu: 

a. Dua silinder yang berputar berlawanan 
arah dengan kedelai berada di antara 
kedua poros tersebut. 

b. Kedelai dikupas dengan memanfaatkan 
gaya sentrifugal yang terjadi pada saat 
tabung ini berputar. 
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c. Kedelai dikupas dengan gesekan 
kacang antara poros yang berputar 
dengan sisi yang diam dan melengkung 
mengikuti lengkungan poros. 

d. Kedelai dikupas dengan cara gesekan 
kacang, Kedelai berada diantara 
piringan yang berputar dengan dasar 
yang begerak  

6. Saluran pengeluaran kedelai beserta 
kulitnya yang sudah dikupas. Terdapat 3 
varian 

7. Bak penampung kedelai hasil pengupasan. 
Terdapat 3 varian 

8. Alat pemisah (separator) antara kedelai 
dengan kulit arinya. Terdapat 3 varian 
yaitu: 

a. Semprotkan air pada permukaan bak 
penampung 

b. Semprotkan udara (angin) pada 
permukaan bak penampung 

c. Dipisahkan dengan menggunakan 
tangan 

9. Penggerak dari mesin, terdapat 4 varian 
yaitu: a. Elektro motor 

a. Motor torak 

b. Tenaga alam ( air, angin, dan lain-lain) 

c. Tenaga manusia 

10. Transmisi yang digunakan, terdapat 4 
varian yaitu: 

a. Transmisi sabuk 

b. Transmisi rantai 

c. Transmisi roda gigi

Desain alat/mesin pengupas kulit ari 
kedelai  ini  ditentukan atas berbagai 
pertimbangan sebagai berikut :

1. Alat/mesin pengupas kulit ari kedelai tidak 
menggunakan tenaga penggerak manusia 
sebagai penggerak utamanya melainkan 
diganti dengan motor bensin 

2. Spesifikasi mesin yang ergonomis dengan 
dimensi yang nyaman bagi operator dan 
mudah disesuaikan dengan ruang kerja

3. Mudah dalam pengoperasian, perawatan 
maupun penggantian suku cadang

4. Model pengelupasan kulit ari diharapkan 
model kering dan hasilnya sudah terpisah 
antara kulit ari dengan kedelainya

5. Suara yang ditimbulkan masih di dalam 
ambang batas aman

6. Alat/mesin pengelupas kulit ari kedelai 
yang akan dirancang merujuk pada 
alat/mesin yang sudah dibuat sebelumnya.

 

Pada alat/mesin untuk pengelupas kulit 
ari kedelai, telah banyak yang menggunakan 
bantuan air maupun bantuan tangan untuk 
memisahkan hasil pengelupasan. Pelaku 
usaha dalam survey mengharapkan hasil 
pengelupas terpisah secara otomatis (tidak 
ada proses tambahan setelah proses 
pengelupasan kedelai karena sudah terpisah), 
sehingga mempertimbangkan spesifikasi 
teknis tersebut diperlukan alat pemisah 
(separator) antara kedelai dengan kulit arinya 
dengan metode kering yaitu dengan 
menggunakan bantuan angin. 
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D e n g a n  p e r t i m b a n g a n  d a l a m 
perancangan dan matrix morfologi mesin 
pengelupas kulit ari kedelai maka dapat 
ditentukan secara spesifik bagian-bagian dari 
alat/mesin pengupas kulit ari kedelai sesuai 
dengan tabel 1. 

Dar i  has i l  proses  perancangan 
alat/mesin pengupas kulit ari kedelai ini, 
didapat suatu model atau bentuk pengupas 
kulit ari kedelai model kering. Adapun 
spesifikasi komponen-komponen utamanya 
adalah sebagai berikut :

1. Penggerak menggunakan mesin bensin 
dengan spesifikasi 

a. Tenaga Mesin : 5.5 HP 

b. Rpm Mesin : 3600 RPM 

c. Torsi  Maksimum Mesin :  10.3 
Nm/2500 RPM 

d. Diameter x Langkah Piston : 68 x 45 
mm 

e. Kapasitas Mesin : 163 cc 

f. S i s t e m  P e n g a p i a n  M e s i n 
Transistorized Magneto Ignition 

g. Perbandingan Kompresi Pembakaran : 
9 
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h. Langkah Mesin : 4 

i. Langkah Jumlah Silinder Mesin : 1

j. Saringan Udara Mesin : Semi Dry 

k. Kapasitas Tanki Bahan Bakar : 3.1 L

l. Kapasitas Oli : 0.6 L 

m. Sistem Governor Mesin : Mechanical 
Posisi As Mesin Horizontal 

n. As Mesin : Counter-clockwise dari Pto 

o. Dimensi (Pxlxt) : 312 x 362 x 346 

p. Berat Bersih : 22 Kg 

2. Pengelupas kulit ari kedelai

Pada bagian ini terdapat hoper input 
bahan baku kedelai  tempat untuk 
memasukan bahan baku kedelai yang akan 
dikelupas. Sedangkan pada bagian intinya 
yaitu ruang pengelupasan kulit ari dimana 
ruang ini dibawah hoper input bahan baku. 
Pada bagian ini terdapat dua bagian yaitu i) 
bagian body yang melekat pada mesin 
kemudian bagian pintu yang dapat dibuka 
dan ditutup; ii) ruang pengelupasan 
dimana terdapat batu yang digunakan 
untuk mengelupas kedelai hingga kulitnya 
terkelupas. Untuk memaksimalkan hasil 
baik pada bagian hopper dan pada bagian 
mesin pengelupas terdapat alat bantu 
setting untuk pengaturan fungsi alat.

3. Blower 

Fungsi blower adalah memisahkan 
kedelai dengan kulit arinya. Bagian ini 
sangat penting karena akan sangat 
membantu pelaku usaha untuk secara 
otomatis memisahkan kedelai dari kulit 
arinya.

4. Frame 

Bahan material yang digunakan adalah 
siku 50x50x5 mm mild steel

5. Transmisi

Jenis transmisi yang digunakan adalah 
menggunakan V Belt.

Berdasarkan desain  a la t /mesin 
pengupas kulit ari kedelai yang sudah 
dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh 
model rancangan alat/mesin pengupas kulit 
ari kedelai sebagaimana pada gambar 1.

Gambar 1. Alat/Mesin Pengupas Kulit 
Kedelai

Keterangan gambar alat/mesin pengupas kulit 
ari kedelai :

1. Motor penggerak utama 

2. Pengupas kulit ari kedelai

a. Hopper 

b. Ruang pengelupasan

3. Blower

4. Frame 

PEMBUATAN ALAT/MESIN 

P roses  manufak tu r  pembua tan 
alat/mesin pengupas kulit ari kedelai mengacu 
pada hasil perancangan alat/mesin pengupas 
ku l i t  a r i  kede la i  yang  te lah  d ibua t 
sebelumnya. Proses pembuatan pengupas 
kulit ari kedelai ini dilaksanakan di Workshop 
Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Proses pembuatan 
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alat/mesin pengupas kulit ari kedelai terdiri 
dari beberapa tahapan yaitu adalah sebagai 
berikut. 

1. Proses pembuatan frame

2. Proses pembuatan hopper

3. Proses pembuatan saluran buang bagian 
pengupas kulit ari kedelai

4. Proses pembuatan blower

5. Proses pembuatan saluran pemisah kedelai 
dengan kulit ari 

6. Proses pembuatan pulley transmisi 

7. Proses pembuatan cover transmisi

8. Proses Proses Finishing 

9. Proses Proses Perakitan

Alat/mesin pengelupas kulit ari kedelai yang 
diproduksi dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Alat/Mesin Pengupas Kulit 
Kedelai

HASIL PENGUJIAN

Proses pengujian dilakukan untuk 
mengetahui apakah mesin pengupas kulit ari 
kedelai yang telah dibuat dapat bekerja 
dengan baik sesuai dengan fungsinya yaitu 
mengupas kulit ari kedelai. Proses pengujian 
juga dilakukan untuk mengetahui kinerja 
mesin dengan melihat pada jarak berapa 
diantara poros pengupas kulit ari kedelai 
menghasilkan hasil pengupasan kulit ari 
kedelai yang terbaik. 

Tahapan pertama adalah menguji 
kekuatan dari blower. Tujuan adanya blower 
adalah untuk memisahkan biji kedelai yang 
sudah terkelupas dengan kulit arinya. 
Hasilnya dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pengujian Blower

Gambar 3. Blower Alat/Mesin Pengupas 
Kulit   Kedelai

Pada tabel 2 terlihat bahwa blower 
dengan lubang input sebanyak 4 buah dengan 
diameter 40 mm, tidak dapat berfungsi dengan 
baik karena sebagian kedelai yang sudah 
terkelupas dan kulit arinya terbuang/keluar di 
lubang pengeluaran kulit ari. Sedangkan yang 
keluar dari lubang kedelai hasil kelupasan 
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 Lubang input blower dia 40 mm 
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sedikit. Berbeda dengan lubang input blower 
dimodifikasi dengan ditambahi plat lubang 
dia 3 mm, hasilnya kedelai yang sudah 
terkelupas kulit ari terpisah sempurna dengan 
kulit arinya dalam arti terpisah secara 
o tomat i s  denga  ke lua r  da r i  l ubang 
pengeluaran masing-masing.

 Langkah yang kedua adalah menguji 
performa dari alat/mesin pengelupas kulit ari 
kedelai. Pada langkah ini, terlebih dahulu 
melakukan setting pada jarak antara poros 
pengupas 1 dan poros pengupas 2 dengan 
memutar searah atau berlawanan jarum jam. 
Dengan asumsi kedelai yang dikupas adalah 
jenis import. Karena walaupun nanti divariasi, 
akan sangat kelihatan pada jarak tertentu, 
sehingga yang akan dilakukan adalah 
mengetahui keseragaman hasil pengupasan 
kulit ari.

Gambar 4. Ruang pengelupasan

Untuk menguji performa, dilakukan 
beberapa variasi yaitu pada lubang input 
pemasukan ruang pengelupasan atau pada 
lubang hopper dan proses akan dilakukan 
pengulangan sampai dengan 2 kali. 
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Uji 
ke 

Berat Awal  
Proses ke 

1 
Proses ke 

2 
Waktu 

Kedelai 
Terkelupas 

kg Lubang hopper mm Menit % 

1 10 7 - 6’ 67 
2 10 7 - 6’ 13 ‘’ 68 
3 10 7 - 5’09’’ 67 
4 10 7 7 12’05” 97 
5 10 7 7 11’59” 98 
6 10 7 7 12’23” 96 
7 10 10 - 5’25” 63 
8 10 10 - 5’10” 62 
9 10 10 - 5’12” 61 

10 10 10 10 8’50” 87 
11 10 10 10 9’05” 86 
12 10 10 10 8’55 86 
13 10 7 10 10’16’’ 98 
14 10 7 10 9’ 05’’  97 
15 10 7 10 9’ 16’’  98 

Tabel 3. Uji Coba Operasional Pengelupasan Kulit Ari Kedelai Import Asal Amerika
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Melihat dari Tabel 3, proses pengelupasan 
dengan proses sebanyak dua kali menunjukan 
hasil yang terbaik yaitu tingkat keberhasilan 
terkelupas 97 % dan membutuhkan waktu 
tersingkat yaitu 10 menit pada settingan 
lubang input pemasukan ruang pengelupasan 
atau pada lubang hopper kombinasi dimana 
pada proses pertama membuka 7 mm 
sedangkan pada proses kedua membuka 10 
mm.

Untuk mengetahui berapa berat kedelai 
yang hanya terkelupas dan berapa berat kulit 
arinya, diperlukan pengujian dengan metode 
yang telah diketahui efektifannya sesuai tabel 
4.

Tabel 4. Uji Coba Operasional Pengelupasn 
Kulit Ari Kedelai Import Asal Amerika

Berdasarkan pengujian pada table 4, 
diperoleh berat kulit ari rerata 0,88 kg dalam 
penggilingan 10 kg bahan kedelai yang belum 
terkelupas sehingga diperoleh kedelai yang 
terkelupas rerata 9,12 kg. Terdapat hal yang 
menarik pada saat pengujian, dimana faktor 
getaran yang biasanya merugikan ketika 
membuat alat, namun untuk mesin ini faktor 
getaran berpengaruh positif pada saat proses 
ke dua, dimana karena dampak getaran 
membuat kulit ari yang sudah terkelupas 
namun masih menempel pada kedelai menjadi 
terkelupas dan karena kombinasi dampak 
getaran dengan berat jenis maka kulit ari 
berada di atas dan kedelai berada di bawah. 
Hal tersebut yang memaksimalkan kulit ari 
terkelupas pada proses yang kedua. 

Setelah dilakukan uji coba pengupasan 
kulit ari kedelai  menggunakan alat/mesin 
hasil penerapan TTG hasil rekayasa, maka 
performa alat/mesin dapat diketahui bahwa 
penerapan TTG hasil rekayasa dapat 
menyelesaikan permasalahan pengupasan 
kulit ari kedelai dengan metode kering dengan 
kapasitas produksi sebesar 60 kg/jam dengan 
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Uji ke
Berat 
Awal

Berat Akhir Kulit Ari

1 10 kg 9,00 kg 1 kg
2

 

10 kg

 

9,25 kg 0,75 kg
3

 
10 kg

 
9,10 kg 0,9 kg

4
 

10 kg
 

9,05 kg 0,85 kg
5  10 kg  9,10 kg 0,9 kg

Gambar 5.  Pengujian alat/mesin
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biaya produksi 1 liter bahan bakar. Merujuk 
data tersebut maka diperoleh kebutuhan biaya 
operasi sebesar Rp. 150,- untuk mengelupas 
setiap kilogram bahan kedelai yang akan 
dikelupas kulit arinya.

Kegiatan penerapan TTG hasil rekayasa 
telah selesai dilaksanakan, dan tujuan telah 
tercapai. Dukungan dari berbagai pihak telah 
membantu keberhasilan kegiatan ini. Adapun 
dukungan tersebut berasal dari Gubernur 
Daerah Is t imewa Yogyakarta ,  Dinas 
Koperasi, IKM dan Perindustrian Kabupaten 
Bantul dan pelaku usaha produksi keripik 
tempe sagu merk “RAOS” yang mendapatkan 
fasilitasi kegiatan penerapan TTG hasil 
rekayasa yang aktif ikut serta dalam aktivitas 
ini maka aktivitas ini berjalan mudah. 
Dorongan lain yaitu dari tim teknis dan juga 
sarana- prasarana aktifitas di BPTTG DIY, 
sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Apa 
yang sudah diserahkan tim penyelenggara 
diharapkan berguna untuk pelaku usaha yang 
mendapatkan fasilitasi dari kegiatan ini. 
Kegiatan penerapan TTG hasil rekayasa 
d i l aksanakan  un tuk  menye le sa ikan 
permasalahan pelaku usaha khususnya di DIY 
dan diharapkan alat/mesin yang terwujud 
sesuai dengan kebutuhan, beroperasi dengan 
bagus. Manfaat bisa diperoleh dari 2 
perspektif, ialah materi serta non materi. Arti 
materi ialah sejauh mana kenaikan produksi, 
mutu, serta pemasukan pelaku usaha. 
Sedangkan arti non materi antara lain 
keamanan bekerja, pekerjaan lebih ringan, 
kepuasan kerja, serta kepuasan pelanggan atas 
kualitas tahu yang diproduksi. Transfer 
teknologi diberikan kepada pelaku usaha 
untuk menjaga kesinambungan alat/mesin 
agar dapat dipakai secara jangka panjang. 
Tujuan transfer teknologi adalah menyiapkan 
pelaku usaha dalam perawatan alat/mesin dan 
memperbaiki kerusakan ringan. Monitoring 
alat/mesin dilaksanakan secara berkala, selain 

sebaga i  fungs i  pengawasan   a spek 
kebermanfaatan oleh pelaku usaha juga 
melihat endurance performa alat/mesin. 

Melalui penerapan TTG hasil rekayasa 
ini, prototype alat/mesin dapat digandakan 
untuk diterapkan pada pelaku usaha sejenis 
baik di wilayah DIY maupun di daerah lain. 
Kebermanfaatan alat/mesin hasil penerapan 
TTG hasil rekayasa BPTTG DIY ini sebagai 
salah satu peran serta dalam memajukan 
industri mikro dan kecil khususnya di DIY.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penerapan TTG hasil rekayasa 
yang difasilitasikan ke pelaku usaha produksi 
keripik tempe sagu merk “RAOS” diperoleh 
kesimpulan yaitu 1) Pelaku usaha keripik 
t e m p e  s a g u  m e r k  “ R A O S ” d a p a t 
mengoperasikan Alat/Mesin pengelupas kulit 
ari kedelai dengan baik; 2)  Alat/mesin lebih 
aman karena desain standar dan dilengkapi 
komponen pengaman darurat; 3) Biaya 
operasional sebesar Rp. 150,- untuk 
mengelupas setiap kilogram bahan kedelai 
yang akan dikelupas kulit arinya.; 4) 
Kapasitas produksi pelaku usaha produksi 
keripik tempe sagu merk “RAOS” untuk 
mengelupas kulit ari kedelai sebesar 60 
kg/jam; 5) Pelaku usaha memperoleh efisiensi 
biaya dari sisi penyediaan bahan baku.

Saran yang diberikan berdasarkan 
penelitian yang dilakukan adalah sebagai 
berikut, diharapkan pada penelitian kedepan 
dapat dilakukan uji coba fungsi untuk 
memperbanyak varian jenis kedelai dan 
pe rba ikan  be rke l an ju t an  da r i  has i l 
perancangan ini  untuk mendapatkan 
peningkatan kapasitas produksi Hal lain yang . 
dapat diteliti adalah dampak secara ekonomi 
setelah adanya alat/mesin bantuan fasilitasi 
ini kepada pelaku usaha.
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Abstrak

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan yang sangat tinggi. Akan tetapi informasi 
tentang kekayaan jenis ikan di Indonesia hingga saat ini masih terbatas. Sungai Gajahwong 
merupakan salah satu sungai dengan hulu di KabupatenSleman dan aliran sungai melewati 
Kotamadya Yogyakarta kemudian melewati Kabupaten Bantul bermuara di Sungai Opak. 
Daerah pinggir sungai Gajahwong didominasi pemukiman padat dan beberapa pabrik sehingga 
limbah rumah tangga dan pabrik yang dibuang di Sungai Gajahwong berpotensi menurunkan 
kualitas airnya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Keanekaragaman jenis ikan 
yang ditemukan di Sungai Gajahwong baik ikan asli maupun ikan introduksi dan juga 
mengetahui kondisi lingkungan abiotiknya. Pengambilan sampel dengan cara Purposive 
random sampling pada tiga titik stasiun (I,II, dan III) dengan setiap stasiun dibagi menjadi tiga 
titik sampling. Pengukuran parameter lingkungan abiotik dilakukan pada setiap titik sampling 
dengan masing-masing tiga ulangan. Sampel ikan diambil kemudian diidentifikasi. Hasil 
penelitian menunjukkan jenis ikan yang teridentifikasi sebanyak 18 spesies, dengan rincian 13 
asli Indonesia  dan 5 (lima) merupakan ikan introduksi. Parameter lingkungan abiotik sesuai 
dengan baku mutu perairan golongan II-III , mendukung keberlangsungan hidup ikan di sungai 
Gajahwong.

Kata Kunci: Sungai, introduksi, identifikasi, jenis ikan

Abstract

Abstract. Indonesia has a very high diversity of fish species. However, information on the 
richness of fish species in Indonesia is still limited. The Gajahwong River is one of the rivers 
with its upstream in Sleman Regency and the river flows through Yogyakarta Municipality and 
then through Bantul Regency and empties into the Opak River. The Gajahwong riverbank area is 
dominated by dense settlements and several factories so that household and factory waste 
dumped in the Gajahwong River has the potential to reduce its water quality. The purpose of this 
research was to determine the diversity of fish species found in the Gajahwong River, both native 
and introduced fish, and also to determine the abiotic environmental conditions. Sampling was 
done by means of purposive random sampling at three station points (I, II, and III) with each 
station divided into three sampling points. Measurement of the abiotic environmental 

Agung Budiantoro, Arista Suci Widyaningrum, Nurul Swartiningsih
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PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan jenis 
ikan yang sangat tinggi. Diperkirakan jenis 
ikan hidup di perairan Indonesia 45% dari 
jumlah jenis global di dunia (Kottelat ., et al
1996). Keanekaragaman ikan air tawar di 
Indonesia tertinggi kedua di dunia sesudah 
Brazil, tercatat ada sekitar 1.300 jenis ikan 
bermukim di perairan Indonesia dengan 
kepadatan populasi 0,72 jenis/100 km . Akan 

2

tetapi informasi tentang kekayaan jenis ikan 
di Indonesia hingga saat ini masih tergolong 
rendah. Menurut Budiman (2002), et al. 
rendahnya pengetahuan akan kekayaan jenis 
ikan menjadi kendala dalam pemanfaatannya.  

Keanekaragaman ikan ditentukan oleh 
karakteristik habitat perairan. Karakteristik 
habitat di sungai sangat dipengaruhi oleh 
kecepatan aliran sungai. Kecepatan aliran 
te rsebut  d i ten tukan o leh  perbedaan 
kemiringan sungai, keberadaan hutan atau 
tumbuhan di sepanjang daerah aliran sungai 
yang akan berasosiasi dengan keberadaan 
hewan-hewan penghuninya (Ross, 1997). 
Studi Keanekaragaman ikan oleh: Sari dkk. 
(2019), di Sungai Belimbing Lombok Timur 
berhasil mengoleksi mengidentifikasi 14 
spesies dan terbagi dalam 8 famili; Ajai dkk. 
(2020), mendapatkan 23 spesies di Sungai 
Embaloh, Kapuas Hulu; Anggara (2020), 
mendapatkan 10 spesies di Sungai Batang 
Tembesi Merangin. Sebelumnya, Nurudin 
(2013), mendapatkan 43 jenis di Sungai 

Sekonyer, Kalimantan Tengah; Sriwidodo 
dkk. (2013), menemukan 13 spesies di inlet 
dan outlet Waduk Gajah Mungkur, Jawa 
Tengah; Nasir (2014), mengidentifikasi 
sebanyak 12 jenis ikan di Krueng Tujoh, Aceh 
Barat; sebelumnya Umar dan Kartamihardja 
(2006), mendapatkan 14 jenis ikan tangkapan 
di waduk jatiluhur; Kartamihardja (2019), 
mengemukakan di Sungai Citarum tersebut 
tercatat sebanyak 34 jenis ikan asli dan 11 
jenis ikan asing; Ridho dkk. (2019), 
menemukan 17 jenis saat musim hujan dan 14 
jenis ikan saat musim kemarau di Perairan 
Lebak Jungkal Kecamatan Pampangan 
Kabupaten Ogan Komering Ilir; Pramono et 
al. (2018),  di  hilir  Sungai  Klawing 
Purbalingga Jawa Tengah terdapat 13 spesies; 
Wahyuni dan Zakaria (2018), terdapat 13 
spesies di Sungai Luk Ulo Kabupaten 
Kebumen, Jawa Tengah; Faradiana dkk. 
(2018), mengidentifikasi 24 spesies di Waduk 
Mulur Sukoharjo, Jawa Tengah; Cahyono 
dkk. (2018),  menemukan 10 spesies 
Cyprinidae di Bendungan Colo Sukoharjo, 
Jawa Tengah;  Jusmaldi  dkk.  (2019) 
menemukan 26 spesies di Anak Sungai 
Mahakam Hulu, Kalimantan Timur; Layla 
(2019) menemukan tujuh spesies di Sungai 
babul Timur, Aceh Tenggara; Aprilliyani 
(2020)  menemukan l ima spes ies  d i 
Kaligarong Semarang.

Beberapa studi keanekaragaman jenis 
ikan air tawar di sungai – sungai yang 
mengalir di DIY sudah ada adalah : Djumanto 
& Probosunu (2011) mengenai Biodiversitas 
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parameters was carried out at each sampling point with three replications each. Fish samples 
were taken and identified. The results showed that there were 18 identified fish species, with 
details of which 13 were native to Indonesia and 5 (five) were introduced fish. The abiotic 
environmental parameters are in accordance with the water quality standards of class II-III, 
supporting the survival of fish in the Gajahwong river.

Keywords: River, introduction, identification, fish species
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ikan di Sungai Opak. Data biota ikan yang 
tertangkap penelitian tersebut di perairan 
sungai Gendol dan hulu sungai Opak 
sebanyak 12 jenis yang didominasi oleh cetol, 
uceng, dan wader cakul sebagai ikan 
planktivora. Resume oleh Satria dkk. (2020), 
terdapat  28 jenis ikan yang dijumpai di tahun 
2013 tetapi belum dijumpai di penelitian 
sebelumnya di sungai Opak. Penelitian 
Trijoko dkk. (2016), mengenai Keaneka-
ragaman jenis ikan di sepanjang Sungai 
Boyong – Code. Di sungai Boyong – Code 
dari hulu hingga hilir didapatkan 24 jenis ikan, 
sepuluh spesies ikan asli konsumsi oleh 
m a s y a r a k a t  d a n  b e r p o t e n s i  u n t u k 
dikembangbiakkan. Zaenudin (2013), 
memperoleh 10 jenis ikan di Sungai Gajah 
Wong, DIY. 

Kenyataan menunjukkan bahwa 
pengetahuan mengenai kekayaan sumber 
daya ikan di perairan tawar DIY masih relatif 
sedikit dan penelitian tidak dilakukan secara 
kontinyu, oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian secara berkelanjutan guna 
mengetahui jenis ikan air tawar di perairan 
DIY. Sekarang keanekaragaman tersebut 
menghadapi ancaman dari berbagai aktivitas 
manusia yang biasa menyebabkan punahnya 
ikan-ikan endemik, dan diperkirakan ada 
sekitar 87 jenis ikan Indonesia yang terancam 
punah ( , 1998). The World bank

Berdasarkan latar belakang, dapat 
diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis ikan yang ditemukan di 
sungai Gajahwong Kabupaten Bantul, 
DIY? 

2. Berapa banyak introduksi ikan asing di 
sungai Gajahwong Kabupaten Bantul, 
DIY? 

3. Bagaimana kondisi lingkungan abiotik 
Sungai gajahwong Kabupaten Bantul, 
DIY?

Sungai Gajahwong merupakan salah satu 
sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
berada pada daerah padat pemukiman yang di 
sebelah kanan kirinya berdiri bangunan. 
Limbah yang dihasilkan oleh pertanian, 
pabrik, dan rumah tangga dibuang langsung 
ke sungai menyebabkan pencemaran perairan 
sehingga mempengaruhi kehidupan populasi 
ikan di sungai ini. Limbah yang masuk dalam 
sungai akan dapat merubah sifat fisik, biologi, 
dan kimia perairan sungai. 

Menurut Odum (1993),perubahan 
tersebut berdampak pada menurunnya 
kualitas air dan mengganggu kehidupan 
organisme dan sungai seperti populasi ikan di 
sungai. Penelitian ini dilakukan di sungai 
Gajahwong yang dibagi menjadi tiga titik 
yaitu stasiun I, stasiun II, dan stasiun III yang 
melintasi Kabupaten Bantul. Daerah tersebut 
dipilih karena belum ada penelitian mengenai 
jenis-jenis ikan air tawar apa saja yang 
terdapat di daerah aliran sungai tersebut. Data 
mengenai jenis–jenis ikan air tawar tersebut 
berguna sebagai informasi potensi alam 
berupa kekayaan fauna ikan pada habitat 
sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai 
berikut: 

1. Mengetahui jenis - jenis ikan yang 
ditemukan dan jenis ikan introduksi di 
Sungai Gajahwong Kabupaten Bantul, 
DIY.

2.  Mengetahui introduksi ikan asing di 
sungai Gajahwong Kabupaten Bantul, 
DIY.

3.  Mengetahui kondisi lingkungan abiotik di 
sungai Gajahwong Kabupaten Bantul, 
DIY.

Manfaat penelitianini yaitu dapat 
memberikan wawasan tentang jenis-jenis ikan 
air tawar di sungai Gajahwong. Penelitian 
digunakan sebagai sumber informasi kepada 
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masyarakat, untuk dipertimbangkan sebagai 
i k a n  y a n g  d a p a t  d i k o n s u m s i  d a n 
dibudidayakan oleh masyarakat (Johnson, 
2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
September 2019 hingga Februari 2020. 
Pengambilan sampel di sungai Gajahwong, 
Kabupaten Bantul ,  Daerah Ist imewa 
Yogyakarta. Identifikasi dan dokumentasi 
sampel dilakukan di Laboratorium Biologi 
Universitas Ahmad Dahlan. Alat yang 
digunakan dalam penelitian jenis-jenis ikan di 
perairan sungai Gajahwong, Kabupaten 
Bantul  antara  la in :  penggar is  merk 
guangming berfungsi untuk mengukur 
panjang total dan panjang standar ikan dengan 
ketelitian 0,5mm, bubu berukuran 55cm, jala 
tebar, gill net, dan seser berfungsi untuk 
menangkap spesimen ikan, ember merk surya 
plastik berfungsi untuk tempat spesimen saat 
sampling, aerator berfungsi untuk menambah 
oksigen untuk ikan pada saat dimasukan 
ember, botol jam berfungsi untuk menyimpan 
spesimen ikan, plastik berfungsi untuk tempat 
spesimen, alat tulis berfungsi untuk mencatat 
hal penting pada saat identifikasi maupun 
kataloging, meteran jahit dan bola ping pong 
digunakan untuk mengukur kecepatan arus 
sungai, CO dan DO digunakan untuk 
mengukur kadar oksigen di dalam air. pH 
meter untuk mengukur pH, tali rafia, pelet 88, 
keong sawah, plastik klip, plastik ukuran (3 kg 
dan 5 kg), spidol, keong sawah, air, kertas hv, 
ikan yang didapat di sungai Gajahwong. 
Variabel bebas dari penelitian ini adalah 
stasiun sungai Gajahwong daerah Kabupaten 
Bantul dan variabel terikat dari penelitian ini 
adalah jenis ikan yang ditemukan.

Cara  ker ja  d i l akukannya  pada 
penelitian yaitu pengambilan spesimen atau 
sampel .  Penentuan  lokas i  sampl ing 
menggunakan metode purposive sampling 
yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti 
lokasi mudah dijangkau, kedalaman, dan 
tidak curam. Perairan Sungai Gajahwong 
sepanjang 5 km, dibagi menjadi tiga stasiun 
yaitu stasiun I di jembatan Wirokerten, stasiun 
II di jembatan Mintoragan, dan stasiun III di 
Tempuran Banyu Kencono. Jarak antar 
stasiun 1-2 km dengan luas antar titik 
sampling berjarak 50-100 meter, tiga titik 
sampling seperti tampak pada Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel Ikan 
Sungai Gajahwong, Kabupaten Bantul, DIY. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
penelitian di Sungai Gajahwong Kabupaten 
Bantul ditemukan sebanyak 18 spesies. Ikan-
ikan tersebut tergolong kedalam 11 famili 
yaitu Cyprinidae, Gobiidae Nemacheilidae, , 
Cich l idae ,  C la r i i dae ,  Lor i ca r i idae , 
Zena rchop te r idae ,  Osphronemidae , 
Aplocheilidae, Poeciliidae, dan Channidae. 
Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada 
tabel 1. 
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No.
 

Ordo
 

Famili
 

Spesies
 

Stasiun

 

I
 
II

 
III

1.
 

Cypriniformes
 

Cyprinidae
 

Mystacoleucus obstusirostris
 

√

 

√
 
√

 

Barbonymus balleroides
 

√
 
-

 
-

 

Rasbora argyrotaenia
 

√
 
-

 
-

 

Barbodes binotatus
 

-
 
-

 
√

 

Osteochilus vittatus
 

-
 
√

 
-

 
 

Balitoridae
 

Hampala macrolepidato
 

 
-

 
-

 
√

 

Nemacheilus fasciatus  √  -  -  

2. Perciformes Cichlidae Oreochromis niloticus  √  √  √  
Trichopodus trichopterus  √  -  -  
Amphilophus labiatus  
 

-  -  √  

Osphronemidae Trichogaster sp.  -  -  √  

Gobiidae Glossogobius giuris  -  -  √  

Chanidae Channa striata  √  √  -  

3.
 

Siluriformes
 

Loricariidae
 

Pterygoplichthys pardalis
 

√
 
√

 
-

 

Clariidae
 

Clarias leucanthus
 

√
 
√

 
-

 
4.

 
Beloniformes

 
Zenarchopteridae

 
Dermogenys pusilla

 
√

 
√

 
√

 5.
 

Cyprinodontiformes
 

Aplocheilidae
 

Aplocheilus panchax
 

-
 
-

 
√

 

Poecillidae
 

Poecilia reticulata
 

√
 
-

 
√

 

Jurnal Riset Daerah

3806

Ikan yang ditemukan di setiap stasiun 
di Sungai Gajahwong dengan jenis yang 
berbeda-beda. Pada stasiun I, ikan yang 
tertangkap lebih banyak jenisnya, berbeda 
dengan stasiun II dan III dimana peneliti 
memperoleh ikan dengan jenis yang lebih 
sedikit. Salah satu penyebabnya antara lain 

karena penelitian yang dilakukan kurang 
memperhatikan waktu, penelitian dimulai 
pada pukul 09.00 dimana hari sudah 
menun jukkan  t e rang .  Adapun  has i l 
identifikasi jenis-jenis ikan yang diperoleh 
ditunjukkan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Jenis – jenis ikan yang tertangkap di sungai Gajahwong Kabupaten Bantul, DIY.

Keterangan:  √  =  d i temukan
                        -  =   tidak ditemukan
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DESKRIPSI IKAN YANG DITANGKAP 
DI SUNGAI GAJAHWONG 
KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan penangkapan sampel 
yang telah dilakukan diperoleh sejumlah 18 
jenis ikan dari tiga stasiun di Sungai 
Gajahwong Kabupaten Bantul, DIY. Ikan dari 
hasil identifikasi tergolong menjadi 11 famili. 
Adapun deskripsi dari 11 famili ikan tersebut 
sebagai berikut:

1. Cyprinidae.

Famili cyprinidae diperoleh terbanyak 
yaitu sebanyak enam spesies. Menurut 
Beamis (2010), Banyaknya spesies et al. 
dari famili cyprinidae menunjukkan 
kemampuan familia ini untuk beradaptasi 
dan berkembang biak secara cepat. Ciri-
ciri famili cyprinidae yaitu memiliki 
postur tubuh pipih, tinggi dan memanjang, 
bersisik besar, dan bentuk ekor . forked

Menurut Saanin (1984),  Famili 
cyprinidae mempunyai ciri khas ada 
tonjolan tunggal yang terdapat di kepala 
atau di bawah mata, pinggir rongga mata 
bebas atau tertutup oleh kulit, mulut agak 
ke bawah dan memiliki sungut yang 
jumlahnya tidak lebih dari empat helai. 
Terdapat sambungan tulang rahang yang 
tidak berbonggol.  Sirip punggung 
biasanya berjari – jari keras dan terletak 
bertepatan dengan sirip perut. Adapun 
jenis ikan yang ditemukan yang termasuk 
dalam golongan famili cyprinidae adalah 
sebagai berikut:

a.  Mystacoleucus obtusirostris . 

Ikan  kepek  (Mys taco leucus 
obtusirostris) memiliki ciri-ciri yaitu 
bentuk tubuh pipih dan panjang dengan 
punggung meninggi. Badan berwarna 
keperakan, sirip punggung dan sirip 
ekor berwarna kekuningan dengan 

garis hitam di bagian pinggir. Sisik ikan 
bertipe sikloid memiliki bentuk mulut 
terminal dan juga ekor berbentuk 
forked. Sirip dada berwarna kuning dan 
sirip dubur berwarna orange terang. 

Gambar 2. Ikan Kepek (Dokumentasi 
Pribadi, 2019)

b.  Barbonymus balleroides. 

Ikan  be l e s  yang  d i t emukan 
memiliki badan d dengan panjang total 
9,5 cm dan panjang standar 6 cm. 
Badan berbentuk pipih dan sirip dada 
terletak jauh dari sirip perut pada 
bagian depan badan. Terdapat warna 
merah pada bagian matanya, dan 
bagian tubuh ditutupi dengan sisik-
sisik sikloid, rumus sisik :1⁄2 / 5 / 30 / 4 / 
1⁄2 .Deskripsi Meristik yaitu D I,8; A 
I,6; P IV,22; V II,12; C VIII,13; Li 30, 
Sirip ekornya bercagak (forked) dan 
berwarna agak kemerahan,memiliki 
bentuk mulut terminal. Sirip dada 
terletak jauh dari sirip perut pada 
bagian depan badan. Memiliki ekor 
yang agak kemerahan dan terdapat 
warna merah pada bagian matanya. 

Gambar 3. Ikan Beles (Dokumentasi 
Pribadi, 2019)
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c.  Rasbora argyrotaenia 

I k a n  w a d e r  p a r i  ( R a s b o r a 
argyrotaenia )  yang ter tangkap 
merupakan ikan berukuran kecil 
memi l ik i  pan j ang  t o t a l  4  cm, 
sedangkan panjang standar 2 cm, yang 
sering ada di sungai sungai mengalir. 
Memiliki bentuk tubuh yang pipih, 
rumus sisik 1⁄2 / 2 / 26 / 2 / 1⁄2, 
mempunyai sepasang mata jernih, 
terdapat garis kehitaman di bagian 
tengah badan, D 5; A 7; P 30; V 8; C 20; 
Li 26 dan banyak ditemukan di sungai. 
Warna tubuh ikan berwarna coklat 
kekuning- kuningan. Wader pari 
banyak ditemukan di sungai yang 
keadaan lingkungannya masih bersih.

G a m b a r  4 .  I k a n  Wa d e r  P a r i 
(Dokumentasi Pribadi, 2019). 

d. Barbodes binotatus 

Ikan Tawes (Barbodes binotatus) 
mempunyai tubuh berwarna putih 
sedikit keperakan dan bentuk tubuh 
fusiform dengan panjang total 10 cm, 
panjang standar 8,2 cm. Tipe sisik 
berbentuk cycloid, mulut terminal dan 
bentuk ekor bercagak. Deskripsi 
meristic D I,8; A I, 6-7; P 13; VII,7; C 
22-24; Li 26-30. Memiliki kepala yang 
kecil dan sepasang barbel. Sirip dubur 
dan perut berwarna sedikit orange. 

Gambar 5. Ikan Tawes (Dokumentasi 
Pribadi, 2019).

e.  Osteochilus vittatus 

Ikan yang Osteochilus vittatus 
ditemukan di Sungai Gajahwong 
Memiliki bentuk tubuh dengan panjang 
total 21 cm dan panjang standar 13,5 
cm, berwarna coklat kehitaman 
terdapat satu atau tiga tubus keras pada 
moncong dan sebuah garis warna dari 
operkulum sampai ke awal sirip ekor 
27-35 sisir saring pada lengkung insang 
pertama bayang ekor dikelilingi 16 
sisik. Memiliki tipe sisik cycloid, tipe 
mulut subterminal dan tipe ekor forked 
dan Deskripsi meristik D VI,7 ; A II,5 ; 
P VIII, 20 ; V IV,14 ; C X,8 ; Li 34. 

Gambar 6. Ikan Nilem (Dokumentasi 
Pribadi, 2019).

f.   Hampala macrolepidota 

I k a n  P a l u n g  ( H a m p a l a 
macrolepidota) memiliki sebuah garis 
hitam yang terletak antara sirip dorsal 
dan sirip ventral, garis tersebut bisa 
semakin samar apabila ikan dewasa. 
Ikan Palung memiliki sirip berwarna 
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merah kekuningan, kecuali sirip dorsal 
yang berwarna gelap. Pada sirip tepi 
ekor berwarna hitam. Tipe sisik 
ctenoid terminal, tipe mulut , dan 
bentuk ekor (Sukmono dan forked 
Margaretha, 2017). Ikan palung yang 
tertangkap di sungai Gajahwong 
memiliki panjang total 10,7 cm dan 
panjang standar 9 cm, Rumus sisik 
1 1
/2/5/23/3/ /2, dan Deskripsi Meristik D 

II,8; A I,5; P II,26; V 18; C IV,16; Li 23. 

G a m b a r  7 .  I k a n  H a m p a l a 
(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

2. Cichlidae

Famili cichlidae yang tertangkap 
sebanyak tiga jenis ikan. Ikan termasuk 
kedalam jenis famili cichlidae dengan ciri-
ciri bentuk tubuh memanjang pipih, 
punggung agak tinggi. Menurut Saanin 
(1984) Famili cichlidae mempunyai 
bentuk tubuh bulat pipih, punggung lebih 
tinggi, pada badan dan sirip ekor (caudal) 
ditemukan garis lurus (vertikal). Pada sirip 
punggung  d i t emukan  gar i s  lu rus 
memanjang. Famili ini memiliki lima buah 
sirip, yaitu sirip punggung (dorsal), sirip 
dada (pectoral), sirip perut (ventral), sirip 
anal(anal), sirip ekor (caudal). Sirip 
punggung memanjang dari bagian atas 
tutup insang sampai bagian atas sirip ekor. 
Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip 
perut yang berukuran kecil dan sirip anus 
yang hanya satu buah berbentuk agak 
panjang. 

a.  Oreochromis niloticus 

Ikan Nila dilaporkan sebagai 
pemakan plankton, pemakan segala 
( o m n i v o r a ) ,  s a m p a i  p e m a k a n 
tumbuhan sehingga ikan ini dapat 
dimanfaatkan sebagai pengendali 
gulma air. Ikan nila hidup di kolam 
sempit dan dangkal, maupun perairan 
yang luas dan dalam. Nila juga hidup di 
rawa, waduk, sawah, tambak air payau 
atau di dalam jaring terapung di laut 
sehingga ikan Nila tergolong ikan 
introduksi karena dapat mengancam 
ikan asli daerah tersebut. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan ikan 
nila memiliki mata dengan retina hitam 
gelap dan bulat menonjol besar, tepi 
mata berwarna abu- abu. Panjang tubuh 
ian yang tertangkap yaitu panjang total 
: 7,3 cm , panjang standar : 6,4 cm , 
Sisik dengan rumus 1⁄2 / 4 / 22 / ctenoid 
8 / 1⁄2 tipe ekor Sirip , homocercal. 
punggung keras yaitu D XV,10; A 
VIII,4; P 22; V III,10; C 14; Li 22 dan 
garis-garis berwarna hitam keabuan 
dan putih kehijauan. 

Gambar 8. Ikan Nila (Dokumentasi 
Pribadi, 2019).

b.  Amphilophus labiatus 

Ikan red devil yang ditemukan di 
Sungai Gajahwong memiliki bentuk 
tubuh pipih, panjang total 5 cm, 
panjang standar 2,7 cm rumus sisik 1⁄2 / 
5/ 1/ 7 / 1⁄2 Li 24, Deskripsi Meristik D 
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XVII.10 ; A X.3 ; V II.12 ; P III.9 ; C 
III.12, warna orange cerah dengan 
bagian dorsal berwarna hitam. Pada 
bagian sirip berwarna orange,memiliki 
tipe sisik dan bagian mulut cycloid 
terminal, bentuk ekor . Ikan red rounded
devil tergolong ikan introduksi. 

G a m b a r  9 .  I k a n  r e d  d e v i l 
(Dokumentasi Pribadi, 2019). 

3. Nemacheilidae

Famili Nemacheilidae hidup di sungai 
yang airnya mengalir agak deras, dengan 
dasar bebatuan sebagai tempat berlindung. 
Ukuran badannya kecil, ikan ini bentuknya 
kurus bulat, kecil, dan memiliki garis – 
garis pada badannya, panjang maksimal 
hanya mencapai 10 cm, dan beberapa 
sungut pada ujung mulutnya. Selain 
dimanfaatkan untuk konsumsi, ikan ini 
diperdagangkan sebagai ikan hias. Di 
sungai Gajahwong ditemukan spesies 
yang termasuk ke dalam famili Balitoridae 
sebagai berikut. 

a.   Nemacheilus fasciatus 

Ikan Uceng besar memiliki badan 
m e m a n j a n g .  I k a n  d a r i  g e n u s 
Nemacheilus ditandai dengan sirip 
punggung yang agak pendek ( 7 atau 8 
cabang ), Deskripsi meristic D III,6; A I 
,4; P IV,12; V IV,8; C IV, 26, panjang 

total : 7,5 cm , panjang standar : 6,5 cm, 
garis longitudinal, membentuk sebuah 
band di seluruh tubuh ke arah sirip ekor, 
bola mata berwarna hitam besar. 
Lubang hidung dekat satu sama lain, 
tubular tapi tidak diperpanjang sebagai 
sungut. Mulut setengah lingkaran, bibir 
agak berdaging, sangat berkerut, bibir 
atas dengan sepasang barbel (Kottelat 
et al., 1996). 

Gambar 10.  Ikan Uceng Besar 
(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

4. Loricariidae

Famil i  lor icar i idae  merupakan 
sekelompok ikan air tawar yang berasal 
dari perairan Amerika Selatan dan bagian 
utara Amerika Tengah hingga Nikaragua. 
Famili loricariidae ditandai dengan tubuh 
yang tertutup oleh kulit yang mengeras 
dengan bentuk mulut cakram, kepala serta 
bentuk tubuh melebar dan dan membentuk 
seperti panah. Batang ekor memanjang 
dan sirip punggung lebar. Pada semua 
siripnya kecuali sirip ekor selalu diawali 
oleh duri keras. Berikut deskripsi spesies 
yang ditemukan. 

a.   Pterygoplichthys pardalis 

Ikan  sapu  –  sapu  a tau  ikan 
bandaraya termasuk dalam famili 
Loricariidae. Ikan sapu – sapu dapat 
hidup bersama dengan ikan akuarium 
apa saja. Meskipun begitu, ikan sapu-
sapu bisa tumbuh sepanjang 60 cm dan 
menjadi kurang aktif dan kurang 
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bersahabat. Ikan Sapu-sapu tergolong 
ikan introduksi, karena ikan Sapu-sapu 
berdampak pada beberapa ikan asli 
hilang dan mendominasi perairan. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan 
tubuh ikan yang tertangkap memiliki 
panjang total: 27,8 cm ; panjang 
standar: 21,3 cm. Memiliki bentuk 
kepala melebar membentuk seperti 
panah, tubuh tertutup oleh kulit yang 
mengeras dengan bentuk mulut 
cakram, permukaan tubuh kasar, keras, 
dan tajam. Bentuk seperti suckermouth 
gigi sejajar, memiliki sepasang sungut 
di sudut mulut, alat penempel terletak 
di bibir atas dan bibir bawah. Rumus 
sisik /2/3/27/5/ /2 dan memiliki 1 1

deskripsi meristik D I,12; A I,4; P II,10; 
V II,10; C II,14; Li 27. 

G a m b a r  11 .  I k a n  s a p u - s a p u 
(Dokumentasi Pribadi, 2019). 

5. Zenarchopteridae

Famili zenarchopteridae merupakan 
famili ikan julung–julung ( air halfbeak) 
tawar dan payau yang terdistribusi terbatas 
di kawasan Indo-Pasifik Barat (Lovejoy et 
a l .  2 0 0 4  d a n  N e l s o n  2 0 0 6 ) . 
Zenarchopteridae memiliki morfologi 
tubuh yang unik (yang berbentuk paruh), 
bentuk tubuh pipih memanjang. 

a.  Dermogenys pusilla 

Ikan Bentuk Dermogenys pusilla 
tubuh berbentuk pipih memanjang 
seperti silindris atau pipa. Kepala 
bersisik, rahang bawah lebih panjang 
dari rahang atas dan bagian ujungnya 
(Kottelat ., 1996). Deskripsi et al
Meristik D 9; A IV,9; P 16; C 15; Li 16, 
Rumus Sisik: /2/3/16/3/ /2, panjang 

1 1

total ikan yang tertangkap 5,1 cm,dan 
panjang standar 4,5 cm. 

Gambar 12. Ikan Cucut (Dokumentasi 
Pribadi, 2019). 

6. Clariidae

Famili clariidae merupakan salah satu 
jenis ikan air tawar yang termasuk ke 
dalam ordo siluriformes dan digolongkan 
ke dalam ikan bertulang sejati. Ikan jenis 
famili clariidae dicirikan dengan tubuhnya 
yang licin dan pipih memanjang, serta 
adanya sungut yang menyembul dari 
daerah sekitar mulutnya. Tubuhnya 
memiliki sirip punggung (dorsal) dan sirip 
anus (anal) berukuran panjang, yang 
hampir menyatu dengan ekor atau sirip 
ekor. 

a.   Clarias leiacanthus 

Ikan lele salah satu hasil perikanan 
budidaya yang menempati jumlah 
p r o d u k s i  u r u t a n  t e r a t a s  y a n g 
dihasilkan. Ikan lele tergolong ikan 
introduksi, ditemukan di stasiun I dan 
stasiun II yang tempatnya di pinggiran 
sungai  berupa persawahan dan 
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perkampungan penduduk. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan Ikan 
lele yang tertangkap memiliki tubuh 
panjang total : 24 cm , dan panjang 
standar : 22,5 cm. Memiliki tubuh yang 
licin tidak bersisik, kepala bagian atas 
keras dengan mata yang kecil dan 
mulut lebar yang terletak di ujung 
moncong. Dilengkapi sejenis kumis 
empat pasang yang berguna untuk 
bergerak di air yang gelap. Sirip 
punggung dan sirpanus yang juga 
panjang yaitu D 64; A 42; P II,18; V 12; 
C 15. 

Gambar 13. Ikan lele (Dokumentasi 
Pribadi, 2019).

7. Osphronemidae

Osphronemidae merupakan famili dari 
ikan sepat. Ikan ini termasuk jenis 
tangkapan ikan yang digemari masyarakat. 
Menurut (Aldiana .2012) Ikan sepat et al
merupakan ikan konsumsi yang penting, 
terutama sebagai sumber protein di daerah 
pedesaan. Ciri famili ini memiliki tubuh 
yang licin, bentuk tubuh seperti ikan 
mujair mujair, berwarna gelap, dengan 
garis dan bintik – bintik pada tubuh. 

a. sp.  Trichogaster 

Has i l  pene l i t i an  yang  t e lah 
dilakukan, Ikan Sepat biru yang 
tertangkap memiliki panjang tubuh 
total: 11,3 cm ; panjang standar: 9,6 cm 
. Memiliki bentuk tubuh pipih dengan 
pola warna berupa barisan gelap miring 

p a d a  s i s i  l a t e r a l  t u b u h .  P a d a 
pertengahan sisi tubuh terdapat 1 atau 2 
bercak hitam dan pada pangkal sirip 
ekor. Sirip anal memanjang hingga di 
bagian pangkal ekor dan tepi berwarna 
kuning hingga orange, sirip ekor 
terdapat bercak orange. Tipe sisik yaitu 

1 1cycloid . dengan rumus /2/7/42/14/ /2 
Sirip dorsal terletak jauh ke belakang, 
namun berakhir agak jauh di depan 
sirip ekor. Sirip ekor berwarna 
kekuningan yaitu D VI,10; A XX,26; P 
20; V 2; C 16; Li 42. Moncong runcing 
dan mulut kecil dengan tipe mulut 
terminal dan bentuk ekor bercagak 
( ) .  Ikan yang di temukan forked
dideskripsikan sebagai berikut. 

G a m b a r  1 4 .  I k a n  S e p a t  b i r u 
(Dokumentasi Pribadi, 2019). 

b.   Trichopodus trichopterus 

Ikan Sepat hitam memiliki ciri-ciri 
bertubuh pipih memanjang dengan 
pola warna berupa barisan gelap miring 
p a d a  s i s i  l a t e r a l  t u b u h .  P a d a 
pertengahan sisi tubuh terdapat 1 atau 2 
bercak hitam dan pada pangkal sirip 
ekor. Sirip anal memanjang hingga di 
bagian pangkal ekor dan tepi berwarna 
kuning hingga orange, sirip ekor 
terdapat bercak orange. Tipe sisik yaitu 
cycloid. 

Sirip dorsal terletak jauh ke 
belakang, namun berakhir agak jauh di 
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depan sirip ekor. Sirip ekor berwarna 
kekuningan. Moncong runcing dan 
mulut kecil dengan tipe mulut terminal 
dan bentuk ekor bercagak ( ). forked
Deskripsi Meristik D VI,10; A XX,26; 
P 20; V 2; C 16; Li 42, rumus sisik 
1 1/2/7/42/12/ /2, panjang total 10,6 cm, 
dan panjang standar 8,5 cm. 

Gambar 15. Ikan Sepat (Dokumentasi 
Pribadi, 2019).

8. Aplocheilidae

Famili Aplocheilidae merupakan 
sejenis ikan kecil penghuni perairan dekat 
persawahan. Ikan ini ditandai dengan 
bintik putih di atas kepalanya yang seperti 
tetesan timah. Bentuk tubuh ikan kecil 
memanjang, tetapi membulat di bagian 
perut. Kepala memipih datar di bagian 
depan, tegak di bagian belakangnya, sisi 
atasnya datar seperti punggung bagian 
depan. 

a.      Aplocheilus panchax 

Aplocheilus panchax memiliki 
tubuh yang silindris memanjang, pada 
bagian kepala nya cenderung datar dan 
terdapat titik berwarna perak di bagian 
kepala. Ikan kepala timah memiliki 
sisik tipe sikloid dan memiliki bentuk 
mulut subterminal dengan bentuk ekor 
rounded. Sisik melintang badan dengan 
rumus 1⁄2 / 3 / 42 / 4 / 1⁄2, Deskripsi 
Meristik D IV,4; A 8; P 30; V 8; C IV,10; 
Li 42, panjang total 3,2 cm, dan 
panjang standar 1,9 cm. 

Gambar 16. Ikan Kepala Timah 
(Dokumentasi Pribadi, 2019). 

9. Gobiidae

Famili Gobiidae family dengan ciri 
tubuh ikan berukuran kecil tetapi tebal 
dengan bentuk ekor menipis. Ujung sirip 
ekor berwarna hitam. Letak mulut 
superior. Gigi pada rahang bawah terletak 
dalam dua baris atau lebih. Celah insang 
memanjang sampai bagian bawah dekat 
pinggiran preoperkulum atau lebih jauh ke 
depan. Bagian depan sirip panggung I 
tertutup oleh sisik yang ukurannya lebih 
kecil bila dibandingkan dengan sisik di 
bagian tubuh. Terdapat bintik hitam di 
tubuhnya. Sirip punggung I dengan 8 jari- 
jari keras. Tubuh ditutupi oleh sisik 
ctenoid. 

a.   Glossogobius giuris 

Ikan beloso makanan berupa udang 
dan ikan kecil dalam kondisi hidup 
ataupun mati. Ikan ini termasuk ke 
dalam ikan demersal yaitu ikan yang 
hidup dan makan di dasar (zona 
demersal). Ikan beloso kecil hidup 
bergerombol dan jarang berenang, 
mereka lebih suka berdiam diri 
bersembunyi di pasir, namun ketika ada 
mangsa lewat ikan ini dengan gesit 
berenang mengejarnya. Dari penelitian 
yang telah dilakukan ikan beloso yang 
menjadi sampel memiliki panjang 
tubuh total : 11,3 cm ; Panjang standar : 
6,7 cm, tubuh berwarna perak dan abu-
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a b u  k e c o k l a t a n  p a d a  b a g i a n 
punggungnya yaitu D VII, 8; A II, 10; P 
IV, 26; V 8 ; C 16; Li 6. Tubuh 
dise l imut i  s i s ik  dengan rumus 
1 1
/2/5/6/7/ /2, bentuk kepala datar 

menebal dan rahang bagian bawah 
menonjol. Bentuk sisik dan cynoid 
memiliki bentuk mulut terminal serta ,
memiliki ekor berbentuk . round

G a m b a r  1 7 .  I k a n  B e l o s o 
(Dokumentasi Pribadi, 2019).

10. Poeciliidae

Famili Poeciliidae memiliki ciri ikan 
yang berukuran kecil, dengan bentuk 
tubuh lonjong dan memanjang silindris. 
Bagian kepala kecil dan membesar di 
bagian tengah tubuh lalu mengecil ke 
bagian ekor. Memiliki sirip yang lengkap 
seperti dada, sirip punggung, sirip dubur, 
sirip ekor, ikan famili ini memiliki warna 
tubuh cerah. 

a.  Poecilia reticulata 

Tubuh berukuran kecil dengan 
bentuk lonjong memanjang dan 
memiliki bentuk tubuh fusiform. Tipe 
sisik cycloid dan mulut sub terminal. 
Ekor pada ikan ini  meruncing. 
Memiliki linea lateralis sempurna dari 
sampang insang hingga pangkal ekor. 
I k a n  b e t i n a  b e r w a r n a  k u n i n g 
kecoklatan dan perut gendut berwarna 
putih. Deskripsi meristic D 4-6; A 6- 7; 
P 14-15; C 9-11; Li 22-24, panjang total 

2,4 cm, dan panjang standar 2 cm. Ikan 
Guppy tergolong ikan introduksi, ikan 
ini terdapat di pinggiran sungai 
memiliki kebiasaan makan serangga. 
Ikan Guppy memiliki daya kolonisasi 
tinggi dimana satu induk betina dapat 
berkembang biak dengan salinitas dan 
suhu air yang luas. 

G a m b a r  1 8 .  I k a n  G u p p y 
(Dokumentasi Pribadi, 2019). 

11. Chanidae

Famili Chanidae memiliki ciri sirip 
ekor panjang dan bercagak dalam. Jari–jari 
bagian depan sirip punggung memanjang. 
Tubuh tertutup sisik ctenoid. Sirip dubur 
berjari-jari lemah. Sirip dada terletak di 
bawah mendekati bagian ventral tubuh. 
Moncong lancip, letaknya terminal. Mata 
besar, gurat sisi terlihat jelas dengan arah 
lurus, warna tubuh di atas gurat sisi abu-
abu, di bagian ventral berwarna putih. 
Spesies yang ditemukan yaitu sebagai 
berikut. 

a.  Channa striata 

Ikan gabus termasuk ke dalam 
hewan karnivora, hidup di rawa, 
sungai, dan perairan keruh. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan ikan 
yang tertangkap memiliki panjang 
tubuh panjang total: 6,7 cm, panjang 
standar:  5,9 cm. Tubuh bagian 
punggung berwarna coklat kehitaman 
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dan bagian perut berwarna putih 
kecoklatan. Memiliki sirip dorsal yang 
memanjang sampai pangkal ekor tetapi 
tidak menyatu yaitu D 30; A 26; P 26; V 
12; C 16; Li 45. Bentuk kepala agak 
pipih seperti kepala ular dengan 
permukaan tubuh dan kepala ditutupi 
oleh sisik tebal tipe sisik nya yaitu 

1 1ctenoid, rumus sisik /2/7/45/5/ /2 dan 
permukaan kasar. Kepala berbentuk 
seperti kepala ular, tipe mulutnya 
subterminal. Sirip ekornya termasuk 
tipe yaitu membulat pada bagian round 
ujungnya (Sukmono dan Margaretha, 
2017).

Gambar 19. Ikan Gabus (Dokumentasi 
Pribadi, 2019).

 

Hasil penelitian di sungai Gajahwong 
ini ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 
oleh Zaenudin (2013)walaupun sungai yang 
diteliti sama. Dalam penelitian ini, wilayah 
yang diteliti adalah Sungai Gajahwong di 
Bantul (Hilir) sedangkan Zaenudin (2013) 
meneliti di bagian hulu dan tengah (belum 
masuk Bantul). 

Zaenudin (2013) hanya menemukan 10 
spesies sedangkan dalam penelitian ini dapat 
diidentifikasi 18 spesies. Lokasi Sungai 
Gajahwong di Bantul. Spesies ikan yang 
ditemukan di hulu oleh Zaenudin (2013) 
tetapi tidak ditemukan di hilir (Bantul) pada 
penelitian ini yaitu ikan ekor pedang 
( )  dan ikan s i l i Xiphophorus  hel ler i

( ). Kemungkinan Macrognathus aculeatus
suhu lingkungan perairan di hilir tidak sesuai 
dengan kedua jenis ikan di atas sehingga 
mereka tidak ditemukan di hilir (Bantul). 
Sedangkan catfish, beloso, dan sepat juga 
hanya ditemukan di wilayah hilir (Kabupaten 
Bantul). 

Jenis ikan yang ditemukan di Sungai 
Gajahwong hilir (Bantul) sebanyak 18 jenis 
lebih banyak daripada di Sungai Code hilir 
(Maliana, 2005) yang hanya 11 jenis. Tidak 
ditemukan ikan kepala timah, beloso, uceng, 
hampala, beles, tawes, dan red devil di Code 
sedangkan pada penelitian ini ditemukan. 
Kemungkinan metode sampling yang 
digunakan Maliana (2005), berbeda sehingga 
tidak bisa menemukan jenis ikan tersebut 
karena kondisi lingkungan kedua sungai 
relatif sama.

KONDISI ABIOTIK DI SUNGAI 
GAJAHWONG 

Kondisi Abiotik (parameter fisika dan 
kimia) di Sungai Gajahwong, dapat menjadi 
faktor yang mendukung kepadatan populasi 
ikan yang tinggi atau rendah di Sungai 
Gajahwong. Kondisi perairan yang tidak baik 
atau sesuai akan dapat memaksimalkan 
pertumbuhan ikan. Hasil pengukuran 
temperatur di tiga stasiun tempat penelitian 
masih dikatakan normal, karena memiliki 
rata-rata suhu air umumnya 25 -28 C (Odum, 

o o

1993). Menurut Cahyono (2000) bahwa suhu 
air yang cocok untuk kehidupan ikan adalah 
15 -30 C. Tempat penelitian di tiga stasiun o o

menunjukkan masih dalam batas normal, 
sehingga populasi ikan yang hidup di Sungai 
Gajahwong dapat mentolerir temperatur 
dengan baik. 

Derajat Keasaman (pH) di ketiga 
stasiun tempat penelitian menunjukkan antara 
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6-7, hal ini menunjukkan bahwa kondisi pH di 
Sungai Gajahwong mendukung pertumbuhan 
ikan secara alami. Menurut Asmawi (1984) 
pH perairan yang baik untuk kehidupan ikan 
dan makanan alami adalah antara 6-8, 
Kandungan oksigen terlarut/Dissolved 
Oxygen (DO) di tiga stasiun tempat penelitian 
berkisar antara 5-5,4 mg/lt. Berdasarkan 
kisaran tersebut menunjukkan bahwa DO 
dalam keadaan normal atau layak untuk 
mendukung pertumbuhan ikan dan organisme 
air. Sesuai pendapat Cahyono (2000) bahwa 
kandungan DO dalam air yang cocok untuk 
pertumbuhan ikan minimal 5 mg/lt. 

Karbondioksida terlarut (CO  terlarut) 2

di sungai Gajahwong selama penelitian 
berkisar antara 25-50 mg/lt.Kondisi tersebut 
tidak aman bagi kehidupan ikan di sungai 
Gajahwong, karena menunjukkan keadaan 
t idak normal dan t idak layak untuk 
mendukung kehidupan ikan di sungai. 
Salinitas di tiga stasiun berbeda pada sungai 
G a j a h w o n g  m e n u n j u k k a n  a n g k a  0 , 
merupakan kondisi normal di sungai yang 
layak untuk pertumbuhan ikan air tawar. 
Menurut Johnson (2005) bahwa nilai salinitas 
air untuk perairan air tawar biasanya sekitar 0-
0,5 ppt, untuk perairan air payau sekitar 0,5-
30 ppt dan untuk air laut lebih dari 30 ppt. 

Kuat Arus di Sungai Gajahwong pada 
tiga stasiun menunjukkan kisaran nilai P 
antara 0,08-0,11 m/s, dan nilai T antara 0,10-
0,17 m/s. Kuat arus yang normal, hal ini 
menguntungkan jangkauan peneliti dalam 
menjaring dan menyeser untuk menangkap 
ikan lebih banyak bila dibandingkan dengan 
tempat yang memiliki kuat arus yang deras. 
Lebar sungai di tiga stasiun di Sungai 
Gajahwong memiliki kisaran antara 5,7-26 m, 
lebar sungai tersebut dapat dijangkau peneliti 
sehingga memudahkan menjaring ikan lebih 
banyak. Dan Substrat pada tiga stasiun 
mempengaruhi jangkauan peneliti dalam 

menjaring ikan, substrat dari tiga stasiun yaitu 
berbatu dan berlumpur. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Jenis–jenis ikan yang tertangkap di 
sungai Gajahwong Kabupaten Bantul, DIY 
sebanyak 18 spesies. Dari hasil penelitian, 
Ordo yang memiliki jenis dengan jumlah 
terbanyak adalah Ordo Cypriniformes dan 
Perciformes dengan jumlah sebanyak 13 
spesies. Ordo yang memiliki jumlah jenis 
terendah yaitu Beloniformes, yaitu satu 
spesies. 

Introduksi ikan asing di sungai 
Gajahwong ditemukan sebanyak lima jenis. 
Ikan introduksi berpotensi mengakibatkan 
hilang atau berkurangnya populasi ikan asli 
atau endemik. 

Parameter kondisi lingkungan abiotik 
di sungai Gajahwong Kabupaten Bantul, DIY 
yaitu rata – rata temperatur, pH air, kuat arus, 
s a l i n i t a s ,  ( D O ) d i s s o l v e d  o x y g e n  
menunjukkan keadaan normal, sesuai 
Golongan II dan III Perairan sehingga 
mendukung untuk keberlangsungan hidup 
ikan. Karbondioksida terlarut dalam kategori 
tidak aman bagi ikan.

Saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Perlu peran masyarakat setempat menjaga 
kondisi abiotik perairan air tawar. Seperti 
tidak membuang sampah di sungai, dan 
tidak meracuni ikan dengan penggunaan 
pestisida sembarangan. 

2. Pengendalian eksploitasi sumber daya 
ikan sembarangan khususnya ikan air 
tawar, dan meningkatkan kelestarian ikan 
air tawar.

3. Penelitian selanjutnya tentang jenis ikan 
disarankan menggunakan metode yang 
berbeda, waktu penelitian yang lebih lama, 
dan alat tangkap yang lebih bervariasi. 
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Abstrak

Kegiatan pengabdian pada masyarakat bidang pertanian ini bertujuan untuk mengurangi 
penggunaan pestisida dengan  sistem pengendalian hama yang efektif, murah dan ramah 
lingkungan. Hampir semua seranggan yang aktif pada malam hari  mempunyai kapasitas untuk 
merespon terhadap cahaya, organ visual dari hewan akan sensitifitas terhadap panjang 
gelombang yang mendekati sinar ultraviolet (UV). Alat perangkap hama dengan cahaya UV 
yang sumber listriknya dari baterai dan solar cell telah berhasil didesain dan dibuat. Untuk 
memudahkan di dalam  penggunaan petani, alat telah dilengkapi dengan kontroler sehingga 
pengisian baterai pada siang hari  dan penyalaan lampu pada malam hari  bekerja secara 
otomatis. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, alat dapat berfungsi dengan baik, 
yaitu pengisian baterai berlangsung normal dan pada saat matahari terbenam, secara otomatis 
lampu UV menyala. Berdasarkan hasil pengujian alat telah berfungsi dengan baik dan dapat 
menjebak hama yang biasa aktif di malam hari. Dan hama akan mati masuk dalam ember yang 
berisi air bercampur deterjen. Dan petani dapat  mengganti air deterjen seandainya ember sudah 
banyak hama yang mati atau 3 sampai 5 hari sekali. Kebutuhan lampu untuk 1 hektar tanah 
yaitu: tanaman pangan (padi, kedelai, jagung) 12 unit, tanaman hortikultura (brambang, cabe, 
kobis) 30 unit,  tanaman perkebunan (jeruk, pepaya, pisang) 15 unit atau kebutuhan 
menyesuaikan kondisi letak lahan.

Kata kunci: serangga, cahaya UV, solarcell, baterai

Abstract

Community service activity in agriculture aims to reduce the use of pesticides with an 
effective, cheap and environmentally friendly pest control system. Almost all insects that are 
active at night have the capacity to respond to light, the visual organs of animals are sensitive to 
wavelengths that are close to ultraviolet (UV) light. A pest trapping device with UV light, which 
comes from batteries and solar cells, has successfully designed and manufactured. To make it 
easier to use farmers, the tool is equipped with a controller so that charging the battery during 
the day and turning on the lights at night works automatically. Based on the results of the tests 
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PENDAHULUAN

Pengendalian hama tanaman meru-
pakan salah satu faktor yang menentukan 
keberhasilan dalam usaha tani. Pada 
belakangan tahun ini ada anggapan bahwa 
pengendalian hama yang paling efektif adalah 
dengan penyemprotan menggunakan 
pestisida maupun insektisida. Namun, setelah 
terasa dampak negatif dari penggunaan 
pestisida maupun insektisida ini maka para 
ahli hama tidak lagi menganjurkan secara 
besar-besaran dalam penggunaan racun 
pestisida maupun insektisida. 

Hama adalah organisme yang dianggap 
merugikan serta  kehadirannya t idak 
diinginkan dalam kegiatan sehari-hari 
manusia. Meski ditujukan untuk semua 
organisme, namun istilah hama cenderung 
digunakan kepada hewan pengganggu 
tumbuhan. Hewan juga bisa disebut sebagai 
hama apabila menyebabkan kerusakan apda 
ekosis tem alami  a tau  menjadi  agen 
penyebaran penyakit pada manusia. Misalnya 
adalah tikus dan lalat yang dapat menye-
barkan wabah, serta nyamuk yang menjadi 
vektor malaria

Pada bidang pertanian dan perkebunan, 
hama merupakan organisme pengganggu 
tanaman yang menyebabkan kerusakan fisik. 
Sehingga sebutan hama tumbuhan ditujukan 

untuk semua hewan yang merugikan dalam 
kegiatan pertanian dan perkebunan, Hama 
tanaman yang sering menyerang pertanian 
dan perkebunan, antara lain:

Wereng merupakan serangga sejenis 
kepik yang menyerang tumbuhan dan 
menyebabkan daun dan batang berlubang. 
Serangan yang terlnjur aprah akan meng-
akibatkan daun menguning, kering, layu dan 
mati

Hama Orong orong adalah sejenis 
serangga yang biasanya menyerang tanaman 
muda, misalnya tanaman yang baru dipindah 
dari persemaian. Gigitan  akan menyebabkan 
batang tanaman putus atau patah sehingga 
tanaman mati, biasanya menyerang pada 
malam hari. 

Lalat buah umumnya menyerang 
tanaman buah saat musim hujan. Lalat betina 
akan menusuk buah-buahan dan meletakkan 
telur ke dalam daging buah. Setelah telur 
menetas maka belatung akan memakan buah 
tersebut sehingga buah busuk.

Hama Walang Sangi t  b iasanya 
menyerang tanaman padi. Setiap bertelur, 
walang sangit betina dapat menghasilkan 100 
sampai 200 butir telur. Telur tersebut 
diletakkan pada daun bendera tanaman padi 
yang kemudian menetas menjadi nimfa 
berwarna hijau dan berubah menjadi cokelat.
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that have been carried out, the tool can function properly, that is, the battery charging takes 
place normally and at sunset, the UV lamp automatically lights up. Based on the test results, the 
tool is functioning properly and can trap pests that are usually active at night. And the pests will 
die in a bucket filled with detergent mixed water. And farmers can change the detergent water if 
the bucket has many dead pests or every 3 to 5 days. Lamps need in 1 hectare of land are: 12 units 
for food crops (rice, soybeans, corn), 30 units for horticultural crops (brambang, chilli, 
cabbage), 15 units for plantation crops (oranges, papaya, banana) or adjust the land layout 
conditions.

Keywords: insects, UV light, solarsell, battery
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Hama Ar tona  (kupu)  te rmasuk 
lepidotera atau kupu yang merusak tumbuhan 
saat stadia larva. Artona biasanya menjadi 
hama untuk tanaman kelapa. Ulat yang 
menetas akan menyerang dan menyebabkan 
gejala titik-titik pada daun. Ulat yang tumbuh 
besar kemudian menyebabkan gejala berupa 
garis-garis pada daun.

Ulat tersebut kemudian memakan daun 
kelapa serta tulang daun. Pengendalian hama 
artona biasanya dilakukan dengan memang-
kas daun kelapa yang terserang agar ulat dan 
kepompong terbuang.

Serangga  dapat di temukan di mana-
mana  di suatu daerah,  tiap serangga memiliki 
masa aktif sendiri-sendiri ada yang aktif pada 
pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari, 
dan serangga itu pun ada yang menguntung-
kan ada yang merugikan, beberapa serangga 
yang aktif pada siang hari akan menguntung-
kan karena membantu proses penyerbukan, 
untuk serangga yang merugikan yang di kenal 
hama kebanyakan aktif pada malam hari. Cara 
mengumpulkan seranggapun bermacam 
macam salah satunya dengan menjebak 
menggunakan perangkap hama (Jumar 2000: 
209-210)

Sesuai dengan tuntutan zaman, strategi 
dan teknik pengendalian hama harus meme-
nuhi persyaratan yang ada hubungannnya 
dengan keamanan lingkungan dan keefek-
tifannya yang lestari tanpa efek samping yang 
membuat masalah perlindungan tanaman itu 
lebih kompleks. Pengaruh samping pada 
lingkungan akibat kegiatan usaha tani kini 
mendapat perhatian yang lebih besar dari  
pengambil kebijakan (pemerintah) umum dan 
petani sendiri (Soekirman, 1990). 

Pengendalian hama tanpa pestisida/ 
insektisida lebih diarahkan pada teknik-
teknik budidaya, cara mekanik/fisik, dan cara 
biologi yang dapat menekan populasi hama. 
Dengan demikian, pengendalian hama bebas 

racun pestisida/insektisida merupakan suatu 
alternatif yang perlu disebarluaskan dan 
dikembangkan.  para petani untuk membasmi 
serangga hama yang  tidak  merusak  
lingkungan  adalah  menggunakan  lampu  
pada  malam  hari sebagai media perangkap 
belalang. Sumber energi listrik lampu  adalah  
generator dengan   bahan   bakar   premium. 
Tetapi,   dengan   cara   ini   para   petani   
harus mengeluarkan  dana  tambahan  untuk  
menyediakan  bahan  bakar  premium  yang 
harganya cukup mahal. Energi listrik yang 
digunakan untuk menyalakan lampu sebenar-
nya bisa diperoleh dari  tenaga  matahari  
yakni  dengan  memanfaatkan  panel  surya.  
Panel  surya  akan menyimpan  energi  listrik  
pada  baterai  di  siang  hari  dan  pada  malam  
harinya  bisa digunakan untuk menyalakan 
lampu. Dengan demikian petani tidak 
mengeluarkan biaya tambahan untuk. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  
telah  diketahui  bahwa  serangga  hama atau 
secara umum serangga memiliki sifat tertarik 
terhadap berkas cahaya UV [1]. 

Sinar ultraviolet (UV) merupakan 
radiasi elektromagnetik dengan panjang 
gelombang lebih pendek daripada cahaya 
tampak , tetapi lebih panjang dari sinar X 
dalam kisaran 10 nm sampai 400 nm dan 
energi dari 3 eV sampai 124 eV. Sepektrumya 
terdiri dari gelombang elektromagnetik 
dengan frekwensi lebih tinggi frekwensi ini 
tidak terlihat oleh manusia tetapi terlihat oleh 
sejumlah serangga., di bawah lampu 
diletakkan ember berisi air deterjen, pada 
akhirnya serangga yang mendekat akan jatuh 
ke ember yang berisi air deterjen tersebut  
maka serangga  tidak dapat terbang dan akan 
mati. Pengendalian hama dengan metode ini 
cukup efektif bila digunakan secara meluas 
dan tepat waktu sebelum terjadi ledakan 
hama.  kekontrasan lampu yang digunakan 
akan berpengaruh terhadap jangkauan 
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merespon terhadap hama, semakin kontras 
cahaya lampu yang digunakan maka  jang-
kauan  semakin luas.

Hampir semua hewan mempunyai 
kapasitas untuk merespon terhadap cahaya. 
Organ visual dari hewan memperlihatkan 
sensitifitas terhadap panjang gelombang 
cahaya yang berbeda. Pada  serangga sensitif 
terhadap panjang gelombang cahaya yang 
mendekati sinar ultraviolet, karena sudah 
memiliki mekanisme pembentukan bayangan 
yang sempurna. Reseptor cahaya pada 
serangga adalah berupa sepasang mata 
majemuk dan 3 buah ocelli (mata tunggal) 
dorsal (Sastrodiharjo, 1984).

Permasalahan yang timbul pada petani 
yaitu selain harga obat obatan yang semakin 
mahal juga pengaruh penggunaan pestisida 
dalam memberantas hama akan berdampak 
negatif pada kesehatan manusia yang 
mengkonsumsi hasil panen petani juga 
pencemaran terhadap lingkungan. Untuk itu 
di perlukan cara dalam mengatasi serangan 
hama dengan inovasi yang ramah lingkungan 
dan mudah di operasikan petani,.yaitu dengan 
alat perangkap hama dengan cahaya UV 
bertenaga surya yang dapat di tempatkan 
langsung di tengah- tengah area sawah 
maupun perkebunan dan dapat dipindah- 
pindah sesuai kebutuhan atau menyesuaikan 
lokasi persawahan.

Alat ini di desain menggunakan 
solarsell sehingga aman dari sengatan listrik 
ataupun konsleting yang dapat mengakibat-
kan kebakaran dengan tenaga surya (solar 
cell) alat ini menghasilkan energi sendiri 
tanpa menyebabkan polusi dan tidak  
menambah tagihan listrik

METODE PENELITIAN
 

Metode pengembangan ini difokuskan 
untuk menghasilkan produk alat perangkap 
hama.yang efektif dan harga yang murah, ter-
jangkau di kalangan petani, dalam mengem-
bangkan, memproduksi, dan memvalidasi 
suatu alat perangkap hama  dapat berfungsi 
dengan baik dan dapat  digunakan untuk 
membantu petani dalam mengatasi hama 
pertanian.

Perinsip kerja alat ini yaitu Pada siang 
hari solarsel menghasilkan tegangan  
berfungsi mengisi baterai  dan sensor bekerja 
proses pengisisan lampu led otomatis mati. 
Pada saat sore atau malam hari, sensor bekerja 
otomatis lampu LED akan menyala., Lampu 
menggunakan lima buah LED dengan empat 
buah LED arah mendatar untuk mengecoh 
hama, dan yang satu LED arah ke bawah 
memantulkan cahaya di air sehingga hama 
yang mendekat melihat pantulan bayangan 
masuk ke ember yang berisi air deterjen,  
kemungkinan  tubuh hama yang mengandung 
lemak akan larut dengan air deterjen dan hama 
mati tenggelam Petani dapat mengganti air 
deterjen 2-3 hari atau hama sudah banyak 
yang mati

Komponen dan bahan-bahan  yang 
digunakan dalam pembuatan alat perangkap 
hama tenaga surya (solarcell) antara lain: 

· Modul solarcell

· Controller charger

· Baterai 

· Led warna ungu

· Ember

· Tiang penyangga

Vol. XXI, No.1. April 2021
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 Tujuan pengujian alat perangkap hama 
menggunakan lampu LED warna ultraviolet 
(UV) bertenaga surya untuk mengetahui 
perinsip kerja dan mengetahui kemampuan 
daya tarik dan keefektifan  terhadap berbagai 
hama atau serangga yang aktif pada malam 
hari dan berapa lama (jam) daya tahan  
baterai.

Gambar 2. Pemasangan  Alat Perangkap 
Hama Di Sawah

 Langkah pengujian diletakkan dengan 
tanaman yang berbeda yaitu bawang merah, 
padi dan perkebunan kebun pisang dengan 
lama pengujian dari pukul 18.00 – 05.00 
pengujian ini dilakukan guna mengetahui 
serangan hama pada malam hari

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Alat perangkap hama terdiri dari tiang 
dudukan  box yang berisi (solarcell,  baterai 
rangkaian kontroler dan lampu LED). Tiang 
penyangga panel surya dibuat dari besi , di 
bawah lampu diletakkan  ember. pada  
tiangnya dibuat sambungan sehingga 
ketinggiannya dapat menyesuaikan dengan 
ketinggian tanaman.

 Pemasangan alat perangkap hama 
untuk mengetahui hama yang berada di area 
lahan dengan tanaman yang berbeda beda 
kami memasang alat perangkap hama dengan 
tiga buah lahan dengan tanaman yang 
berbeda, yaitu:

1. Lahan sawah tanaman bawang merah

2. Lahan sawah tanaman padi

3. Lahan perkebunan tanaman pohon pisang

Penempatan alat perangkap hama untuk lahan 
tanaman bawang merah di Tirtohargo, Kretek 
Bantul.

Vol. XXI, No.1. April 2021

Solarcell Control charger Baterai Lampu LED

Gambar 1. Diagram alur alat perangkap hama tenaga surya dengan lampu LED
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HASIL PEMASANGAN PERANGKAP HAMA PADA LAHAN

Vol. XXI, No.1. April 2021

No
 

Jenis Serangga
 

Jumlah
 

Total
 

1 

2 

3 

4 
5 
6

 

Klaper (kupu putih kecil) 

Wereng coklat 

Orong orong 

Jangkrik  
Belalang 
Kumbang

 

±  300  

±  200  

1  

1  
5  
1

 

 
 
 

 
±  508  

Tabel 1. Pemasangan Perangkap Hama Di Lahan Sawah Tanaman Bawang Merah

Gambar 3. Grafik Perolehan Hama Pada Lahan Pertanian Bawang Merah

No
 

Jenis Serangga
 

Jumlah
 

Total
 

1
 

2 

3 

4 

5 
6

 

Klaper (kupu putih kecil)
 

Wereng  

Walang sangit 

Jangkrik  

Belalang 
Kumbang

 

20
 

±  300  

±  40  

1  

10  
1

 

 

 

±   372  

Tabel 2. Pemasangan Perangkap Hama Di Lahan Sawah Tanaman Padi
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Gambar 4. Grafik Perolehan Hama Pada Lahan Pertanian Padi

No Jenis Serangga Jumlah  Total  

1

2

3

4

Kupu hitam 

Kutu daun/ buah (rengit) 
Kumbang 
Orong orong 

10  

±  300  
2  
1  

 
 

±  313  

Tabel 3. Pemasangan perangkap hama di lahan  perkebunan pisang

Gambar 5. Grafik Perolehan Hama Pada Lahan Perkebuna Pisang
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 Pada saat pengujian ada perbedaan 
hama yang ada pada tanaman besarnya 
komunitas serangga atau hama dalam satu 
kecamatan  berbeda. Dari ketiga pengamatan 
selama 10 jam dari jam (18:00–04:00) 
diperoleh jumlah hama yang banyak 
terperangkap pada tanaman berikut:

1. Pengujian tanaman bawang merah jumlah 
populasi hama yang banyak terperangkap 
jenis kupu kupu putih termasuk dalam 
golongan Ordo Lepidoptera, Famili 
Pleridae. Hama wereng termasuk  Ordo 
Hemiptera,  Famili Antropoda

2. Pengujian tanaman padi jumlah populasi 
hama yang banyak terperangkap jenis 
wereng termasuk Ordo Hemiptera, Famili 
Artropoda

3. Pengujian tanaman pisang jumlah 
populasi hama yang banyak terperangkap 
jenis kutu termasuk Ordo Hemiptera, 
Famili Aphidoidea dan hama kupu 
golongan Ordo Lepidoptera, Famili 
Pleridae.

SPESIFIKASI ALAT PERANGKAP 
HAMA

Tinggi alat : 100 cm

Lebar alat : 40 cm

BeraT  : 4 Kg

DAYA YANG DI HASILKAN PANEL 
SURYA  

 Panel surya yang digunakan adalah 
adalah panel surya 1 Wp – 5 Volt. Artinya 
panel surya 1 Wp tersebut mempunyai 1 watt 
peak pda saat matahari terik. Peak 1 hari di 
asumsikan 6 jam, sehingga 1 x 6 = 6 watt 
hour/day. Jadi panel surya akan menghasilkan 
daya maksimal sebesar 6 Wh dalam satu hari

DAYA BATERAI

 

 Baterai yang di gunakan untuk alat 
perangkap hama dengan kapasitas 3,7 V 3000 
mAh artinya daya yang tersedia dalam 
baterai:

LAMA PENGISIAN BATERAI

 Panel surya yang di gunakan yaitu 1Wp 
5 V artinya sehari panel surya mnghasilkan 
daya 6 Wh dalam satu hari (diasumsikan 6 
jam) sedangkan baterai yang di gunakan 
adalah baterai kering 3,7V/ 3000 mAh dengan 
kapasitas daya baterai 11,1 Wh jadi lama 
pengisian baterai selama 2 hari (diasumsikan 
hari kedua 6 jam)

LAMA TAHAN BATERAI

Beban lampu LED : 1 Watt

Baterai   : 3,7 V/3000 mAh

Sehingga 

FAKTOR DAYA

Dari hasil perhitungan ketahanan 
menggunakan baterai  3,7 V/3000 mAh 
dengan beban lampu LED sebesar 1 Watt 
adalah 11,1 jam. Namun dari hasil pengujian 
ketahanan baterai hanya 10 jam itu karena ada 
faktor daya yang mempengaruhinya. Besar 
faktor daya adalah :
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HASIL PENGUJIAN ALAT 
PERANGKAP HAMA

Pengujian alat perangkap hama 
menggunakan baterai 3,7 V / 3000 mAh 
dengan daya solarcell 1Wp / 5 Volt telah 
dilakukan dan lampu menyala selama 10 jam ( 
dari jam 18;00 – 04;00) dengan data berikut:

Tabel  ketahanan baterai  dalam 
menyalakan lampu LED setiap 2 jam nya 
mengalami penurunan tegangan sebesar 0,15 
Volt. Untuk tegangan operasional lampu LED 
sebesar 3 volt, sehingga saat penurunan 
tegangan mencaapai 3,00 Volt maka lampu 
akan padam, karena tegangannya mencapai 
titik terendah.

Waktu    

(Jam) 

Tegangan Baterai   

(Volt)  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

3,70 

3,60 

3,45 

3,30 

3,15 

3,00 

 

Gambar 6.  Grafik Penurunan Tegangan 
Baterai Secara Linier Terhadap Waktu

Dari grafik di atas pada malam hari saat 
LED menyala maka  tegangan  akan menurun 
secara linier seiring berjalannya waktu  dari 
pukul (18:00-04:00) dan akan mencapai 
tegangan bateri terendah yaitu 3 Volt maka 
Lampu LED UV akan padam dan kemudian 
pada siang harinya baterai  akan terisi lagi 
oleh solarcell.

KESIMPULAN

 Telah berhasil didesain dan dibuat alat 
perangkap hama  dengan cahaya lampu LED 
warna ultrviolet (UV) yang sumber listriknya 
dari baterai dan panel surya. Ukuran yang 
kecil dan ringan untuk memudahkan petani 
dalam penggunaannya, alat telah dilengkapi 
dengan kontroler sehingga pengisian baterai 
dan penyalaan lampu LED  nya akan bekerja 
secara otomatis. Berdasarkan hasil pengujian 
yang telah dilakukan, alat dapat berfungsi 
dengan baik, yaitu pengisian baterai 
berlangsung normal dan pada saat matahari 
terbenam, secara otomatis lampu UV menyala 
selama 10 jam. Berdasarkan hasil pengujian 
alat telah berfungsi dengan baik dan dapat 
menjebak hama yang biasa aktif di malam 
hari. Sehingga sangat membantu petani dalam 
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Tabel 4.  Pengamatan Ketahanan  Baterai 
Dalam Menyalakan Lampu LED
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mengurangi hama yang menyerang lahan 
pertanian dapat menghemat biaya pengobatan 
dan setelah panen alat itu dapat disimpan 
untuk dipakai  masa tanam berikunya. 
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Abstrak

Penelitian tentang karakteristik berita diperlukan karena dalam mengawal suatu media 
online bukan perkara mudah. Setiap media pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan 
dengan media lain, begitu juga dengan media online. Pembaca biasa menemukan karakter 
media melalui sajian beritanya. Meskipun berita atau informasi yang dimuat sama, tetapi media 
pasti memiliki sudut pandang tersendiri yang menjadikan identitasnya. Berawal dari 
karakteristik yang berbeda-beda ini, penelitian terhadap karakteristik berita online yang 
diterbitkan oleh Pemda Bantul dalam web bantulkab.go.id menarik untuk ditelaah lebih dalam. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
teknik baca catat. Subjek penelitian ini berupa teks berita yang terdapat dalam web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020. Reduksi data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, 
membaca secara cermat berita yang ada dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020. 
Selanjutnya mencatat penggunaan kategori aktualitas berita dan jenis-jenis teras berita yang 
terdapat dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 ke dalam kartu data. Berdasarkan 
hasil penelitian, kategori aktualitas berita yang terdapat dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 meliputi kategori aktualitas kalender, aktualitas watu, dan aktualitas masalah. 
Adapun jumlah data yang termasuk dalam aktualitas kalender sebanyak 4 data, aktualitas waktu 
sebanyak 3 data, dan aktualitas masalah sebanyak 13 data. Sedangkan jenis teras berita yang 
terdapat dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 meliputi who lead (teras berita 
siapa) sebanyak 5 data, what lead (teras berita apa) sebanyak 4 sebanyak 2 data, when lead (teras 
berita kapan) sebanyak 2 data, where lead (teras berita di mana) sebanyak 3 data, why lead (teras 
berita  kenapa) sebanyak 4 data, dan how lead (teras berita bagaimana) sebanyak 2 data. 

Kata kunci: karakteristik berita, teras berita, aktualitas teks berita.

Abstract

Research on news characteristics is needed because guarding an online media is not an 
easy matter. Each media must have its own character that differentiates it from other media, as 
well as online media. Ordinary readers find the character of the media through the presentation 
of the news. Even though the news or information published is the same, the media must have 
their own point of view that makes their identity. Starting from these different characteristics, 
research on the characteristics of online news published by the Bantul Regional Government on 
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PENDAHULUAN

Berita menurut Adi Bajuri (dalam 
Anton, 2018: 261) adalah laporan suatu 
peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau 
pendapat seseorang atau kelompok atau 
temuan baru di segala bidang yang dipandang 
penting untuk diliput wartawan yang 
bertujuan untuk dimuat dalam media. Eric C. 
Hepwood (dalam Aziz Hakim, 2017) menulis, 
berita adalah laporan pertama darikejadian 
yang penting dan dapat menarik perhatian 
umum. Sedangkan menurut Kustadi (2003), 
berita diartikan sebagai laporan tentang suatu 
kejadian yang baru atau keterangan yang 
terbaru tentang suatu peristiwa; suatu fakta 
yang menarik perhatian atau gagasan yang 
perlu disampaikan kepada khalayak melalui 
media massa. 

Peranan media massa di era globalisasi 
saat ini penting untuk masyarakat publik 
menggali informasi yang lebih baru dan up to 
date. Media massa yang ada saat ini bukan 
hanya sekedar media cetak atau radio dan TV, 
namun juga meranah ke media online. Berita 

dalam media online khususnya yang 
berbentuk web sudah lazim pada masa global 
seperti saat ini guna mempermudah publik 
memperoleh berita-berita serta infromasi 
dengan cepat, mudah dan tidak memerlukan 
tenaga maupun biaya. Kemudahan publik 
mencari dan memperoleh berita maupun 
informasi ini, harusnya juga dibarengi dengan 
pemberitaan yang menarik serta memberikan 
informasi yang faktual, aktual, dan tidak 
mengandung unsur hoax. Selain kebaruan 
informasi, pemberitaan di era globalisasi ini 
juga harus mampu menyampaikan maksud 
yang terkandung dalam berita secara jelas dan 
gamblang, serta menggunakan bahasa yang 
menarik dan komunikatif  agar t idak 
menimbulkan kesalahpahaman antara 
p e m b a c a  t e r h a d a p  i n f o r m a s i  y a n g 
diterimanya. 

Karakteristik media online berbeda 
dengan media konvensional, diantaranya, 
multimedia, aktualitas, cepat, update, 
kapasitas luas, fleksibelitas, interaktif, luas, 
terdokumentasi, dan hyperlinked (Romli, 
2014: 33).  Media selalu memberikan 
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the bantulkab.go.id web is interesting to be explored more deeply. The data collection technique 
used in this study was to use the reading note technique. The subject of this research is in the 
form of news texts contained in the website bantulkab.go.id June-August 2020 edition. Data 
reduction was carried out in two stages. First, carefully read the news on the website 
bantulkab.go.id, June-August 2020 edition. Furthermore, note the use of news actuality 
categories and types of news terraces found in the June-August 2020 edition of the 
bantulkab.go.id web into the card. data. Based on the research results, the category of news 
actuality contained in the website bantulkab.go.id June-August 2020 edition includes 
categories of calendar actuality, time actuality, and issue actuality. The number of data included 
in the calendar actuality is 4 data, the actual time is 3 data, and the problem actuality is 13 data. 
Meanwhile, the types of news terraces contained in the web bantulkab.go.id edition of June-
August 2020 include 5 data on who lead (which news terrace), 4 as many as 2 data, what lead 
(what news terrace), 2 data, when lead (when the news core) as much as 2 data, where the lead 
(where the news is) as much as 3 data, why lead (why news terrace) as much as 4 data, and how 
lead (how the news is) as much as 2 data.

Keywords: news character, actuality, lead, news text.
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informasi kepada masyarakat tentang 
peristiwa-peristiwa terbaru yang terjadi. 
Informasi tersebut berupa pemberitahuan 
da l am ben tuk  penyampa ian  be r i t a , 
memberikan informasi mengenai keterangan 
atau penerangan dan perkenalan. Dalam 
konteks tujuan jurnalistik, pemberitahuan 
tersebut mempunyai tujuan mempengaruhi 
orang lain, dalam arti mengubah sikap, sifat, 
pendapat, dan perilaku orang lain. (via: 
digilib.uinsgd.ac.id/6364/4/4_bab1.pdf)

Di sisi lain, pemerintah memiliki 
kewajiban untuk menyampaikan informasi 
kepada masyarakatnya. Dengan slogan 
keterbukaan bukan ancaman, pemerintah 
membentuk suatu peraturan kaitannya dengan 
keterbukaan informasi publik.  Peraturan ini 
disusun dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (UU KIP) yang menjadi jaminan bagi 
publ ik ,  untuk berperan  akt i f  da lam 
pengambilan kebijakan publik, melalui akses 
informasi yang diperolehnya. Selain itu, dari 
sisi penyampaian berita dan informasi dapat 
mempersiapkan pengelolaan dan pelayanan 
publik yang berkualitas.

Pemerintah saat ini khususnya di 
Pemerintahan Kabupaten Bantul, telah 
mengupayakan pemberitaan yang informatif, 
menarik, dan faktual sesuai dengan UU KIP 
yang telah ada. Pemerintah Kabupaten Bantul 
berupaya untuk memberikan informasi serta 
berita seputar lingkungan dan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Bantul melalui Berita Bantul 
da lam web bantu lkab .go . id .  Da lam 
p e n u l i s a n n y a ,  B e r i t a  B a n t u l  j u g a 
memperhatikan kebaruan dan kalimat-
kalimatnya singkat, sederhana namun jelas 
serta mengindahkan ekonomi bahasa 
sehingga menjauhkannya dari kata-kata yang 
mubadzir. 

Penelitian tentang karakteristik berita 
diperlukan karena dalam mengawal suatu 
media online bukan perkara mudah. Setiap 
media pasti memiliki karakter tersendiri yang 
membedakan dengan media lain, begitu juga 
dengan media online .  Pembaca biasa 
menemukan karakter media melalui sajian 
beritanya. Meskipun berita atau informasi 
yang dimuat sama, akan tetapi media pasti 
memiliki sudut pandang tersendiri yang 
menjadikan identitasnya. Berawal dari 
karakteristik yang berbeda-beda ini, peneliti 
berasumsi bahwa berita online yang 
diterbitkan oleh Berita Bantul di web 
bantulkab.go.id menarik untuk ditelaah lebih 
dalam. Dalam penulisannya, berita-berita 
yang ada dalam Berita Bantul di web 
bantulkab.go.id merupakan berita yang telah 
dikelola secara konsisten, berkualitas serta 
tidak mengandung unsur hoax.

Secara sederhana karakteristik ini 
dapat dilihat melalui beberapa hal, salah 
satunya melalui kriteria aktualitas berita. 
Kriteria aktualitas berita (timeliness) berarti 
merujuk pada peristiwa yang baru atau yang 
sedang terjadi. Dalam memperoleh dan 
menyajikan berita-berita haruslah memper-
hatikan kebaruan beritanya karena aktualitas 
berita adalah salah satu ciri utama media 
massa. Menurut Romli (2003), kebaruan atau 
aktualitas berita di sini terbagi dalam tiga 
kategori yaitu, aktualitas kalender, aktualitas 
waktu, dan aktualitas masalah.

Selain itu, anggapan berita terlihat 
menarik atau tidak, tergantung dari teras 
berita yang disajikan. Teras berita adalah 
paragraf pertama dari keseluruhan penulisan 
uraian berita (Sumadiria, 2006). Teras berita, 
merupakan unsur berita yang sesuai dengan 
naluri manusia yang ingin segera tahu apa 
yang terjadi. Teras berita ini memudahkan 
pembaca untuk segera menemukan berita 
yang dianggapnya menarik atau penting yang 
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sedang ingin diketahui. Oleh karenanya, 
menarik untuk mengkaji lebih dalam terkait 
penulisan teras berita yang terdapat dalam 
Berita Bantul di web bantulkab.go.id.

Tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah mengetahui dan 
mendeskripsikan tentang kategori aktualitas 
berita serta jenis teras berita yang terdapat 
dalam berita di web bantulkab.go.id edisi 
Juni-Agustus 2020. Sedangkan manfaat dari 
penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya 
pengetahuan dalam bidang pengkategorian 
berita serta jenis teras berita yang terdapat 
dalam media massa, khususnya pada berita 
Bantul di web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020. Selain itu, penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan masukan dan 
referensi untuk dinas terkait dalam upaya 
meningkatkan kualitas Pendidikan dalam 
pembelajaran Bahasa di sekolah, khususnya 
pembelajaran menulis berita.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Hal ini bertujuan membuat paparan 
yang sistematis, faktual, dan akurat tentang 
fakta-fakta dan sifat-sifat objek penelitian. 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
gambaran dan memaparkan bagaimana jenis 
teras berita serta kategori aktualitas berita 
yang terdapat dalam Berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020.

Penelitian ini bertempat di wilayah 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lokasi 
tersebut dipilih karena memiliki semua aspek 
pendukung agar penelitian ini dapat berjalan 
dengan baik. Adapun pelaksanaan penelitian 
ini dimulai dari tahap: a) pengumpulan data; 
b) proses bimbingan; c) pengolahan data; dan 
d) penyusunan laporan.

Subjek dalam penelitian ini adalah 
Berita Bantul dalam web bantulkab.go.id 
edisi Juni-Agustus 2020. Berita dalam web ini 
merupakan berita yang dikelola oleh 
pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
Dalam penulisannya, berita ini telah 
mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP). Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri, 
t e lah  mengupayakan  pengunggahan 
pemberitaan yang informatif, faktual, aktual, 
menarik, dan tidak mengandung unsur hoax di 
dalamnya sesuai UU KIP. Berita yang 
disuguhkan dalam web bantulkab.go.id 
merupakan berita seputar kegiatan-kegiatan 
yang ada di lingkungan atau wilayah 
Kabupaten Bantul.

Adapun objek penelitian ini adalah 
karakteristik berita yang berupa aktualitas 
berita yang digunakan. Selain itu, penelitian 
ini juga membahas jenis-jenis teras berita 
yang terdapat dalam Berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020.

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dengan menggunakan teknik baca catat, 
karena yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa teks berita yang terdapat dalam Berita 
Bantul di web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020. Teknik ini dapat dilakukan 
melalui dua tahap. Pertama, peneliti membaca 
secara cermat berita yang ada dalam Berita 
Bantul di web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020. Selanjutnya mencatat 
penggunaan kategori aktualitas berita dan 
jenis-jenis teras berita yang terdapat dalam 
Berita Bantul di web bantulkab.go.id edisi 
Juni-Agustus 2020 ke dalam kartu data.

Instrumen dalam penelitian ini adalah 
human instrument, instrument pengumpulan 
data dan instrument analisis data. Human 
instrument dalam penelitian ini merupakan 
peneliti yang mengkaitkan kajian teori yang 
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ada untuk menjawab rumusan permasalahan 
yang ada dalam penelitian. Kemudian 
diuraikan dalam bentuk hasil analaisis atau 
hasil penelitian. Adapun instrumen pengum-
pulan data merupakan fasilitas yang 
digunakan oleh peneliti dalam mengum-
pulkan data pada bentuk tabel untuk 
mempermudan mengklasifikasi jenis teras 
berita dan kategori aktualitas berita yang 
digunakan dalam Berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edsisi Juni-Agustus 2020. 
Sedangkan instrument analisis data di sini, 
digunakan untuk mempermudah peneliti 
dalam menganalisis data yang diperoleh.

Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan metode analisis isi dengan 
pendekatan kualitatif yang terdiri atas 6 
tahapan langkah, yaitu sebagai berikut 
(Eriyanto, 2006):

1. Unitizing

 Upaya untuk mengambil data yang 
tepat dengan kepentingan penelitian yang 
mencakup teks, gambar, suara, dan data-
data lain yang dapat diobservasi lebih 
lanjut. Unit adalah objek penelitian yang 
dapat diukur dan dinilai dengan jelas.

2. Sampling 

 Cara peneliti untuk menyeder-
hanakan penelitian dengan membatasi 
observasi yang merangkum semua jenis 
unit yang ada, lalu terkumpul unit yang 
memiliki tema/karakter yang sama. Pada 
pendekatan kualitatif, sampel tidak harus 
digambarkan dengan proyeksi statistic. 
Dalam pendekatan ini kutipan-kutipan 
serta contoh-contoh, memiliki fungsi yang 
sama sebagai sampel.

3. Recording

R e c o r d i n g  b e r f u n g s i  u n t u k 
menjelaskan kepada pembaca/pengguna 
data untuk dihantarkan kepada situasi yang 
berkembang pada waktu unit itu muncul 
dengan menggunakan penjelasan naratif 

dan atau gambar pendukung. Dengan 
demikian penjelasan atas analisis ini 
haruslah tahan lama dan dapat bertahan 
d i s e t i a p  w a k t u .  P e n e l i t i a n  i n i 
menggunakan unit yang objektif, sehingga 
makna yang ditafsirkan berdasarkan 
kategori yang telah ditentukan dan bersifat 
t e t a p  t i d a k  b e r u b a h  s e i r i n g 
berkembangnya jaman (Eriyanto, 2006: 
70).

4. Reducing

Tahap ini dibutuhkan untuk penyediaan 
data yang efisien. Secara sederhana unit-
unit yang disediakan dapat disandarkan 
dari tingkat frekuensinya. Dengan begitu, 
hasil dari pengumpulan unit dapat tersedia 
lebih singkat, padat, dan jelas. Tahap ini 
dilakukan melalui pemilihan berita 
berdasarkan jenis teras berita yang ada dan 
kategori aktualitas berita yang digunakan.

5. Narrating 

Narasi di sini merupakan tahap yang 
terakhir. Eriyanto (2006) menjelaskan, 
narasi merupakan upaya untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. Dalam narasi 
biasanya juga berisi infromasi-informasi 
penting bagi pengguna penelitian agar 
mereka lebih paham atau lebih lanjut dapat 
mengambil keputusan berdasarkan hasil 
penelitian yang ada. Keputusan ini 
dilakukan dengan mengevaluasi dan 
menginterpretasi terhadap data yang telah 
disusun dengan menggunakan kerangka 
teori yang semula telah disiapkan untuk 
menjawab rumusan masalah sebagai hasil 
kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data tentang karakteristik 
berita yang terdapat dalam penulisan berita di 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020, 
diperoleh hasil berupa aktualitas berita dan 
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jenis-jenis teras berita. Data tersebut 
kemudian diklasifikasikan untuk menentukan 
kategori aktualitas berita dan jenis-jenis teras 
berita yang terdapat dalam penulisan berita 
dalam Berita Bantul di web bantulkab.go.id. 
Klasifikasi data selengkapnya akan disajikan 
dalam bentuk tabel secara menyeluruh 
sebagai berikut.

KATEGORI AKTUALITAS BERITA 
PADA PENULISAN BERITA BANTUL 
DI WEB BANTULKAB.GO.ID EDISI 
JUNI-AGUSTUS 2020 

Berita merupakan sesuatu yang terjadi 
hari ini atau yang akan terjadi hari ini, dan 
sesuatu yang belum diketahui tentang apa 
yang terjadi hari ini, atau adanya opini berupa 
penilaian dan pandangan yang berbeda 
dengan opini sebelumnya, sehingga opini 
tersebut mengandung informasi penting dan 
berarti. Secara sederhana, berita merupakan 
suatu hal yang baru atau aktual. Aktual berarti 
menunjuk pada peristiwa baru yang sedang 
terjadi. Kebaruan atau aktualitas tersebut 
terbagi menjadi tiga kategori: 1) aktualitas 
kalender, 2) aktulitas waktu, dan 3) aktualitas 
masalah. Berikut tabel klasifikasi data tentang 
aktualitas berita pada penulisan berita Bantul 
di web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 
2020.

Dari tabel di atas, kategori yang 
terdapat dalam penulisan berita Bantul di web 
bantulkab.go.id, paling banyak ditemukan 
aktualitas masalah sebanyak 13 data, 
aktualitas kalender sebanyak 4 data, dan 
aktualitas waktu sebanyak 3 data. 

Dalam analisisnya, penelitian ini 
mengacu pada kajian teori Sumadiria (2006: 
83) yang membagi kategori aktualitas berita 
menjadi 3 bagian yaitu: 1) aktualitas kelender, 
2) aktualitas waktu, dan 3) aktualitas masalah.

Pembahasan ini bertujuan untuk 
menjelaskan hasil penelitian tentang kategori 
aktualitas berita dan jenis-jenis teras berita 
yang terdapat dalam berita Bantul edisi Juni-
Agustus 2020. Adapun pembahasannya 
sebagai berikut:

Aktualitas Kalender  

Data aktualitas kalender yang terdapat 
pada penulisan berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
sebanyak 4 data. Aktualitas kalender di sini 
dapat diartikan dengan hal-hal yang berkaitan 
dengan hari bersejarah atau hal-hal yang 
diperingati setiap tahun di tanggal yang sama. 
Pada hari itu atau beberapa hari menjelang 
dan setelah hari itu, pers dan media massa 
nasional atau bahkan internasional, akan 
menganggap penting tulisan, ulasan, laporan, 
siaran, atau tayangan mengenai beberapa hal 
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Kategori 

Aktualitas berita

Contoh

Nomor Data

Contoh Data Jumlah

Aktulitas 

Kalender

[1/BB-PKB/01062020] Hari Lahir Pancasila tahun 2020. 4

Aktualitas 

Waktu

[14/BB-

PKB/08072020]

Siklon Tropis Cempaka 2017 3

Aktualitas 

Masalah

[2/BB-PKB/05062020] kesiapan penyelenggaraan 

pilkada di tengah situasi

pandemi

Covid 19

13

Tabel. 1. Kategori Aktualitas Berita pada Berita Bantul di Web bantulkab.go.id Edisi Juni-Agustus 2020
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yang berarti dan berkaitan langsung dengan 
hari bersejarah tersebut. Berikut pembahasan 
mengenai aktualitas kalender yang terdapat 
dalam penulisan Berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020.

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas kalender. Hal 
ini sesuai dengan kategori aktulitas kalender 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 
dengan hari bersejarah nasional. Kalimat 
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 
(HANI) tahun 2020 yang jatuh pada hari 
Jumat, tanggal 26 Juni 2020 secara jelas 
menunjukkan bahwa dalam penulisan berita 
tersebut memperhatikan aktualitas atau 
kebaruan berita dengan kategori aktualitas 
kalender. 

Berita di atas menyajikan informasi 
tentang peringatan hari anti narkoba yang 
jatuh pada tanggal 26 Juni 2020, dilaksanakan 
secara virtual melalui video conference 
dikarenakan masih adanya pandemic Covid-
19. Peringatan Hari Anti Narkoba tahun 2020 
ini dilaksanakan di ruang rapar Sekda 
Kabupaten Bantul. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa  da lam penu l i san  be r i t annya 
memperhatikan aktualitas kalender, karena 
ulasannya berkaitan langsung dengan 
informasi baru tentang peringatan Hari Anti 
Narkotika Internasional (HANI) tahun 2020.

 

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas kalender. Hal 
ini sesuai dengan kategori aktulitas kalender 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 
dengan hari bersejarah bagi Kabupaten 
Bantul. Kalimat Peringatan Hari Jadi 
Kabupaten Bantul ke-189 tahun digelar 
secara virtual jelas menunjukkan bahwa 
da lam p rak tek  penu l i san  be r i t anya 
memperhatikan kategori aktualitas kalender. 

Dalam penulisannya, jurnalis atau 
wartawan menyajikan ulasan terbaru yang 
berkaitan langsung dengan acara resepsi 
peringatan Hari Jadi Bantul yaitu peringatan 
yang digelar secara virtual mengingat masih 
adanya pandemic Covid-19. Peringatan ini 
digelar di Gedung Induk Komples Parasamya 
Bantul. Acara resepsi ini dimeriahkan dengan 
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Peringatan Hari  Ant i  Narkot ika 
Internasional (HANI) tahun 2020 yang 
jatuh pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 
diselenggarakan secara berbeda dibanding 
dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut 
lantaran adanya pandemi COVID-19 yang 
melanda maka Peringatan HANI ini di 
lakukan secara Virtual melalui Video 
Conference di Ruang Rapat Sekda 
Kabupaten Bantul.

  [8/BB-PKB/26062020]

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-
189 tahun digelar secara virtual yang 
dipusatkan di Gedung Induk Kompleks 
Parasamya Bantul (20/07/2020). Acara resepsi 
Hari Jadi Kabupaten ini turut dihadiri oleh 
Forkopimda Kabupaten Bantul, Kepala OPD, 
dan juga sejumlah tamu undangan serta 
beberapa awak media. Pada peringatan Hari jadi 
Kabupaten Bantul ini, seluruh jajaran pimpinan 
Kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Bantul 
turut serta memeriahkan hari jadi Kabupaten 
Bantul dengan menggelar potong tumpeng di 
wilayah Kecamatan masing-masing dan 
disiarkan secara virtual.

[16/BB-PKB/21072020]
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menggelar potong tumpeng yang dilakukan 
oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten 
Bantul dan disiarkan secara virtual.

Aktualitas Waktu

Data aktualitas waktu yang terdapat 
pada penulisan berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
sebanyak 4 data. Contoh berita aktualitas 
waktu yang selalu mendapat tempat dan 
waktu tersendiri bagi khalayak adalah berita 
tentang bencana alam. Selain itu, aktualitas 
waktu juga merupakan kategori penulisan 
berita yang memperhatikan hal-hal baru yang 
berkaitan dengan tempat, tanggal dan 
kejadian yang hanya bisa diliput pada 
tenggang waktu tertentu saja. Berikut 
pembahasan mengenai aktualitas waktu yang 
ditemukan pada penulisan berita Bantul di 
web bantulkab.go.id. 

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas waktu. Hal ini 
sesuai dengan kategori aktulitas waktu 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 

dengan waktu acara yang harus segera 
disiarkan. Kalimat acara Taman Paseban 
tahap kedua, Selasa (13/7) di TVRI Stasiun 
Yogyakarta yang terselenggara atas 
ker jasaman dengan Dinas  Kominfo 
Kabupaten Bantul, bertemakan 'Tahapan 
Pemutahiran Data Pilkada Bantul Tahun 
2020' merupakan salah satu kategori 
aktualitas waktu. 

Berita di atas dapat dikategorikan 
aktualitas tersebut karena, Pilkada Bantul 
tidak terjadi setiap tahun dan hanya ada pada 
waktu tertentu saja. Oleh karena itu, fakta 
maupun opini tentang perkembangan pilkada 
ini menjadi menarik untuk disajikan kepada 
khalayak. Ulasan perkembangan pilkada yang 
disajikan dalam berita ini adalah tentang 
pemutakhiran data pilkada yang menjadi tema 
bahasan dalam acara Taman Paseban di TVRI 
Yogyakarta pada Selasa, 13 Juni 2020. Acara 
dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bantul Drs. 
Helmi Jamharis, MM, Komisioner KPU Arif 
Widayanto mewakili Ketua KPU Bantul dan 
Ketua Bawaslu Bantul Harlina, SH.

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas waktu. Hal ini 
sesuai dengan kategori aktulitas waktu 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 
dengan waktu atau bencana yang harus segera 
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Tahapan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Bantul yang sudah mulai akan 
dilanjutkan dan akan pemilihan calon akan 
digelar pada 9 Desember 2020. Untuk itu acara 
Taman Paseban tahap kedua, Selasa (13/7) di 
T V R I  S t a s i u n  Yo g y a k a r t a  y a n g 
terselenggara atas kerjasaman dengan Dinas 
Kominfo Kabupaten Bantul, bertemakan 
'Tahapan Pemutahiran Data Pilkada Bantul 
Tahun 2020', dengan tiga nara sumber, Sekda 
Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM, 
Komisioner KPU Arif Widayanto mewakili 
Ketua KPU Bantul dan Ketua Bawaslu Bantul 
Harlina, SH.             [15/BB-PKB/15072020]

Guna mengevaluasi sekaligus monitoring 
pembangunan jembatan terdampak Siklon 
Tropis Cempaka 2017, Deputi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) Republik Indonesia bersama 
tim mengunjungi beberapa titik pembangunan 
jembatan. Selasa (7/7/2020).

[14/BB-PKB/08072020]
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disiarkan. Kalimat guna mengevaluasi 
sekaligus monitoring pembangunan jembatan 
terdampak Siklon Tropis Cempaka 2017 jelas 
menunjukkan bahwa dalam praktek penulisan 
beritanya memperhatikan kategori aktualitas 
waktu.

Pada kutipan berita tersebut menun-
jukkan bahwa pemilihan penyajian berita 
pada berita Bantul memperhatikan aktualitas 
waktu, karena memberikan informasi terbaru 
tentang evaluasi dampak bencana alam Siklon 
Tropis Cempaka tahun 2017. Dalam 
ulasannya, berita tersebut menyampaikan 
tentang monitoring pembangunan jembatan 
yang terdampak siklon tropis cempaka pada 
tahun 2017.

Aktualitas Masalah

Data aktualitas masalah yang terdapat 
pada penulisan berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
sebanyak 13 data. Aktualitas masalah di sini 
diartikan sebagai informasi, ulasan dan 
tulisan mengenai fakta maupun opini tentang 
pe rmasa lahan  yang  sedang  t e r j ad i . 
Permasalahan tersebut bisa jadi bukan 
masalah yang baru, namun muncul dengan 
perubahan baru, peristiwa baru, pengaruh 
baru yang dianggap berarti sehingga layak 
diulas untuk diketahui oleh masyarakat luas.

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas masalah. Hal 
ini sesuai dengan kategori aktulitas masalah 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 
dengan permasalahan yang ada. Kalimat 
perubahan global serta disrupsi teknologi di 
sini menunjukkan bahwa penulisan berita 
dalam berita Bantul memperhatikan aktualitas 
masalah. 

Berita di atas dapat dikategorikan 
aktualitas masalah karena mengangkat 
permasalahan tentang perubahan global dan 
disrupsi teknologi. Permasalahan ini muncul 
kembali membawa pengaruh dan peristiwa 
baru yaitu dampak pada seluruh sektor yang 
ada termasuk sektor pendidikan. Oleh 
karenanya, sistem Pendidikan mulai dari 
prasekolah, dasar, menengah, vokasi, hingga 
pendidikan tinggi seharusnya mampu 
menjawab kebutuhan dari perubahan global 
dan disrupsi teknologi ini. 

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas masalah. Hal 
ini sesuai dengan kategori aktulitas masalah 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 
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Perubahan global serta disrupsi teknologi 
yang berdampak pada seluruh sektor, termasuk 
pendidikan, menuntut adanya adaptasi atau 
penyesuaian terhadap sistem pendidikan. Sistem 
pendidikan mulai dari prasekolah, dasar, 
menengah, vokasi, hingga pendidikan tinggi 
harus mampu menjawab kebutuhan dari 
perubahan besar yang ada saat ini.                                  

 [2/BB-PKB/05062020]

KPU Bantul siap melaksanakan Pilkada Bantul 
pada Desember 2020. Kesiapan pelaksanaan 
Pilkada 2020 terungkap dalam diskusi virtual 
bertema menakar kesiapan penyelenggaraan 
pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 
yang diselenggarakan KPU Bantul pada Jumat 
(29/5/2020). 

[3/BB-PKB/09062020]
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dengan permasalahan yang ada. Kalimat 
kesiapan penyelenggaraan pilkada di tengah 
situasi pandemi Covid-19 merujuk pada 
penggunaan teknik penulisan berita yang 
memperhatikan kategori aktualitas masalah. 
Aktualitas masalah di sini bertema dampak 
pandemik Covid-19 yang membawa penga-
ruh baru dalam kesiapan penyelenggaraan 
pilkada Kabupaten Bantul. 

Dalam penulisan beritanya, jurnalias 
atau wartawan menyajikan informasi tentang 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah 
siap melaksanakan Pilkada Bantul Desember 
mendatang. Kesiapan pelaksanaan Pilkada 
2020 terungkap dalam diskusi virtual bertema 
menakar kesiapan penyelenggaraan pilkada di 
tengah situasi pandemi Covid-19. Diskusi 
virtual ini diselenggarakan oleh KPU Bantul 
pada hari Jumat, 29 Mei 2020.

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas masalah. Hal 
ini sesuai dengan kategori aktulitas masalah 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 
dengan permasalahan yang ada. Pada kalimat 
melakukan aksi nyata di desa atau kelurahan 
yang  d i tun juk  karena  desa  t e r sbu t 
teridentifikasi tingginya Covid-19 merujuk 

pada penggunaan teknik menulis berita yang 
memperhatikan aktualitas masalah. 

Tema masalah yang diangkat dalam 
berita tersebut adalah tentang pelaksanaan 
peresmian Kampung Tangguh “Sigagah 
Projotamansari”. Kampung Tangguh ini 
dirilis karena semakin hari sebaran Covid-19 
semakin tinggi, sehingga berdampak luas 
terhadap kegiatan sosial, ekonomi, budaya 
dan menjadi ancaman yang nyata bagi 
masyarakat .  Menyikapi  hal  tersebut 
Kepolisian RI melalui Kordimas Polri 
membuat pilot proyek sebuah Kampung 
Tangguh Nusantara.

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas masalah. Hal 
ini sesuai dengan kategori aktulitas masalah 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 
dengan permasalahan yang ada. Pada kalimat 
menuangkan apa yang sedang dirasakan oleh 
masyarakat dengan adanya pandemic Covid-
19 merujuk pada teknik penulisan berita yang 
memperhatikan kategori aktualitas masalah. 

Tema permasalahan pada kutipan 
berita ini adalah tentang pandemi Covid-19. 
Dalam ulasannya, disampaikan bahwa Bupati 
Bantul meresmikan buku antologi sastra 

Vol. XXI, No.1. April 2021

Dalam laporannya, Kapolres Bantul AKBP 
Wachyu Tri Budi Sulistiyono SIK MH selaku 
Ketua Panitia penyelenggara diantaranya 
menyampiakan bahwa, terlaksananya lounching 
Kampung Tangguh “Sigagah Projotamansari” 
sebagai pilot project ini, merupakan kolaboratif 
antara stakeholder untuk melakukan aksi nyata 
di desa atau kelurahan yang ditunjuk, karena 
desa tersebut teridentifikasi tingginya Covid-
19.

[10/BB-PKB/29062020]

Bupati Bantul hari ini melaunching buku 
antologi sastra budaya jawa “Lumawan Corona” 
dengan membubuhkan tanda tangan di bagian 
depan buku. Buku tersebut merupakan hasil 
karya penulis/ sastrawan Jawa di Bantul yang 
tergabung dalam Paguyuban Sastrawan Jawa 
Bantul (PSJB) Paramarta yang tergerak hatinya 
untuk menuangkan apa yang sedang 
dirasakan oleh masyarakat dengan adanya 
pandemi Covid-19.

[19/BB-PKB/23072020]
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budaya Jawa “Lumawan Corona” yang isinya 
tentang curahan hati tentang apa yang sedang 
dirasakan oleh masyarakat dengan adanya 
pandemic  Covid-19 .  Buku  te r sebu t 
merupakan hasil karya penulis /sastrawan 
Jawa di Bantul yang tergabung dalam 
Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul (PSJB) 
Paramarta. PSJB Paramarta berharap dengan 
keberadaan buku antologi sastra budaya jawa 
“Lumawan Corona” akan bisa menjadi 
prasasti atau peringatan adanya pandemi 
Covid-19, sehingga bisa menjadi pelajaran 
berharga bagi generasi yang akan datang.

Penulisan kutipan berita Bantul dalam 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
di atas, merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan aktualitas masalah. Hal 
ini sesuai dengan kategori aktulitas masalah 
dikarenakan kebaruan berita yang diulas, 
dilaporkan, disajikan kepada khalayak adalah 
hal yang berarti dan berkaitan langsung 
dengan permasalahan yang ada. Kalimat 
pertanian tanpa inovasi teknologi tidak 
mungkin meningkatkan nilai tambah dan 
meningkatkan ekonomi, maka petani harus 
meingkatkan diri melalui implementasi 
inovasi teknologi pertanian ini merujuk pada 
teknik penulisan berita yang memperhatikan 
kategori aktualitas masalah. 

Permasalahan yang ada dalam kutipan 
berita tersebut adalah tentang inovasi 
teknologi pertanian. Permasalahan tersebut 
kemudian mendorong Kementerian Pertanian 
untuk membangun Taman Science Teknologi 
Hortikultura dengan tujuan sebagai tempat 
penggodogan bibit atau pembenihan kualitas 
unggul. Adapun untuk meningkatkan nilai 
tambah, Kementerian Pertanian menyarankan 
petani untuk membentuk korporasi bersama 
kemudian menggandeng kalangan industri.

JENIS-JENIS TERAS BERITA PADA 
PENULISAN BERITA BANTUL DI WEB 
BANTULKAB.GO.ID EDISI JUNI-
AGUSTUS 2020

Selain mendeskripsikan kategori 
aktualitas berita dalam berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020, 
penelitian ini juga mendeskripsikan tentang 
jenis-jenis teras berita. Adapun teras berita 
disini memuat fakta atau informatif penting 
yang mengedepankan unsur 5W+1H. Lead 
atau teras berita ini juga dianggap sebagai 
daya tarik bagi sebuah berita untuk diikuti 
oleh pembaca. Berdasarkan unsur yang 
mengawalinya, Sumadiria (2006: 128) 
membagi jenis teras berita menjadi 12 bagian 
sebagai berikut: 1) who lead (teras berita 
siapa), 2) what lead (teras berita apa), 3) when 
lead (teras berita kapan), 4) where lead (teras 
berita dimana), 5) why lead (teras berita 
kenapa), 6) how lead (teras berita bagaimana), 
7) contrast lead (teras berita kontras), 8) 
quotation lead (teras berita kutipan), 9) 
question lead (teras berita perntanyaan), 10) 
descriptive lead (teras berita pemaparan), 11) 
narrative lead (teras berita bercerita), dan 12) 
exclamation lead (teras berita menjerit). 
Berdasarkan klasifikasi jenis teras berita di 
atas, berikut tabel mengenai jenis teras berita 
yang terdapat dalam berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020.
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Pertanian tanpa inovasi teknologi tidak 
mungkin meningkatkan nilai tambah dan 
meningkatkan ekonomi, maka petani harus 
meningkatkan diri melalui implementasi 
inovasi  teknologi  pertanian.  Hal  i tu 
diungkapkan oleh Sekretaris Badan Litbang 
Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Haris 
Syahbuddin, D.E.A., pada acara Gerakan Tanam 
Barang Merah Bersama Bupati Bantul di 
Nawungan Selopamioro Imogiri Bantul. Rabu 
(5/8/2020).

[21/BB-PKB/06082020]



Jenis Teras Berita Contoh Nomor Data Contoh Data Total

Who lead (teras 
berita siapa)

[3/BB-PKB/09062020] KPU Bantul 5

What lead (teras 
berita apa)

[5/BB-PKB/18062020] Program TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD)

4

Where lead (teras 
berita di mana)

[1/BB-PKB/01062020] Desa Bangunjiwo Kecamatan 
Kasihan Kabupaten Bantul

3

When lead (teras 
berita kapan)

[8/BB-PKB/26062020] Di era yang serba digital ini 2

Why lead (teras 
berita mengapa)

[2/BB-PKB/05062020] Perubahan global serta disrupsi 
teknologi yang berdampak pada 
seluruh sektor

4

How lead (teras 
berita bagaimana)

[18/BB-PKB/23072020] Guna mensosilisasikan kewajiban 
penggunaan masker di masa 
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

2
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Berdasarkan tabel di atas, jenis-jenis 
teras berita yang terdapat dalam penulisan 
berita Bantul di web bantulkab.go.id edisi 
Juni-Agustus 2020 adalah teras berita siapa 
(who lead), teras berita apa (what lead), teras 
berita di mana (where lead), teras berita kapan 
(when lead), dan teras berita bagaimana (how 
lead). Data jenis-jenis teras berita yang 
terdapat dalam penulisan berita Bantul 
sebanyak 20 data yaitu, teras berita siapa 
sebanyak 5 data, teras berita apa sebanyak 4 
data, teras berita di mana sebanyak 3 data, 
teras berita kapan sebanyak 2 data, teras berita 
mengapa sebanyak 4 data, dan teras berita 
bagaimana sebanyak 2 data.

Dalam analisisnya, penelitian ini 
mnegacu pada kajian teori Sumadiria (2006: 
128) yang membagi jenis-jenis teras berita 
menjadi 12 jenis yaitu: 1) who lead (teras 
berita siapa), 2) what lead (teras berita apa), 3) 
when lead (teras berita kapan), 4) where lead 
(teras berita dimana), 5) why lead (teras berita 
kenapa), 6) how lead (teras berita bagaimana), 

7) contrast lead (teras berita kontras), 8) 
quotation lead (teras berita kutipan), 9) 
question lead (teras berita perntanyaan), 10) 
descriptive lead (teras berita pemaparan), 11) 
narrative lead (teras berita bercerita), dan 12) 
exclamation lead (teras berita menjerit).

 Pembahasan  in i  be r tu juan  un tuk 
menjelaskan hasil penelitian tentang kategori 
aktualitas berita dan jenis-jenis teras berita 
yang terdapat dalam berita Bantul edisi Juni-
Agustus 2020 dan kaitannya dengan 
pembelajaran menulis berita di SMP kelas 
VIII. Adapun pembahasannya sebagai 
berikut.

Who Lead (Teras Berita Siapa)

Data teras berita siapa yang terdapat 
pada penulisan berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
sebanyak 5 data. Teras berita siapa di sini 
terbagi menjadi dua yaitu teras berita siapa 
indvidu dan teras berita siapa institusi. Teras 
berita ini dipilih dengan pertimbangan unsur 
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siapa atau pelaku peristiwa yang memiliki 
nilai berita lebih besar, misalnya orang yang 
memiliki  kedudukan, orang penting, 
terkemuka, public figure, dan lain-lain yang 
masuk ke dalam kategori tersebut. 

Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita dengan unsur siapa. 
Unsur siapa di sini ditegaskan pada kata Dinas 
Keseha tan  Kabupa ten  Ban tu l  yang 
merupakan unsur siapa institusi. Unsur siapa 
institusi ini merupakan sebuah instansi 
kedinasan yang ada di Kabupaten Bantul yang 
memiliki pengaruh lebih, sehingga pembaca 
diharapkan akan tertarik untuk menggali 
informasi terkait dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bantul dan apa yang dikerja-
kannya. 

Secara sederhana, teras berita dalam 
kutipan di atas, memuat fakta atau informasi 
penting tentang pelaksanaan swab test yang 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bantul. Swab test ini diberlakukan untuk 
pelaku perjalanan di Bantul dan akan 
dilaksanakan mulai Selasa, 23 Juni 2020 di 
halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 
Acara tersebut juga akan dihadiri oleh Bapak 
Bupati Bantul dan jajarannya.

Kutipan berita Bantul dalam web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
tersebut merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan penulisan teras berita 
dengan unsur siapa. Unsur siapa di sini 
ditandai pada kata Pemerintah Kabupaten 
Bantul lewat Dinas yang merupakan unsur 
siapa institusi. Unsur siapa institusi di sini 
adalah sebuah instansi kedinasan Kabupaten 
Bantul yang memiliki pengaruh lebih, 
sehingga pembaca diharapkan akan tertarik 
untuk menggali informasi terkait dengan 
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan apa 
yang dikerjakannya.

Secara sederhana, teras berita dalam 
kutipan di atas, memuat fakta atau informasi 
penting tentang pembukaan sebagian tempat 
wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 
Kabupaten Bantul .  Dijelaskan pula , 
pembukaan tempat wisata ini termasuk empat 
tempat wisata terfavorit di masa Adaptasi 
Kebiasaan Baru (AKB) yaitu tempat wisata 
Seribu Batu, Pinus Asri Desa Mangunan, 
Hutan Becici, dan Pengger.
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Pemerintah Kabupaten Bantul lewat Dinas 
Pariwisata mulai Rabu (22/7) membuka sebagian 
tempat wisata termasuk empat tempat wisata 
terfavorit di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) 
ini. Empat tempat wisata tersebut terdapat di 
wilayah Kecamatan Dlingo, diantaranya Seribu 
Batu dan Pinus Asri Desa Mangunan, Hutan Becici 
Muntuk dan Pengger di Desa Terong.

[20/BB-PKB/30072020]

Bupati Bantul hari ini melaunching buku antologi 
sastra budaya jawa “Lumawan Corona” dengan 
membubuhkan tanda tangan di bagian depan buku. 
Buku tersebut merupakan hasil karya penulis/ 
sastrawan Jawa di Bantul yang tergabung dalam 
Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul (PSJB) 
Paramar ta  yang te rgerak  ha t inya  untuk 
menuangkan apa yang sedang dirasakan oleh 
masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19.

[19/BB-PKB/23072020]

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul lakukan 
swab test untuk pelaku perjalanan di Bantul 
mulai Selasa (23/6) berlangsung di Halaman 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Hadir pada 
acara tersebut diantaranya Bupati Bantul Drs. H. 
Suharsono, Sekretaris Daerah Drs. Helmi 
Jamharis, MM, jajarana Forkopinda Kabupaten 
Bantul, Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 
(BBTKLPP) DIY DR. dr. Irene M. KM dan 
perwakilan OPD terkait.

[7/BB-PKB/23062020]
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Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita dengan unsur siapa. 
Unsur siapa di sini ditegaskan pada kata 
Bupati Bantul yang merupakan unsur siapa 
individu. Unsur siapa individu ini adalah 
seseorang yang mempunyai kedudukan dan 
jabatan sehingga akan mampu menarik 
perhatian pembaca untuk menggali informasi 
tentang hal  yang dikatakan maupun 
dilakukannya. 

Secara sederhana, teras berita dalam 
kutipan di atas, memuat fakta atau informasi 
penting tentang kegiatan terbaru yang 
dilakukan oleh Bupati Bantul. Kegiatan yang 
d imaksud  ada lah  menghad i r i  aca ra 
peluncuran dan pembubuhan tanda tangan 
pada buku antologi sastra budaya Jawa 
dengan judul “Lumawan Corona”. Buku ini 
merupakan hasil karya sastrawan Jawa di 
Bantul yang tergabung dalam Paguyuban 
Sastrawan Budaya Jawa (PSJB) dan ingin 
menuangkan apa yang sedang dirasakan oleh 
masyarakat dengan adanya pandemic Covid-
19.

What Lead (Teras Berita Apa) 

Data teras berita apa (what lead) yang 
terdapat pada penulisan berita Bantul di web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
sebanyak 4 data. Teras berita apa ini sesuai 
dengan naluri manusia yang ingin segera tahu 
tentang apa yang telah terjadi. teras berita apa 
dipilih dengan mempertimbangkan unsur apa 
yang nilai beritanya jauh lebih besar 
pengaruhnya dan lebih menarik dibandingkan 
dengan unsur yang lain. Unsur apa ini 
diberikan dalam ungkapan kalimat yang 
sesingkat mungkin yang menyimpulkan atau 
mengintisarikan kejadian yang akan 
diberitakan. 

Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita dengan unsur apa. 
Unsur apa di sini ditegaskan pada kata 
Program TNI Manunggal Membangun Desa 
(TMMD). Teras berita apa di sini memuat 
fak ta  da r i  kese lu ruhan  ber i t a  yang 
mengedepankan unsur apa yaitu tentang 
komoditas utama di Kabupaten Bantul yaitu 
Program TNI Manunggal Membangun Desa 
(TMMD).

Permulaan teras berita yang dipakai 
dalam kutipan berita di atas mencoba menarik 
perhatian pembaca untuk menggali informasi 
tentang apa yang dimaksud dengan Program 
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 
dan hal-hal baru terkait program tersebut. 
Dijelaskan secara sederhana dalam teras 
beritanya, bahwa program TMMD ini adalah 
sa lah  sa tu  upaya pemerintah  dalam 
menghadapi tantangan kompleks dan 
kesiapan diri dalam adaptasi new normal 
untuk hidup berdampingan langsung dengan 
Covid-19.
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Sejarah mencatat pentingnya stabilitas dalam 
sebuah proses pembangunan jika dikaitkan 
dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, 
m e l a l u i  P r o g r a m  T N I  M a n u n g g a l 
Membangun Desa (TMMD)  in i  juga 
diharapkan dapat menjadi salah satu upaya 
membangun perisai diri bagi masyarakat dalam 
menghadapi tantangan yang semakin kompleks 
termasuk didalam kita harus siap hidup 
berdampingan dengan Covid-19.

[11/BB-PKB/30062020]
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Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita dengan unsur apa. 
Unsur apa di sini ditegaskan pada kata 
Tahapan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Bantul. Teras berita apa di sini 
memuat fakta dari keseluruhan berita yang 
mengedepankan unsur apa yaitu tentang 
tahapan Pilkada di Kabupaten Bantul.

Permulaan teras berita yang dipakai 
dalam kutipan berita di atas mencoba menarik 
perhatian pembaca untuk menggali informasi 
tentang tahapan Pilkada di Kabupaten Bantul 
dan hal-hal baru terkait Pilkada tersebut. 
Dijelaskan secara sederhana dalam teras 
beritanya, bahwa tahapan pemilihan kepala 
daerah ini sudah dimulai. Selain itu, dalam 
tahapan persiapan ini KPU telah menyiapkan 
2.081 petugas yang akan mendatangi rumah-
rumah untuk pencocokan data pemilih.

Kutipan berita Bantul dalam web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
tersebut merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan teras berita apa. Teras 
berita yang dimulai dengan unsur apa, 
biasanya selalu menarik perhatian pembaca 
yang ingin segera tahu tentang apa yang 
terjadi. Teras berita apa di sini ditunjukkan 
dalam kalimat ternak kambing merupakan 
komoditas unggulan di Kabupaten Bantul 
yang tergolong prospektif. Unsur apa ini 
memuat fakta dari keseluruhan berita yang 
mengedepankan unsur apa yaitu tentang 
komoditas utama di Kabupaten Bantul yaitu 
ternak kambing. 

Permulaan teras berita yang dipakai 
dalam kutipan berita di atas akan menarik 
perhatian pembaca untuk menggali informasi 
tentang ternak kambing yang menjadi 
komoditas utama Kabupaten Bantul. 
Dijelaskan dalam penulisan beritanya, 
populasi ternak kambing di akhir Desember 
tahun 2019 mencapai160.000 ekor. Namun, 
jumlah tersebut belum mampu memenuhi 
kebutuhan permintaan dikarenakan terke-
nalnya kuliner sate klatak yang menjadi ikon 
di Kabupaten Bantul. Oleh karenanya, 
Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan 
inseminasi gratis bagi peternak kambing di 
Kabupaten Bantul.

When Lead (Teras Berita Kapan)

Data teras berita kapan (When Lead) 
yang terdapat pada penulisan berita Bantul di 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
sebanyak 2 data. Selain teras berita apa dan 
siapa, teras berita yang mengedepankan unsur 
kapan juga memiliki nilai yang mampu 
menarik perhatian pembaca. Pembaca tidak 
sekedar ingin mnegetahui apa dan siapa 
pelaku peristiwanya, namun kerap juga 
pembaca ingin mengetahui kapan sebenarnya 
kejadian itu terjadi. Teras berita ini dipilih 
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Tahapan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Bantul yang sudah mulai akan 
dilanjutkan dan akan pemilihan calon akan digelar 
pada 9 Desember 2020. Untuk itu acara Taman 
Paseban tahap kedua, Selasa (13/7) di TVRI 
Stasiun Yogyakarta yang terselenggara atas 
kerjasaman dengan Dinas Kominfo Kabupaten 
Bantul, bertemakan 'Tahapan Pemutahiran Data 
Pilkada Bantul Tahun 2020', dengan tiga nara 
sumber, Sekda Kabupaten Bantul Drs. Helmi 
Jamharis, MM, Komisioner KPU Arif Widayanto 
mewakili Ketua KPU Bantul dan Ketua Bawaslu 
Bantul Harlina, SH.

[15/BB-PKB/15072020]

Ternak kambing merupakan komoditas 
unggulan di Kabupaten Bantul yang tergolong 
prospektif. Populasi ternak kambing/ domba pada 
ahir Desember 2019 mencapai 160.000 ekor dari 
berbagai jenis, antara lain kambing kacang, 
kambing bligon, domba lokal ekor gemuk (DEG) 
atau gibas.

[5/BB-PKB/18062020]
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dengan pertimbangan unsur waktu peristiwa 
yang memiliki nilai berita lebih besar 
pengaruhnya dan lebih menarik dibandingkan 
dengan unsur yang lain. 
 

Kutipan berita Bantul dalam web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
tersebut merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan teras berita kapan. Teras 
berita kapan di sini ditunjukkan dalam kalimat 
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 
(HANI) tahun 2020 yang jatuh pada hari 
Jumat, tanggal 26 juni 2020 diselenggarakan 
secara berbeda dibanding dengan tahun 
sebelumnya. Teras berita kapan ini memuat 
fak ta  da r i  kese lu ruhan  ber i t a  yang 
mengedepankan unsur waktu yaitu waktu 
Peringatan Hari Anti Narkoba (HANI) 2020 
yang jatuh pada hari Jumat, 26 Juni 2020.

Permulaan teras berita yang dipakai 
dalam kutipan berita di atas mencoba menarik 
perhatian pembaca untuk menggali informasi 
tentang pelaksanaan Peringatan Hari Anti 
Narkoba (HANI) 2020 dan hal-hal baru 
terkait peringatan tersebut. Dijelaskan secara 
sederhana dalam teras beritanya, bahwa 
Peringatan Hari Anti Narkoba (HANI) 2020 
kali ini berbeda dengan pelaksanaan HANI 
tahun-tahun sebelumnya. Peringatan Hari 
Anti Narkoba tahun 2020 dilakukan secara 
video converence lantaran pandemi Covid-
19. Peringatan ini dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bantul di Ruang Rapat 
Sekda Kabupaten Bantul.

Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita kapan. Teras berita di 
sini ditandai dengan unsur waktu yang 
ditegaskan pada kata di era yang serba digital 
ini. Unsur waktu di sini disebutkan bukan 
pada tanggal, bulan atau tahun tertentu 
namun, menyebutkan era waktu digital. Era 
digital ini membuat sebuah perubahan besar 
di seluruh dunia, dan telah mengubah cara 
pandang seseorang dalam menjalani hidup. 
Era digital merupakan istilah yang digunakan 
dalam kemunculan media baru teknologi 
informasi komputer. Media baru ini bersifat 
jar ingan atau internet  dan memiliki 
karakteristik dapat dimanipulasi.

Secara sederhana, teras berita dalam 
kutipan di atas memuat informasi dan 
pemberitahuan untuk berhati-hati dalam 
menggunakan media digital. Media online 
memang memudahkan masyarakat untuk 
menyampaikan dan menggali informasi. 
Bahkan  saa t  in i  pemer in tah ,  dun ia 
pendidikan, kesehatan dan lainnya melakukan 
kegiatan-kegiatan secara online. Namun 
karena karakteristik media online ini mudah 
dimanipulasi, maka akhirnya saat ini marak 
gangguan online dari oknum atau kelompok 
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P e r i n g a t a n  H a r i  A n t i  N a r k o t i k a 
Internasional (HANI) tahun 2020 yang jatuh 
pada hari Jumat, tanggal 26 juni 2020 
diselenggarakan secara berbeda dibanding 
dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut lantaran 
adanya pandemi COVID-19 yang melanda maka 
Peringatan HANI ini di lakukan secara Virtual 
melalui Video Conference di Ruang Rapat Sekda 
Kabupaten Bantul.

[8/BB-PKB/26062020]

Di era yang serba digital ini, pemerintah, dunia 
pendidikan, kesehatan dan lainnya melakukan 
kegiatan secara online.  Bahkan dunia online 
semakin memudahkan masyarakat untuk 
menyampaikan berbagai informasi. Namun di 
dunia digital atau online, juga marak terjadinya 
gangguan dari oknum atau kelompok yang 
sengaja membuat kekacauan.

[13/BB-PKB/07072020]
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yang sengaja membuat kekacauan. Oleh 
karena itu, berita dalam Berita Bantul di web 
bantulkab.go.id mengingatkan kepada 
masyarakat untuk waspada terhadap ancaman 
siber di era yang serba canggih ini.

Where Lead (Teras Berita Di Mana)

Data teras berita di mana (Where Lead) 
yang terdapat pada penulisan berita Bantul di 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
sebanyak 3 data. Selain teras berita apa, siapa, 
dan kapan, teras berita yang mengedepankan 
unsur di mana juga memiliki nilai yang 
mampu menarik perhatian pembaca. Teras 
berita ini dipilih dengan pertimbangan unsur 
lokasi atau tempat peristiwa yang memiliki 
nilai berita lebih besar pengaruhnya dan lebih 
menarik dibandingkan dengan unsur yang 
lain. Unsur lokasi atau tempat ini menjadi 
menarik karena sering menjadi penyebab 
pemicu peristiwa yang sangat mengejutkan. 

Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita dengan unsur di mana. 
Unsur di mana di sini ditegaskan pada kata 
Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan 
Kabupaten Bantul. Teras berita di mana di sini 
memuat fakta dari keseluruhan berita yang 
mengedepankan unsur tempat yaitu Desa 
Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten 
Bantul.

Permulaan teras berita yang dipakai 
dalam kutipan berita di atas mencoba menarik 
perhatian pembaca untuk menggali informasi 
tentang Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul 
dan hal-hal baru terkait daerah tersebut serta 
apa yang terjadi di sana. Dijelaskan secara 
sederhana dalam teras beritanya, bahwa Desa 
Bangunjiwo ini menjadi salah satu proyek 
utama Kampung Tangguh Nusantara bernama 
“Sigagah Projotamansari”. Proyek ini 
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 
mencegah penyebaran Covid-19 dan 
merupakan aksi nyata bentuk perhatian 
Pemerintah Kabupaten Bantul kepada desa 
atau kelurahan yang teridentifikasi pandemi 
ini.

Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita dengan unsur di mana. 
Unsur di mana di sini ditegaskan pada kata 
Bertempat di ruang kerja Bupati. Teras berita 
di mana di sini memuat fakta dari keseluruhan 
berita yang mengedepankan unsur tempat 
yaitu ruang kerja Bupati Bantul.

Secara sederhana, teras berita ini 
memuat informasi tentang kegiatan atau acara 
yang terjadi di ruang kerja Bupati Bantul. 
Dijelaskan dalam beritanya, bahwa Bupati 
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Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan 
Kabupaten Bantul menjadi pilot projek 
Kampung Tangguh Nusantara bernama “Sigagah 
Projotamansari” yang dilounching Bupati 
Bantul, Minggu (28/6) bertempat di Balai Desa 
Bangunjiwo Kasihan.

[9/BB-PKB/29062020]

Bertempat di ruang kerja Bupati, hari ini 
B u p a t i  B a n t u l  m e n y e r a h k a n  p i a g a m 
penghargaan kepada para siswa yang terpilih 
menjadi anggota Paskibraka tingkat Kabupaten/ 
Provinsi/ Nasional tahun 2020 di Kabupaten 
Bantul. Dari jumlah peserta 335 siswa yang 
mengikuti seleksi paskibraka, telah terpilih 80 
siswa. 80 siswa tersebut diantaranya 72 siswa 
tugas di Kabupaten Bantul, 6 siswa tugas di DIY 
dan 1 siswa lolos Nasional serta 1 siswa lolos 
Cadangan Nasional.

[22/BB-PKB/13082020]
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Bantul menyerahkan piagam penghargaan 
kepada s iswa yang terpi l ih  menjadi 
Paskibraka tingkat Kabupaten/ Provinsi/ 
Nasional Bantul 2020.  Namun dikarenakan 
masih adanya pandemic Covid-19, maka 
pelaksanaan upacara HUT RI tahun 2020 
dilaksanakan secara sederhana. Oleh karena 
itu, pada acara penyerahan piagam tersebut, 
Bupati Bantul juga mneyampaikan pesan 
kepada petugas paskibraka 2020 untuk tidak 
berkecil hati dan tidak patah semangat.

Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita di mana. Teras berita di 
mana di sini ditandani dengan kata bertempat 
d i  Gedung Induk  lanta i  3  Komplek 
Parasamya. Teras berita di mana di sini 
memuat fakta dari keseluruhan berita yang 
mengedepankan unsur tempat yaitu Gedung 
Induk lantai 3 Koplek Parasamya.

Secara sederhana, teras berita ini 
memuat informasi tentang pelaksanaan pidato 
kenegaraan Presiden RI yang disaksikan 
secara video converence oleh Bupati dan 
jajarannya di Gedung Parasamya. 

Why Lead (Teras Berita Mengapa)

Data teras berita mengapa (Why Lead) 
yang terdapat pada penulisan berita Bantul di 
web bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
sebanyak 4 data. Teras berita ini dipilih 
dengan pertimbangan unsur penyebab atau 
akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi di 
suatu tempat, kota, atau negara yang memiliki 
nilai berita lebih besar pengaruhnya dan lebih 
menarik dibandingkan dengan unsur yang 
lain. Teras berita mengapa ini di tandai dengan 
kata karena, sebab, atau akibat pada penulisan 
teras beritanya.

Kutipan berita Bantul dalam web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
tersebut merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan teras berita mengapa. 
Teras berita mengapa di sini ditunjukkan 
dalam kalimat perubahan global serta 
disrupsi teknologi yang berdampak pada 
seluruh sektor. Teras berita mengapa ini 
memuat fakta dari keseluruhan berita yang 
mengedepankan unsur akibat yang ditandai 
dengan kata dampak yaitu, dampak dari 
perubahan serta disrupsi teknologi.

Secara sederhana, teras berita ini 
memuat informasi tentang dampak dari 
perubahan global serta disrupsi teknologi 
yang terjadi pada seluruh sektor, termasuk 
sektor pendidikan. Dampak perubahan ini 
menuntut penyesuaian system dan adaptasi 
dari mulai Pendidikan prasekolah, dasar, 
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Bertempat di Gedung Induk lantai 3 
Komplek Parasamya, Bupati Bantul beserta 
jajarannya dan Kepala OPD se-Kabupaten 
Bantul hari ini menyaksikan video conference 
pidato Kenegaraan oleh Presiden Republik 
Indonesia dalam rangka memperingati Hari 
Lahir Pancasila tahun 2020. Tema peringatan 
tahun ini adalah “Pancasila Dalam Tindakan 
melalui Gotong Royong menuju Indonesia 
Maju”.

[1/BB-PKB/01062020]

Perubahan global serta disrupsi teknologi 
yang berdampak pada seluruh sektor, 
termasuk pendidikan, menuntut adanya adaptasi 
atau penyesuaian terhadap sistem pendidikan. 
Sistem pendidikan mulai dari prasekolah, dasar, 
menengah, vokasi, hingga pendidikan tinggi 
harus mampu menjawab kebutuhan dari 
perubahan besar yang ada saat ini.

[2/BB-PKB/05062020]
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menengah, vokasi, hingga pendidikan tinggi. 
Oleh karena itu, maka Presiden Joko Widodo 
dan jajarannya melakukan rapat terbatas 
melalui telekonferensi guna membahas peta 
pendidikan periode tahun 2020-2035 guna 
mengantisipasi perubahan-perubahan besar 
yang terjadi.

Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita mengapa. Teras berita 
mengapa di sini ditegaskan dalam kalimat 
Pandemi Covid-19 berdampak pada semua 
relung kehidupan masyarakat. Karena 
pandemi Covid-19 termasuk dalam Slow On 
Set Disaster atau yang biasa diartikan 
bencana yang memiliki dampak pelan tetapi 
terasa. Teras berita mengapa ini memuat fakta 
dari keseluruhan berita yang mengedepankan 
unsur akibat yang ditandai dengan kata 
dampak dan karena, yaitu dampak dari adanya 
pandemic Covid-19 terhadap kehidupan 
masyarakat khususnya di daerah Kabupaten 
Bantul.

Permulaan teras berita yang dipakai 
dalam kutipan berita di atas memberikan 
informasi kepada pembaca tentang dampak 
pandemic Covid-19 pada semua relung 
kehidupan masyarakat. Dijelaskan dalam 
berita tersebut, bahwa pandemic ini termasuk 
dalam slow on disaster yang artinya bencana 

yang pelan namun dampaknya sangat terasa. 
Dampak pandemi atau bencana jenis ini akan 
lebih terasa pada bidang sektor non fisik 
daripada sektor fisik.

Kutipan berita Bantul dalam web 
bansstulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
tersebut merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan teras berita mengapa. 
Teras berita mengapa di sini ditunjukkan 
dalam kalimat Pertanian tanpa inovasi 
teknologi tidak mungkin meningkatkan nilai 
tambah dan meningkatkan ekonomi, maka 
petani harus meningkatkan diri melalui 
implementasi inovasi teknologi pertanian. 
Teras berita mengapa ini memuat fakta dari 
keseluruhan berita yang mengedepankan 
unsur akibat dari pertanian tanpa inovasi 
teknologi.

Secara sederhana, teras berita ini 
menjelaskan tentang dampak dari pertanian 
tanpa inovasi teknologi. Tanpa inovasi tek-
nologi, petani tidak mungkin meningkatkan 
nilai tambah dan nilai ekonominya. Hal 
tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Badan 
Litbang Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. 
Haris Syahbuddin, D.E.A., dalam acara 
Gerakan Tanam Barang Merah Bersama 
Bupati Bantul di Nawungan Selopamioro 
Imogiri Bantul pada hari Rabu, 05 Agustus 
2020. Oleh karena itu, diharapkan petani 
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Pandemi Covid-19 berdampak pada semua 
relung kehidupan masyarakat, semua sektor 
terdampak. Sektor terdampak lebih pada 
sektor ekonomi, sosial dan budaya. Karena 
pandemi Covid-19 termasuk dalam Slow On 
Set Disaster atau yang biasa diartikan bencana 
yang memiliki dampak pelan tetapi terasa. 
Bencana jenis ini akan lebih terdampak pada 
sektor-sektor yang non fisik.

[17/BB-PKB/21072020]

Pertanian tanpa inovasi teknologi tidak 
mungkin meningkatkan nilai tambah dan 
meningkatkan ekonomi, maka petani harus 
meningkatkan diri melalui implementasi 
inovasi  teknologi  pertanian.  Hal  i tu 
diungkapkan oleh Sekretaris Badan Litbang 
Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Haris 
Syahbuddin, D.E.A., pada acara Gerakan Tanam 
Barang Merah Bersama Bupati Bantul di 
Nawungan Selopamioro Imogiri Bantul. Rabu 
(5/8/2020).

[21/BB-PKB/06082020]



Jurnal Riset Daerah

3852

harus mampu meningkatkan diri melalui 
implementasi inovasi teknologi pertanian.

How Lead (Teras Berita Bagaimana)

Data teras berita bagaimana (How 
Lead) yang terdapat pada penulisan berita 
Bantul di web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 sebanyak 2 data. Teras berita ini 
d ip i l ih  dengan  per t imbangan  unsur 
bagaimana atau sesuatu yang menjadi 
petunjuk dari sebuah peristiwa yang terjadi di 
suatu tempat, kota, atau negara yang memiliki 
nilai berita lebih besar pengaruhnya dan lebih 
menarik dibandingkan dengan unsur yang 
lain. Teras berita mengapa ini di tandai dengan 
kata untuk, atau kata guna dalam penulisan 
teras beritanya.

Pada penulisan kutipan berita Bantul 
dalam web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 di atas, merujuk pada teknik 
penulisan berita yang memperhatikan 
penulisan teras berita bagaimana. Teras berita 
bagaimana di sini ditegaskan dalam kalimat 
Guna mengevaluasi sekaligus monitoring 
pembangunan jembatan terdampak Siklon 
Tropis Cempaka 2017. Teras berita mengapa 
ini memuat fakta dari keseluruhan berita yang 
mengedepankan unsur bagaimana yang 
ditandai dengan kata guna.

Permulaan teras berita yang dipakai 
dalam kutipan berita di atas memberikan 
informasi kepada pembaca tentang evaluasi 
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Bantul sekaligus monitoring pembangunan 
jembatan terdampak Siklon Tropis Cempaka 
2017. Monitoring ini dilaksanakan pada hari 
Selasa, 07 Juli 2020 oleh BNPD RI Bersama 
dengan tim. 

Kutipan berita Bantul dalam web 
bantulkab.go.id edisi Juni-Agustus 2020 
tersebut merujuk pada teknik penulisan berita 
yang memperhatikan teras berita bagaimana. 
Teras berita bagaimana di sini ditunjukkan 
dalam kalimat Guna mensosilisasikan 
kewajiban penggunaan masker di masa 
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Teras berita 
bagaimana ini memuat fakta dari keseluruhan 
berita yang mengedepankan unsur bagaimana 
ditandai dengan kata guna.

Secara sederhana, teras berita ini 
menjelaskan tentang sosialisasi kewajiban 
penggunaan masker di masa Adaptasi 
Kebiasaan Baru (AKB). Sosialisasi ini 
dilakukan oleh Bupati Bantul, Drs. H. 
Suharsono pada hari Rabu, 23 Juli 2020 dan 
didampingi Sekda Bantul dan OPD terkait. 
Sosialisasi ini ditujukan kepada para 
pedagang dan pengunjung Pasar Bantul agar 
mematuhi protokol Kesehatan demi memutus 
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Guna mengevaluasi sekaligus monitoring 
pembangunan jembatan terdampak Siklon 
Tropis Cempaka 2017, Deputi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) Republik Indonesia bersama 
tim mengunjungi beberapa titik pembangunan 
jembatan. Selasa (7/7/2020).

[14/BB-PKB/08072020]

G u n a  m e n s o s i l i s a s i k a n  k e w a j i b a n 
penggunaan masker di masa Adaptasi 
Kebiasaan Baru (AKB), Bupati Bantul Drs. H. 
Suharsono didampingi Sekda Bantul dan OPD 
Terkait terjun langsung di Pasar Bantul 
memberikan seruan kepada para pedagang dan 
pengunjung pasar untuk menggunakan masker. 
Rabu (23/7/2020). Dengan megaphone Bupati 
Suharsono menyeru dari los ke los menyisir 
pedagang Pasar Bantul, banyak pedagang dan 
pengunjung pasar kaget dan haru, orang nomor 
satu di Kabupaten Bantul ini tidak kenal lelah, 
dia menyeru kepada komunitas pasar untuk 
mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 di 
antaranya wajib memakai masker.

[18/BB-PKB/23072020]
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mata rantai Covid-19, di antaranya seruan 
wajib memakai masker.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas tentang 
karakteristik penulisan berita dalam Berita 
Bantul di web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus tahun 2020. Berdasarkan hasil 
pembahasan yang telah diuraikan di atas, 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Kategori aktualitas berita yang terdapat 
dalam Berita Bantul di web bantulkab.go.id 
edisi Juni-Agustus 2020 meliputi kategori 
aktualitas kalender, aktualitas watu, dan 
aktualitas masalah. Adapun jumlah data yang 
termasuk dalam aktualitas kalender sebanyak 
4 data, aktualitas waktu sebanyak 3 data, dan 
aktualitas masalah sebanyak 13 data.

Jenis teras berita yang terdapat dalam 
Berita Bantul di web bantulkab.go.id edisi 
Juni-Agustus 2020 meliputi who lead (teras 
berita siapa), what lead (teras berita apa), 
when lead (teras berita kapan), where lead 
(teras berita dimana), why lead (teras berita 
kenapa),  dan how lead ( teras beri ta 
bagaimana). Data who lead (teras berita siapa) 
yang ditemukan dalam penulisan Berita 
Bantul di web bantulkab.go.id edisi Juni-
Agustus 2020 sebanyak 5 data, what lead 
(teras berita apa) sebanyak 4 data, when lead 
(teras berita kapan) sebanyak 2 data, where 
lead (teras berita dimana) sebanyak 3 data, 
why lead (teras berita kenapa) sebanyak 4 
data, dan how lead (teras berita bagaimana) 
sebanyak 2 data.

A d a p u n  b e b e r a p a  s a r a n  y a n g 
berhubungan dengan hasil penelitian dan 
pembahasan tersebut adalah penelitian ini 
diharapkan dapat dimanfaatkan secara 
optimal dan maksimal terutama dalam ranah 
analisis karakteristik penulisan berita 

khususnya kategori aktualitas berita dan jenis 
teras berita. Peneliti juga menyarankan 
kepada peneli t i  la innya untuk lebih 
mengembangkan serta memperdalam 
pengkajian terkait dengan karakteristik 
penulisan berita dalam berita-berita lainnya.

Penelitian ini diharapkan menjadi 
pedoman bagi guru bahasa dan sastra 
Indonesia di derah Kabupaten Bantul dan 
sekitarnya, dalam pembelajaran teks berita di 
sekolah, sehingga hasil penelitian ini dapat 
diaplikasikan dalam pembelajaran.

Penelitian ini juga diharapkan dapat 
menjadi bahan referensi untuk memahami 
materi pembelajaran teks berita di sekolah dan 
materi karakteristik berita dalam bahasa 
jurnal di perguruan tinggi, khususnya bagi 
mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia.
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paikan terima kasih kepada semua pihak yang 
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