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Abstrak
Latar belakang penelitian adalah latihan teknik menggiring dan menembak
pada saat latihan kurang bervariasi, dan masih rendahnya tingkat penguasaan teknik
menggiring dan menembak pada atlet tingkat intermedietdi kota Sragen. Tujuan
penelitian adalah melaksanakan dan mengetahui hasil analisis kebutuhan lapangan, dan
melaksanakan dan mengetahuiuji efektivitas produk model latihan menggiring dan
menembak dalam futsal pada atlet tingkat intermedietdi kota Sragen.
Metode penelitian yang digunakan adalah metodepenelitian dan pengembangan
Research and Development yang dikemukakan oleh Borg dan Gall, peneliti
mengadaptasi prosedur penelitian menjadi tiga tahap yaitu : tahap 1 pendahuluan, tahap
2 uji coba produk, tahap 3 uji efektivitas produk.
Hasil yang pertama pendahuluan adalah analisis ebutuhan dengan
menggunakan metode wawancara dan observasi. Pengembangan produk penyajiannya
yaitu : bab I Pendahuluan, bab II Latihan untuk menggiring dan menembak, bab III
model latihan menggiring dan menembak dan bab IV progam latihan. Tahap kedua
adalah uji coba produk. Uji coba yang pertama adalah uji coba ahli dengan
menggunakan tiga ahli futsal dengan 18 butir dpertanyaan dengan hasil 80% dan dapat
diintepretasikan bahwa rancangan produk bisa diuji cobakan pada tahap selanjutnya. Uji
coba kelompok kecil dengan subjek 24 menggunakan instrument angket dengan jumlah
pertanyaan 12. Hasil uji kelompok kecil adalah 72.70%. uji coba kelompok besar
dengan 48 subjek dengan hasil 84.79%. tahap yang ketiga adalah uji efektivitas produk
dengan membandingkan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan produk
pengembangan dan kelompok lain diberi perlakuan secara konvensional dengan
menggunakan pre test dan post test desain. Nilai beda untuk masing-masing kelompok
berdasarkan tes adalah: Jumlah nilai beda tes 1 kelompok eksperimen 69.33, kelompok
kontrol 68,51. Nilai beda tes 2 kelompok eksperimen 100, kelompok kontrol 73. Jumlah
nilai beda tes 3 kelompok eksperimen 55, kelompok kontrol 35. Jumlah nilai beda tes 4
kelompok eksperimen 58, kelompok kontrol 35. Sebagai simpulan akhir dinyatakan
bahwa produk terbukti efektif mrningkatkan kemampuan menggiring dan menembak
atlet futsal tingkat intermedietdi kota Sragen.
Kata kunci: Futsal, Model Latihan menggiring dan menembak, Penelitian
Pengembangan
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Abstract

The background or research was that dribbling and shooting technique
practiceduring practicing was less varied, and the level of dribbling and shooting
technique mastery was still low in athlete intermediet in SragenCity. The objectives of
research were to conduct and to find out the result of requirement analysis and to
develop preliminary product, to conduct and to find out expert and field test, and to
conduct and to find out the effectiveness test of dribbling and shooting practice model
product in futsal among the athletes intermediet in SragenCity.
The research method used was Research Development one suggested by Borg
nad Gall, the author adapted the research procedure into three stages: (1) preliminary,
(2) product trial, and (3) product effectiveness test.
The first result, preliminary, was the requirement analysis using interview and
observation method indicated that the dribbling and shooting technique practice during
practicing was less varied, and the level of dribbling and shooting mastery was still low
in athlete intermedietin SragenCity. Dribbling and shooting practices had been
administered but many athletes particularly those intermediethad not been able to do
them as well. The theoretical study consisted of futsal, the theories of dribbling and
shooting technique, of physical condition to dribble and to pass, This research was
presented as follows: chapter I introduction, chapter II practice to dribble and to pass,
chapter III dribbling and shootingpractice model and chapter IV practice program. The
second stage was product trial. The first trial was expert trial employing three futsal
expert with 18 items of question with 80% result and it could be intrepeted that the
product design could be developed further. The small group trial was conducted with 24
subjects using questionnaire containing 12 items. The result of small group test was
72.70%, the large group trial was conducted with 48 subjects with the result of 84.79%.
the third stage was product effectiveness test by comparing two groups: one was given
development product treatment and another was given conventional treatment using pretest and post-test design. The variance score for each group based on the test was the
sum of variance score in test 1 wa 69.33 for experiment and 68.51 for control groups.
The variance score in test 2 was 100 for experiment and 73 for control groups. The
variance score in test 3 was 55 for experiment and 35 for control groups. The variance
score in test 4 was 58 for experiment and 35 for control groups. The conclusion was that
the product was evidently effective to improve the dribbling and shooting ability among
the athletes intermedietin SragenCity.
Keywords: Futsal, Dribbling and shooting practice model, research and
development.

1.

PENDAHULUAN
Olahraga futsal merupakan permainan yang sangat menyenangkan, dimainkan oleh lima

orang setiap team yang dimainkan di dalam lapangan dengan ukuran panjang 25-42 m x lebar

2

15-25 m. Tujuan permainan futsal bukan hanya untuk rekreasi dan mengisi waktu luang tetapi
juga berkembang ke arah kompetisi dan prestasi.
Permainan futsal kini semakin digandrungi masyarakat, terutama di perkotaan. Bukan
pemandangan aneh lagi di berbagai komplek perumahan dan sudut-sudut kampung lahan-lahan
kosong dimanfaatkan orang-orang untuk bermain futsal. Untuk tujuan yang sama, lapangan bola
basket, lapangan bulutangkis, lapangan futsal dan jalan pun berubah fungsi menjadi lapangan
untuk bermain futsal.
Pola permainannya yang sederhana dan praktis membuat olahraga ini disukai oleh banyak
orang, terutama kaum pria. Mereka yang tidak bisa bermain atau tidak menyukai futsal
konvensional bisa dengan mudah ambil bagian di futsal. Peralatannya pun sederhana dan tidak
mahal. Dengan menggunakan sepatu biasa seseorang sudah bisa bermain.
Pembinaan prestasi olahraga serta mengembangkan bakat dalam olahraga dapat
dilakukan dengan berbagai cara serta pada bermacam-macam tempat. Salah satu contoh
peningkatan kemampuan dalam olahraga futsal dapat dilakukan dengan mengikuti klub atau
sekolah futsal yang ada. Mulai pada tingkatan yang paling sederhana hingga menuju pada
tingkatan profesional yang tentunya setelah, fisik, taktik, maupun mental. Klub atau sekolah
futsal adalah salah satu contoh wadah pembinaan prestasi usia dini. Klub futsal akan
memberikan suatu latihan-latihan untuk penguasaan ketrampilan bermain futsal dengan
program-program latihan yang sudah tersusun sehingga memungkinkan bagi seseorang
menguasai ketrampilan bermain futsal dengan baik.
Olahraga futsal pada umumnya menggunakan teknik-teknik dasar yang sama dengan olahraga
futsal yaitu: teknik dasar passing (mengumpan), dribbling (menggiring), controlling
(mengontrol), shooting (tendangan/tembakan). Dari semua teknik dasar bermain futsal tersebut
harus bisa dikuasai oleh setiap pemain.
Pencapaian prestasi yang optimal pada permainan futsal tidak terlepas dari jumlah skor yang
didapatkan oleh sebuah tim. Skor yang tinggi di peroleh dari banyaknya jumlah gol yang
tercipta. Melihat pentingya jumlah gol yang harus didapat oleh sebuah tim, maka menjadi
keharusan pada setiap pemain untuk menguasai teknik menggiring dan menembak yang baik
dan benar.
Teknik dasar yang paling utama untuk menyerang adalah teknik dasar menggiring dan
menembak. Menggiring dan menembak yang bagus dapat mempengaruhi perolehan gol yang
sempurna. Sehingga diharapkan dalam permainan futsal terdapat pemain-pemain dengan
penguasaan teknik menggiring dan menembak yang baik. Pada masa sekarang futsal
berkembang dengan sistem permainan yang disajikan dengan permainan cepat dan atraktif
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karena begitu banyaknya variasi menggiring dan menembak dalam pada saat melakukan
serangan pada tim lawan. Salah satu kunci permainan tersebut adalah kemampuan menggiring
dan menembak yang baik.
Proses kepelatihan dan model latihan juga merupakan salah satu faktor penentu bagaimana
seorang atlet ataupun tim sukses dalam mencapai prestasi puncak. Kebanyakan proses pelatihan
hanya didasarkan atas pengalaman pelatih sebagai atlet, dimana seharusnya dalam perencanaan
latihan sangat diperlukan pengetahuan yang cukup memadai bagi seorang pelatih tentang ilmu
kepelatihan sehingga dapat menyusun program latihan dan memilih model latihan yang tepat.
Menentukan metode latihan yang sesuai dengan tujuan latihan dalam program latihan yang
konstruktif dan sistimatik bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang perlu
dipertimbangkan sebelum seorang pelatih menentukan metode latihan untuk cabang olahraga
tertentu. Setiap program latihan yang dibuat harus selalu mencakup faktor kondisi fisik, teknik,
taktik, psikis dan persiapan teori (Bompa, 1994). Pemilihan metode atau bentuk latihan pada
unit latihan sesuai dengan kondisi atlet dan efek latihan yang diinginkan.
Setiap cabang olahraga yang akan dilatih juga mempunyai ciri dan sifat yang khas. Oleh karena
itu, analisis terhadap karakteristik cabang olahraga dari berbagai pendekatan sangat diperlukan
pada penentuan metode latihan dalam menyusun suatu program latihan. Analisis tersebut bisa
dilakukan melalui sifat-sifat fisiologisnya, misalkan pada penggunaan sistim energi. Melalui
pendekatan anatomisnya, misalnya penggunaan otot dalam suatu gerak olahraga, atau dapat juga
dapat ditinjau dari segi biomekanikanya. Oleh karena itu dengan dianalisisnya beberapa hal
diatas diharapkan pelatih dapat lebih terarah untuk menentukan metode latihan dalam menyusun
program latihan.
Berdasarkan wawancara bebas terpimpin dengan pelatih-pelatih futsal di klub-klub futsal kota
Sragen yang membina atlet-atlet pada level pemula hingga intermediet, rata-rata menjelaskan
bahwa belum menerapkan model-model latihan teknik menggiring dan menembak berdasarkan
jenis-jenis menggiring dan menembak didalam satu program latihan. Latihan penguasaan teknik
menggiring dan menembak dalam satu periode latihan dilakukan sebelum melakukan atau pada
saat melakukan pemanasan atau sebelum melakukan

permainan sehingga penguasaan

menggiring dan menembak dari para pemain tersebut belum begitu maksimal. dan diharapkan
ada suatu pemecahan masalah dari temuan pengamatan di lapangan tersebut untuk lebih
memaksimalkan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul :
Pengembangan Model Latihan Teknik Menggiring dan Menembak pada Futsal.” (Studi
pada Pemain Futsal Putra Tingkat Intermediet di Kota Sragen).
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2.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian pengembangan model latihan menggiring dan menembak
dalam futsal dimulai studi pendahuluan, pembuatan produk, penilaian ahli, uji coba
kelompok kecil, revisi, uji coba kelompok besar, revisi dan eksperimen produk. Berikut
akan dijabarkan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan penelitian yang akan
dilakukan.
No
1

2

3

Kegiatan Penelitian
Tempat
Peneliti melakukan wawancara Di
lapangan
dengan pelatih futsal di Kota Sragen 1.Taruna Sakti
2.Tebi
3.Ratu
4.Tenggulun
Pembuatan produk awal model Sragen
latihan menggiring dan menembak
dalam futsal
Evaluasi ahli futsal :
a Joko MPd
Sragen
b Roni Utomo S. Pd
Sragen
c Sartono S.Pd
Sragen

4
5

Uji Kelompok Kecil
Uji Kelompok Besar

Tebi Sragen
Tebi Sragen

6

Eksperimen Produk

Tebi Sragen

Waktu
April-Mei
2013

Juni-Juli
2013

Agustus 2013

Oktober 2013
Novemberdesember
2013
Desember –
February
2013

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dipaparkan sebagai berikut:
1. Tempat Penelitian
Pemilihan tempat dan pelaksanaan penelitian dipertimbangkan dengan beberapa aspek,
baik dari segi akses maupun lokasi yang mendukung terlaksananya penelitian dengan
baik.Tempat penelitian dilaksanakan di kota Sragen.Uji coba produk dan eksperimen
produk dilaksanakan di Tebi Sragen.
2. Waktu Penelitian
Penelitian akan berlangsung selama tiga tahap. Tahap yang pertama analisis kebutuhan
adalah pembuatan produk yang dibuat bulan april sampai mei 2013. Tahap kedua
pelaksanaan uji coba produk yang akan berlangsung bulan Oktober 2013. Pelaksanaan
5

uji coba berlangsung selama 30 hari dikarenakan untuk penyedian waktu uji coba dan
revisi dari produk yang setelah di uji coba. Setelah pelaksanaan uji coba dan revisi
produk selesai maka akan dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu eksperimen dari hasil
produk yang telah dibuat.
Tahap ketiga dari pelaksaan penelitian ini adalah ekperimen produk yang telah
dihasilkan. Pelaksanaan eksperimen ini akan berlangsung selama dua bulan, mulai
Desember sampai februay. Pelaksanaan perlakukan selama 8 minggu dengan frekuensi
latihan 3 kali dalam seminggu. Hal ini didasarkan pada prinsip pemberian waktu latihan
yang baik sehingga akan mencapai tujuan yang diinginkan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Ringkasan Hasil Penelitian

Pada tabel 4.1 berikut akan disajikan data ringkasan dari penelitian pengembangan
model latihan teknik menggiring dan menembak pada atlet intermediet di kota Sragen.
Tabel 4.1 Ringkasan hasil penelitian.

No Komponen
Tahap Pendahuluan,
1
Wawancara dengan pelatih futsaldi
kota Sragen tentang kemampuan
teknik menggiring dan menembak,
(n=4) dengan jumlah pertanyaan 5
butir soal.

Temuan
Kemampuan teknik menggiring dan
menembak pemain futsal intermediet di
kota Sragen kurang baik dan belum
adanya
program
latihan
teknik
menggiring dan menembak untuk atlet
intermediet di kota Sragen.

Kurangnya penguasaan teknik pada atlet
Observasi pelaksanaan latihan di intermediet di kota Sragen, hal ini dapat
klub futsal di kota Sragen
terlihat pada saat melakukan game
misalnya pada saat menggiring bola,
kaki dengan bola terlalu jauh sehingga
mudah direbut lawan dan pada saat
menembak bola.

2

Tahap Uji Coba
a. Hasil
Evaluasi
ahli
futsal(n=3) dengan jumlah
instrumen sebanyak 18 butir
pertanyaan.

a. Dari hasil evaluasi ketiga ahli
futsal diperoleh persentase 80%,
sehingga model latihan bisa
diujicobakan.
b. Dari masukan ahli futsal,
6

No Komponen

3

Temuan
rancangan model latihan harus
disesuaikan dengan kebutuhan
atlet, rancangan program harus
disesuaikan dengan teori latihan.

b. Uji coba kelompok kecil
(n=24)
dengan
jumlah
instrumen sebanyak 12 butir
pertanyaan.

Dari hasil uji coba kelompok kecil
diperoleh persentase 72.70%, sehingga
model latihan bisa dilanjutkan ke tahap
uji kelompok besar.

c. Uji
coba
kelompok
besar(n=48) dengan jumlah
instrument sebanyak 12 butir
pertanyaan.

Dari hasil uji coba kelompok besar
diperoleh persentase 84.79%, sehingga
model latihan bisa dilanjutkan ke tahap
uji efektifitas produk.

Uji efektifitas produk
Nilai beda

Nilai beda hasil pre-test dan post-testuji
efektifitas produk sebesar:
1. Kelompok eksperimen
a. Keterampilan menggiring
= 69,33
b. Keterampilan menembak
= 100
c. Skala Keterampilan menggiring
= 55
d. Skala keterampila menembak
= 58
2. Kelompok kontrol
a. Keterampilan menggiring
= 68,33
b. Keterampilan menembak
= 73
c. Keterampilan menggiring dan
menembak
= 35
d. Keterampilan menembak
= 35

B. Hasil Tahap 1 Pendahuluan
1. Data hasil analisis kebutuhan
Tahap

pendahuluan

dalam

penelitian

ini

adalah

analisis

kebutuhan

untuk

mengidentifikasi masalah, dalam penelitian ini analisis kebutuhan dilakukan dengan
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observasi dan wawancara terhadap pelatih futsal di kota Sragen, observasi dan
wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan tentang kemampuan teknik
menggiring dan menembak pada atlet intermediet di kota Sragen. Pada tabel 4.2 berikut
akan disajikan kesimpulan hasil wawancara dengan pelatih futsal.
Tabel 4.2 Hasil wawancara pelatih futsal di kota Sragen
No Subjek
Hasil Wawancara dan observasi
1
Pelatih futsal Taruna
a. masih kurangnya teknik menggiring dan
Sakti di kota Sragen
menembak pada atlet Taruna Sakti.
b. masih kurangnya prestasi di Taruna Sakti.
c. belum ada latihan khusus pada latihan teknik
menggiring dan menembak.

2

Pelatih futsal Tebi

masih kurangnya teknik menggiring dan
menembak pada atlet Tebi.
b. masih kurangnya prestasi di Tebi.
c. belum ada latihan khusus pada latihan teknik
menggiring dan menembak.

Pelatih futsal Tenggulun

a.

3

a.

masih kurangnya teknik menggiring dan
menembak pada atlet Tenggulun.
b. masih kurangnya prestasi di Tenggulun.
c. belum ada latihan khusus pada latihan teknik
menggiring dan menembak.

Pelatih futsal Ratu
4

a.

masih kurangnya teknik menggiring dan
menembak pada atlet Ratu.
b. masih kurangnya prestasi di Ratu.
c. belum ada latihan khusus pada latihan teknik
menggiring dan menembak.

2.
Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknik menggiring dan
menembak atlet futsal intermediet di kota Sragenkurang baik dan pada zaman modern
sekarang ini latihan menggiring dan menembak adalah yang paling harus ditingkatkan..
3. Pengkajian Teori
Tahap pengembangan produk terdiri dari pengkajian terhadap teori-teori pendukung
tentang futsalserta tahap penyusunan draft awal produk pengembangan. Pengkajian teori
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diperlukan untuk mendasari penyusunan produk yang dalam hal ini adalah produk
model latihan teknik menggiring dan menembak dalam futsal. Teori-teori yang
digunakan adalah teori umum olahraga futsal serta teori-teori umum yang menyangkut
permasalahan latihan teknik dan aspek-aspek pendukung dari teori latihan teknik
menggiring dan menembak yang dapat melandasi penyusunan produk. Pengembangan
produk ini juga mengkaji tentang teori belajar gerak, analisis gerak dan perkembangan
gerak yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan dari subjek penelitian, dalam
penelitian ini adalah atlit intermediet.
4. Perancangan Produk Awal
Perancangan produk awal yang dalam hal ini model latihan teknik menggiring dan
menembak didasarkan pada kajian teoritis sehingga dirumuskan dalam susunan sebagai
berikut:
1) Teori umum futsal
2) Teori umum latihan teknik menggiring dan menembak
3) Latihan menggiring dan menembak futsal
4) Program latihan menggiring dan menembak untuk futsal
5) Evaluasi kemampuan teknik menggiring dan menembak.
Rancangan produk model latihan ini disusun sesuai urutan pelaksanaan sistematikan
latihan dan urutan penyajian produk. Rancangan produk model latihan menggiring dan
menembak untuk futsalini selanjutnya akan dilakukan validasi serta evaluasi oleh ahli
untuk mengetahui tingkat kelayakan produk untuk diuji cobakan.
C. Hasil Tahap 2 Uji Coba Produk
1. Evaluasi Ahli
Pelaksanaan evaluasi ahli dalam penelitian pengembangan ini untuk memperoleh
tanggapan dan masukan dari para ahli futsal untuk kesempurnaan pembuatan produk
yang dalam hal ini adalah model latihan teknik menggiring dan menembak dalam futsal.
Pelaksanaan evaluasi ahli ini menggunakan instrumen sebagai alat evaluasi, instrumen
yang digunakan untuk evaluasi ahli adalah dengan menggunakan kuisioner campuran
yang terdiri dari pertanyaan dengan jawaban tertutup (ditentukan sebelumnya), dan
jawaban terbuka (jawaban langsung dari narasumber). Hasil review dari evaluasi ahli
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terdiri dari data kuantitatif untuk hasil evaluasi dengan skala likert dan data kualitatif
yang berupa saran ataupun masukan.
a. Revieu Evaluasi Ahli Akademisi Futsal1
Dalam penelitian ini, ahli akademisi futsal yang pertama Joko, M.Pd yang merupakan
dosen Universitas Tunas Pembangunan, evaluasi rancangan produk awal ini
dilaksanakan pada September – Oktober 2015 di kota Solo.
Pada tabel 4.3 berikut akan disajikan hasil evaluasi dari ahli futsal1 yang berupa data
kuantitatif.
Tabel 4.3 Data kuantitatif hasil evaluasi ahli akademisi futsal1
NO Aspek Evaluasi
Skor Hasil
Skor Maksimal
1
Model
latihan 17
20
teknik menggiring
2
Model
latihan 17
20
teknik menembak
3
Model
latihan 17
20
teknik menggiring
dan menembak
4
Program latihan
15
20
5
Penyajian produk
6
10
Jumlah
72
90
Dari table 4.3 diatas dapat diketahui hasil analisis data evaluasi ahli akademisi
futsalyang pertama diperoleh persentase:

P= 80 %
Hasil persentase tersebut bisa diinterpretasikan bahwa rancangan produk bisa
dilanjutkan untuk diujicobakan pada tahap selanjutnya sesuai saran dari ahli akademisi
futsal.
Dalam tahap evaluasi ahli akademisi futsal yang pertama juga diperoleh data kualitatif
yang berupa masukan dan saran, berikut akan disajikan data kualitatif dari ahli
akademisi futsalyang pertama.
1. Ahli futsal menyarankan pengkalimatan pada produk diperbaiki agar mudah
dimengerti.
2. Gambar model harus jelas.
3. Pengaturan program harus disesuaikan untuk anak intermediet.
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4. Penyajian produk harus rapi, disesuaikan dengan format penulisan yang baik.
Kelebihan dari produk model latihan menggiring dan menembak yang dikembangkan
ini menurut ahli akademisi futsal1 adalah progresif dan multilateral, kelemahan dari
produk pengembangan ini adalah prosedur pelaksanaan dan gambar model latihan yang
kurang jelas, sedangkan untuk rekomendasi perbaikan produk ahli akademis satu adalah
layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran.
b. RevieuEvaluasi Ahli Praktisi futsal
Dalam penelitian ini, ahli praktisi futsalyang pertama ada Roni Utomo, S.Pd yang
merupakan pelatih Taruna Sakti Sragendi kota Sragen, evaluasi rancangan produk awal
ini dilaksanakan pada November 2015 di kota Sragen.
Pada tabel 4.4 berikut akan disajikan hasil evaluasi dari ahli praktisi futsal1 yang berupa
data kuantitatif.
Tabel 4.4 Data kuantitatif hasil evaluasi ahli praktisi futsal1
NO Aspek Evaluasi
Skor Hasil
Skor Maksimal
1
Model
latihan 17
20
teknik menggiring
2
Model
latihan 17
20
teknik menembak
3
Model
latihan 17
20
teknik menggiring
dan menembak
4
Program latihan
15
20
5
Penyajian produk
6
10
Jumlah
72
90
Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui hasil analisis data evaluasi ahli akademisi
futsalyang pertama diperoleh persentase:
x 100
P = 80 %
Hasil persentase tersebut bisa diinterpretasikan bahwa rancangan produk bisa
dilanjutkan untuk diujicobakan pada tahap selanjutnya sesuai saran dari ahli praktisi
futsal.
Dalam tahap evaluasi ahli praktisi futsalyang pertama ini juga diperoleh data kualitatif
yang berupa masukan dan saran, berikut akan disajikan data kualitatif dari ahli praktisi
futsalyang pertama:
11

1. Prosedur pelaksanaan harus diperjelas, dan pada saat pelaksanaan harus
diberikan contoh peraga yang simpel.
2. Latihan harus sesuai
Rekomendasi perbaikan produk dari ahli adalah layak untuk uji coba lapangan
dengan revisi sesuai saran.

c. Revieu Evaluasi Ahli Praktisi Futsal2
Dalam penelitian ini, ahli praktisi futsal yang kedua adalah Joko Sartono yang
merupakan pelatih di Tebi, evaluasi rancangan produk awal ini dilaksanakan pada
November 2015 di kota Sragen.
Pada tabel 4.5 berikut akan disajikan hasil evaluasi dari ahli praktisi futsalyang kedua
yang berupa data kuantitatif.
Tabel 4.5 Data kuantitatif hasil evaluasi ahli praktisi futsal2
NO Aspek Evaluasi
Skor Hasil
Skor Maksimal
1
Model
latihan 16
20
teknik menggiring
2
Model
latihan 16
20
teknik menembak
3
Model
latihan 16
20
teknik menggiring
dan menembak
4
Program latihan
16
20
5
Penyajian produk
8
10
Jumlah
72
90
Dari table 4.5 diatas dapat diketahui hasil analisis data evaluasi ahli akademisi
futsalyang pertama diperoleh persentase:
x100
P = 80 %
Hasil persentase tersebut bisa diinterpretasikan bahwa rancangan produk bisa
dilanjutkan untuk diujicobakan pada tahap selanjutnya sesuai saran dari ahli praktisi
futsal.
Dalam tahap evaluasi ahli praktisi futsalyang kedua ini juga diperoleh data kualitatif
yang berupa masukan dan saran, berikut akan disajikan data kualitatif dari ahli praktisi
futsalyang pertama:
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1. Model latihannya harus lebih jelas.
2. Prosedur pelaksanaan harus diperjelas, dan pada saat pelaksanaan harus
diberikan contoh peraga yang simpel.
Rekomendasi perbaikan produk dari ahli akademisi futsalsatu adalah layak untuk uji
coba lapangan dengan revisi sesuai saran.
Pada tabel 4.6 berikut akan disajikan data kuantitatif dari hasil evaluasi ketiga ahli
diatas, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 4.6Kesimpulan data kuantitatif evaluasi ahli
No Ahli
Skor Hasil
Skor Maks.
1
Ahli Akademisi 1
72
90
2
Ahli Praktisi 1
72
90
3
Ahli Praktisi 2
72
90

Persentase
80%
80%
80%

Jumlah

80%

216

270

Dari tabel 4.6 diatas dapat diinterpretasikan bahwa rancangan produk pengembangan
model latihan teknik menggiring dan menembak untuk futsalpada intermediet bisa diuji
cobakan pada tahap selanjutnya, mengacu pada klasifikasi dari Maksum (2009).
Table 4.7Persentase hasil evaluasi
Persentase
80% - 100 %
60% - 79%
50% - 59 %
<50%
2.

Keterangan
Valid/digunakan
Cukup valid/digunakan
Kurang valid/diganti
Tidak valid/diganti

Data hasil uji Coba Lapangan

Uji coba produk dalam penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mencari penilaian
dari atlet futsal intermediet di kota Sragen berkaitan dengan isi model latihan.Uji coba
produk dilaksanakan di Taruna Sakti Sragen. Berikut akan dipaparkan hasil dari uji
coba produk pengembangan model latihan teknik menggiring dan menembak uji coba
kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Hasil uji coba kelompok berupa data
kuantitatif dan termasuk jenis data ordinal.
a. Uji Coba Kelompok Kecil
Uji coba kelompok kecil produk pengembangan model latihan teknik menggiring dan
menembak untuk peningkatan kemampuan menggiring dan menembakatlet futsal
intermediet dilaksanakan pada Desember 2016 dengan jumlah subjek uji coba
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24pemain, 12 pemain dari Taruna Sakti Sragen dan 12 pemain dari Tebi. Uji coba
kelompok kecil dilakukan d Taruna Sakti dimulai pukul 16.00 wib, pelaksanaan uji
coba kelompok kecil dihadiri oleh masing-masing pelatih dari kedua tim, pelaksanaan
uji coba kelompok kecil dimulai dengan pembukaan oleh peneliti dilanjutkan dengan
pembagian angket dan alat tulis kepada subjek uji coba diikuti penjelasan terkait
pedoman pengisian angket dan dilanjutkan dengan pengisian angket oleh subjek. Uji
coba kelompok kecil selesai pukul 18.00 wib.
Pada tabel 4.8 berikut akan disajikan data hasil penilaian atlet pada uji coba kelompok
kecil.

Tabel 4.8Data kuantitatif hasil uji coba kelompok kecil, n=24
NO
Aspek Penilaian Skor Hasil
Skor Maksimal
1
Model
latihan 391
480
menggiring
2
Model
latihan 337
480
menembak
3
Model
latihan 319
480
menggiring dan
menembak
JUMLAH
1047
1440
Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui hasil analisis data uji kelompok kecil dengan
jumlah 12 subjek diperoleh persentase:
x 100
P = 72.70%
Dari table 4.8 diatas dapat diinterpretasikan bahwa rancangan produk pengembangan
model latihan menggiring dan menembak untuk futsal intermediet bisa diuji cobakan
pada tahap uji coba kelompok besar, mengacu pada klasifikasi dari Maksum (2009).
Table 4.9 Persentase hasil evaluasi
Persentase
80% - 100 %
60% - 79%
50% - 59 %
<50%

Keterangan
Valid/digunakan
Cukup valid/digunakan
Kurang valid/diganti
Tidak valid/diganti
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b. Uji Coba Kelompok Besar
Uji coba kelompok besar produk pengembangan model latihan teknik menggiring dan
menembak untuk peningkatan kemampuan menggiring dan menembak atlet intermediet
pada Desember 2016 dengan jumlah subjek uji coba 48 pemain, 12 pemain dari Taruna
Sakti Sragendan 12 pemain dari Tebi, 12 pemain dari Tenggulun dan 12 pemain dari
Ratu. Uji coba kelompok besar dilakukan di Taruna Sakti Sragen, pelaksanaan uji coba
kelompok kecil dihadiri oleh masing-masing pelatih dari kedua tim, pelaksanaan uji
coba kelompok besar dimulai dengan pembukaan oleh peneliti dilanjutkan dengan
pembagian angket dan alat tulis kepada subjek uji coba diikuti penjelasan terkait
pedoman pengisian angket dan dilanjutkan dengan pengisian angket oleh subjek. Uji
coba kelompok besar selesai pukul 18.00 WIB.
Pada tabel 4.10 berikut akan disajikan data hasil penilaian atlet pada uji coba kelompok
besar.
Tabel 4.10 Data kuantitatif hasil uji coba kelompok besar, n=48
NO
Aspek Penilaian Skor Hasil
Skor Maksimal
1
Model
latihan 810
960
menggiring
2
Model
latihan 807
960
menembak
3
Model
latihan 825
960
menggiring dan
menembak
JUMLAH
2442
2880
Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui hasil analisis data uji kelompok besar dengan
jumlah 24 subjek diperoleh persentase:

x 100
P = 84.79%
Dari table 4.11 diatas dapat diinterpretasikan bahwa rancangan produk pengembangan
model latihan menggiring dan menembak bisa diuji cobakan pada tahap uji efektifitas
produk (uji eksperimen produk), mengacu pada klasifikasi dari Maksum (2009).
Table 4.11 Persentase hasil evaluasi
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Persentase
80% - 100 %
60% - 79%
50% - 59 %
<50%

Keterangan
Valid/digunakan
Cukup valid/digunakan
Kurang valid/diganti
Tidak valid/diganti

D. Hasil Tahap 3 Uji Efektifitas Produk
Uji efektifitas produk dalam penelitian pengembangan model latihan menggiring dan
menembak untuk meningkatkan kemampuan menggiring dan menembak ini bertujuan
untuk

melihat

perbedaan

pengaruh

kemampuan

teknik

menggiring

dan

menembakatletfutsalintermediet antara kelompok yang diberikan program latihan
menggiring dan menembak dari hasil pengembangan dan kelompok yang diberikan
latihan secara konvensional. Uji efektifitas produk ini menggunakan rancangan
eksperimen semu. Uji efektifitas terhadap kelompok perlakuan dilakukan di Taruna
Sakti Sragen mulai 27 Desember 2016 sampai 28 February 2017, pelaksanaan program
latihan dilaksanakan pada sore hari pukul 15.00 WIB.
Tes awal dan akhir kemampuan menggiring dan menembak dilakukan untuk
mengetahui peningkatan kemampuan menggiring dan menembak atlet di kota Sragen,
berikut disajikan data kuantitatif hasil Tes awal dan akhir kemampuan menggiring dan
menembak atlet intermediet d kota Sragen.
1. Deskripsi Data Pre-test dan Post-Test
Pada tabel 4.12 berikut akan disajikan kesimpulan data dari pre-tesdan posttestkemampuan menggiringkelompok eksperimendan kontrol intermediet di kota Sragen
yang dilakukan sebelum diberikan perlakuan untuk kelompok eksperimen (n=24).
Tabel 4.12.Rekapitulasi data hasil pre-testdan post-testkelompok eksperimen dan
kontrol menggiring

Deskripsi Data
Rentang
Jumlah beda
Beda rata- rata
S. baku beda
t- hitung

Kemampuan Menggiring
Eksperimen
Pre-test
Post- test
16,27 – 12,16 13,15 – 10,13
69,33
2,89
0,44
32,11

Kontrol
Pre-test
16,93 – 11,47
68,51
2,85
0,81
16,76

Post- test
14,03 – 10,13

16

t- tabel

2,04

2,04

Dari hasil pre- testdan post-test kemampuan menggirng pada kelompokeksperimen pre
test diperoleh rentang 16,27 – 12,16 dan post

test 13,15-10,13.Jumlah beda

69,33dengan beda rata- rata 2,89 dan simpangan baku beda0,44sehingga didapat t hitung
32,11.
Dari hasil pre- test dan post-test kemampuan menggirng pada kelompok kontrol pre
test diperoleh rentang 16,93 – 11,47 dan post

test 14,03-10,13. Jumlah beda

68,51dengan beda rata- rata 2,85 dan simpangan baku beda0,81 sehingga didapat t hitung
16,76.
Tabel 4.13.Rekapitulasi data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen dan
kontrol menembak

Deskripsi Data
Rentang
Jumlah beda
Beda rata- rata
S. baku beda
t- hitung
t- tabel

Kemampuan Menembak
Eksperimen
Pre-test
Post- test
15 – 19
19 – 24
100
4,17
0,82
24,53
2,04

Kontrol
Pre-test
14 – 19
73
3,04
0,62
23,38
2,04

Post- test
17 – 22

Dari hasil pre- testdan post-test kemampuan menggirng pada kelompok kontrol pre test
diperoleh rentang 15 – 19 dan post test 19- 24. Jumlah beda 100 dengan beda rata- rata
4,17 dan simpangan baku beda0,82 sehingga didapat thitung 24,53.
Dari hasil pre- test dan post-test kemampuan menggirng pada kelompok kontrol pre
test diperoleh rentang 14 – 19 dan post test 17- 22. Jumlah beda 73dengan beda ratarata 3,04dan simpangan baku beda 0,62 sehingga didapat t hitung 23,38.
Tabel 4.14.Rekapitulasi data hasil pre-testdan post-test kelompok eksperimen dan
kontrol skala penilaian menggiring

Deskripsi Data
Rentang

Kemampuan Menggiring
Eksperimen
Pre-test
Post- test
3,5 – 6,5
6 – 8,5

Kontrol
Pre-test
3,5 – 6,5

Post- test
5–8
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Jumlah beda
Beda rata- rata
S. baku beda
ts- hitung
t- tabel

55
2,29
0,29
38,17
2,04

35
1,46
0,20
36,50
2,04

Dari hasil pre- testdan post-test kemampuan menggirng pada kelompok kontrol pre test
diperoleh rentang 3,5 – 6,5 dan post test 6 – 8,5. Jumlah beda 55 dengan beda rata- rata
2,29 dan simpangan baku beda0,29 sehingga didapat t hitung 38,17.
Dari hasil pre- testdan post-test kemampuan menggirng pada kelompok kontrol pre test
diperoleh rentang 3,5 – 6,5 dan post test 5 - 8. Jumlah beda 35 dengan beda rata- rata
1, 46dan simpangan baku beda 0,20 sehingga didapat t hitung 36,50.
Tabel 4.15.Rekapitulasi data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen dan
kontrol skala penilaian menembak
Kemampuan Menembak
Eksperimen
Kontrol
Deskripsi Data
Pre-test
Post- test
Pre-test
Post- test
Rentang
3,5 – 6,5
6 – 8,5
3,5 – 6,5
6–8
Jumlah beda
58
35
Beda rata- rata
2,42
1,46
S. baku beda
0,35
0,25
t- hitung
34,57
29,20
t- tabel
2,04
2,04

Dari hasil pre- testdan post-test kemampuan menembak pada kelompok kontrol pre test
diperoleh rentang 3,5 – 6,5 dan post test 6 – 8,5. Jumlah beda 58 dengan beda rata- rata
2,42dan simpangan baku beda 0,35 sehingga didapat t hitung 34,57.
Dari hasil pre- testdan post-test kemampuan menembak pada kelompok kontrol pre test
diperoleh rentang 3,5 – 6,5 dan post test 6 - 8. Jumlah beda 35 dengan beda rata- rata
1, 46 dan simpangan baku beda 0,25 sehingga didapat t hitung 29,20.
4.

SIMPULAN
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Berdasarkan

hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan,

didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Studi Pendahuluan
a. Analisis kebutuhan
Hasil analisis kebutuhan diperoleh melalui wawancara dengan petatih dan observasi
proses latihan klub futsal di kota Sragen, hasil analisis kebutuhan dapat disimpulkan
perencanaan dan pelaksanaan latihan teknik menggiring dan menembak pada saat
latihan kurang bervariasi, dan masih rendahnya tingkat penguasaan teknik menggiring
dan menembak pada atlet futsal di kota Sragen pada saat melakukan latihan. Latihan
menggiring dan menembak sudah diberikan namun masih banyak atlet, hal ini dapat
terlihat masih banyaknya atlet melakukan kesalahan saat menggiring dan menembak
bola dalam futsal.
b. Kajianteori
Kajian teori tentang teori futsal, teori tentang menggiring dan menembak,
c. Pengembangan produk awal
Pengembangan produk awal model latihan menggiring dan menembak futsal pada atlet
di Kota Sragen, penyajinya sebagai berikut: bab I pendahuluan, bab II Latihan
pendahuluan untuk menggiring dan menembak, bab III model latihan menggiring dan
menembak, dan bab IV program latihan.
1. Tahap 2 ujicoba produk
a. Uji ahli
Evaluasi ahli dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap model latihan menggiring
dan menembak yang dikembangkan peneliti, ahli terdiri dari 3 ahli yaitu
1ahliakademisi: 1) Joko, M. Pd.,dan ahli praktisi : 1) Roni Utomo, S.Pd .2) Joko
Sartono. Kesimpulan dari uji ahli diperoleh persentase 80 %, produk dilanjutkan ke uji
lapangan berdasarkan penilaian, masukan dan saran ahli.
b. Uji lapangan
Uji coba kelompok kecil dilakukan di Sekolah Futsal Tasbi Sragen dilakukan dengan
jumlah 24 atlet, hasil diperoleh menggunakan instrument angket (12butirsoal) hasil
diperoleh persentase 72,70 % sehingga penelitian dapat dilanjutkan keuji coba
kelompok besar.
19

Uji coba kelompok besar di lakukan di Sekolah Futsal Tasbi Sragen dilakukan dengan
jumlah 48atlet, hasil diperoleh menggunakan instrument angket (12 butir soal) hasil
diperoleh persentase 84,79 % sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke uji efektivitas
produk.
2. Tahap 3 uji efektivitas produk
a. Tes awal
Tes awal kelompok coba dan kelompok control untuk mengetahui kemampuan
menggiring dan menembak futsal atlet di Kota Sragen menggunakan instrument
menggiring dan menembak dari AAHPERD dan skala penilaian menggiring dan
menembak futsal, diperoleh hasil sebagai berikut:
1) Kelompok coba (tes 1) menggiring diperoleh hasil: 16,27 - 12,16
2) Kelompok coba (tes 2)menembak diperoleh hasil: 15 - 19
3) Kelompok coba (tes 3) skala penilaian menggiring diperoleh hasil: 3,5 – 6,5
4) Kelompok coba (tes 4) skala penilaian menembak diperoleh hasil: 3,5 – 6,5
5) Kelompok control (tes 1) menggiring diperoleh hasil: 16,93 – 11,47
6) Kelompok control (tes 2) menembak diperoleh hasil: 14 - 19
7) Kelompok control (tes 3) skala penilaian menggiring: 3,5 – 6,5
8) Kelompok control (tes 4)skala penilaian menembak : 3,5 – 6,5
b. Tes akhir
Tes akhir kelompok coba dan kelompok control untuk mengetahui peningkatan
kemampuan menggiring dan menembak di Kota Sragen menggunakan instrument tes
menggiring dan menembak dari AAHPERD dan skala penilaian menggiring dan
menembak, diperoleh hasil sebagai berikut:
1) Kelompok coba (tes 1) menggiring diperoleh hasil: 13,15 – 10,13
2) Kelompok coba (tes 2) menembak diperoleh hasil: 19 - 24
3) Kelompok coba (tes 3) skala penilaian menggiring diperoleh hasil: 6 - 8,5
4) Kelompok coba (tes 4) skala penilaian menembak diperoleh hasil: 6- 8,5
5) Kelompok control (tes 1) menggiring diperoleh hasil: 14,03- 10,13
6) Kelompok control (tes 2) menembak diperoleh hasil: 17 - 22
7) Kelompok control (tes 3) skala penilaian menggiring: 5 - 8
8) Kelompok control (tes 4) skala penilaian menembak : 6 - 8
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c. Nilai beda
Nilai beda tes akhir – tes awal kelompok coba dan kelompok control adalah sebagai
berikut:
1) Kelompok coba (tes 1) menggiring diperoleh hasil: 69,33
2) Kelompok coba (tes 2) menembak diperoleh hasil: 100
3) Kelompok coba (tes 3) skala penilaian menggiring diperoleh hasil: 55
4) Kelompok coba (tes 4) skala penilaian menembak diperolehhasil: 58
5) Kelompok control (tes 1) menggiring diperoleh hasil: 68, 51
6) Kelompok control (tes 2) menembak diperolehhasil: 73
7) Kelompok control (tes 3) skalapenilaian menggiring: 35
8) Kelompok control (tes 4) skala penilaian menembak : 35
Berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir kelompok coba dan kelompok control
diperoleh nilai beda dan hasil uji signifikasi kelompok coba dan kelompok control dapat
diketahui bahwa produk model latihan menggiring dan menembak yang dikembangkan
lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan menggiring dan menembak atlet di Kota
Sragen dibandingkan dengan model latihan menggiring dan menembak konvesional
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Abstrak
Sekolah sejatinya merupakan ruang bagi siswa dalam mengembangkan
keterampilannya dalam berbagai bidang, mengembangkan kemampuannya dalam
dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun muncul fenomena yang
menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran siswa di sekolah, fenomena
yang saat ini sedang hangat dibahas adalah tentang kekerasan dan bullying yang
dilakukan sebagian penerus bangsa. Hal ini bukan hanya tanggung jawab sebagian
pihak saja, namun sinergitas dari semua pihak menjadi salah satu kunci
berhasilnya sekolah menciptakan iklim sekolah anti bullying. Disinilah peran
sinergitas semua pihak untuk saling memberikan kontribusi lebih pada proses
belajar siswa dalam setiap aspek kehidupannya, baik di lingkungan sekolah
maupun lingkungan masyarakat dan keluarga.
Kata Kunci: Bullying, Sinergitas
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1.

Pendahuluan
Sekolah

sejatinya

merupakan

ruang

bagi

siswa

dalam

mengembangkan keterampilannya dalam berbagai bidang, mengembangkan
kemampuannya dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Disisi
lain sekolah menjadi wadah siswa untuk mengembangkan kemampuannya
dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara dan sebagai bagian dari
lingkungan

sekitarnya,

dengan

kemampuannya

beradaptasi

dengan

lingkungan baru, kemampuannya dalam bersosialisasi serta kemampuannya
dalam ikut andil ditiap kegiatan. Selain itu sekolah juga dapat menjadi ruang
dalam memberikan pelajaran mengenai norma, kedisiplinan, dan memahami
adanya kontrol sosial dari lingkungan disekitarnya.
Sekolah tidak hanya dapat dipahami sebagai arena belajar yang terdiri
dari gedung sebagai tempat belajar atau fasilitas penunjang lainnya
melainkan, harus dipahami sebagai ruang dinamis dengan berbagai nilai dan
kultur yang berasal dari sekolah itu sendiri maupun yang dibawa warganya
kesekolah. Hal ini senada dengan definisi sekolah berikut, sekolah adalah
sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi
pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik (Wayne dalam
Soebagio Atmodiwiro, 2000:37). Disekolah siswa berbaur dengan relasi
sosial tanpa batas, hal inilah yang kemudian menimbulkan gesekan sehingga
terkadang muncul fenomena kekerasan.
Kekerasan yang timbul dalam kehidupan sosial di sekolah sangat
mewarnai dinamika proses pembelajaran yang terjadi. Kekerasan yang
muncul menjadi hal yang tidak terelakkan, tak sedikit kita mendapati bahwa
kekerasan yang timbul dikarenakan kecemburuan sosial, senioritas tanpa
batas atau menganggap geng serta kelompoknya yang terbaik dengan cara
menekan, mengintimidasi junior atau kelompok lain yang dianggap lemah,
selain itu dapat dikarenakan praktik-praktik yang merupakan imitasi/tiruan
dari lingkungan sekitar.
Warga sekolah menjadi agen terdekat yang memberikan contohcontoh bersosialisasi, dan juga sebagai agen terdekat dalam menyikapi
situasi siswa yang tidak diinginkan, misalnya berkelahi, tawuran antar
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sekolah, bahkan sikap bullying yang dapat memberikan dampak jangka
panjang. Guru sebagai orangtua siswa disekolah diharapkan menjadi teladan
yang baik untuk digugu dan ditiru, tak terkecuali guru BK/konselor. Guru
BK/konselor diharapkan berkompeten dan bersikap profesional. Hal
tersebut dapat dilihat dari layanan yang sesuai dengan kebutuhan maupun
masalah yang dihadapi konseli. Kompetensi yang dimiliki guru BK/konselor
diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dan isu-isu mutakhir
yang berkembang.
Akhir-akhir ini, sempat berkembang isu-isu yang dapat membuat kita
geleng-geleng kepala dan mengelus dada, karena miris melihat tingkah
sebagian penerus bangsa ini. Banyaknya pemberitaan media massa
mengenai kekerasan yang dilakukan siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar
hingga perguruan tinggi yang membuat sekolah dan orangtua siswa menjadi
was-was. Hal ini juga membuat guru BK/konselor perlu mengevaluasi
kembali kemampuan dan kompentensi yang dimiliki dalam menghadapi
perkembangan siswa-siswa masa kini.
Salah satu pemberitaan yang kembali tercorengnya dunia pendidikan
disebabkan oleh ulah oknum seorang siswa SMK Negeri 56 Pluit Jakarta
Utara yang dikeluarkan sekaligus dikembalikan kepada orang tuanya
lantaran melakukan tindak kekerasan terhadap empat adik kelasnya. Aksi
tidak terpuji siswa tersebut beredar di media sosial (Fokus Indosiar Sore,
Sabtu, 29/7/2017) (http://news.liputan6.com/read/3039967/aniaya-4-adikkelas-siswa-smk-dikeluarkan).
Tak hanya sampai disitu, pada berita yang dimuat di Kompas, Jumat
(14/7/2017) memberitakan mengenai pelaku "Bullying" siswi SMP di
Thamrin City yang ditengarai mempunya geng sejak SD. Dalam video
bullying yang viral di media sosial tampak sekelompok siswa dan siswi
mengenakan seragam sekolah SMP sedang mem-bully seorang siswi. Siswi
yang mengenakan seragam putih-putih itu tampak terpojok dikelilingi siswa
dan siswi lainnya
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http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/17/14451741/pelakubullying-siswi-smp-di-thamrin-city-punya-geng-sejak-sd).
Kejadian memilukan ini juga terjadi pada siswa sekolah dasar. Siswa
SDN Longkewang Kabupaten Sukabumi meregang nyawa dipukul teman
sekelas kejadian selasa, 8 agustus 2017 Sekitar pukul 06:30wib. Seorang
siswa kelas II di ketahui berkelahi dengan temannya hingga dipukul,
telinganya disumpal keripik serta disiram dengan minuman ringan hingga ia
pingsan. Korban sempat dibawa kepuskesmas akan tetapi nyawa korban
tidak tertolong (http://www.yangheboh.com/bocah-sd-di-sukabumi-tewasmasih-pakai-peragam-telinganya-disumpal-keripik/).
Pendidikan di sekolah tidak dapat dipisahkan dari berbagai peran dan
tanggung jawab warga sekolah dan wali murid, tidak dipungkiri siswa dari
berbagai latar belakang memberikan tantangan tersendiri, baik bagi guru itu
sendiri maupun bagi warga sekolah lainnya. Perlunya kerjasama yang lebih
terbuka, jujur, bertanggung jawab serta lebih erat antara warga sekolah dan
wali murid dapat menjadi tameng dalam mengurai dan menggurangi
pergesekan dalam lingkup sekolah, yang dapat menimbulkan kekerasan
disekolah baik fisik maupun verbal. Mendasarkan pada fenomena di atas,
penulis merangkum sebuah gagasan umum yang diharapkan menjadi salah
satu alternatif solusi yang sesuai. Terutama pada guru BK/konselor dalam
perannya sebagai pendidik yang profesional.
Dibutuhkan

sinergitas

guru

BK/konsleor

dalam

memberikan

pelayanan yang memadai dan profesional untuk menghindari terjadinya
tindak-tindak kekerasan yang tidak diinginkan. Prinsip-prinsip dalam
bimbingan dan konseling yang harus dijadikan landasan dasar untuk setiap
guru BK/konselor bertindak menjadi hal yang harus dipertimbangkan.
Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting
(adegan) kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan dan konseling
tidak hanya berlangsung pada satuan pendidikan, tetapi juga di
lingkungan
keluarga,
perusahaan/industri,lembaga-lembaga
pemerintah/swasta, dan masyarakat pada umumnya.
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Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya
Indonesia. Interaksi antar guru bimbingan dan konseling atau konselor
dengan peserta didik harus senantiasa selaras dan serasi dengan nilainilai yang dijunjung tinggi oleh kebudayaan dimana layanan itu
dilaksanakan (PBK-PDPM,2016:7).

2.

Pembahasan

a.

Kekerasan yang Mengakar di Sekolah
Sebagian kejadian yang diberitakan melalui media massa tersebut,

membuat kita bertannya-tanya “ada apa dengan dunia pendidikan kita saat
ini?”. Kekerasan yang disuguhkan oleh para generasi penerus bangsa
tersebut sangat mejadi ironi di negeri ini, dengan timbulnya beberapa kasus
kekerasan dikalangan siswa ini menjadi sinyal dibutuhkannya perhatian
lebih pada mental siswa-siswi kita. Siapapun warga sekolah berpotensi
menjadi pelaku kekerasan. Kekerasan dapat berbentuk kekerasan verbal,
kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan hingga kekerasan seksual. Ada
banyak alasan mengapa kekerasan dikalangan siswa-siswi terjadi, dalam
interaksinya dengan lingkungan sekitar, dengan warga sekolah (guru, staf,
teman sekelas) yang memiliki latar belakang berbeda dapt menjadi
pemicunya.

Coloroso

(2007:158)

mendefinisikan

“penindasan

atau

kekerasan adalah tentang penghinaan yaitu suatu perasaan tidak suka yang
sangat kuat terhadap seseorang yang dianggap tidak berharga, inferior, atau
tidak layak mendapat penghargaan”. Ada beberapa kekerasan yang terjadi
disekolah, salah satunya ialah bully, tidak hanya sekedar menyakiti
seseorang dengan kata-kata menyakitkan, tindakan ini juga berdampak
panjang pada psikis seseorang.
Menurut Beane (2008:2) istilah bullying menggambarkan berbagai
perilaku yang dapat berdampak pada properti, tubuh, perasaan, hubungan,
reputasi dan status sosial seseorang. Olweus (Flynt&Morton, 2006)
mengartikan bullying sebagai suatu perilaku agresif yang diniatkan untuk
menjahati atau membuat individu merasa kesusahan, terjadi berulang kali
dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak
terdapat keseimbangan kekuasaan atau kekuatan di dalamnya.
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Olweus dalam Olweus Bully/victim questionnaire (Solberg&Olweus,
2003) membagi aspek-aspek bullying meliputi:
1) Verbal
Mengatakan

sesuatu

yang

berarti

untuk

menyakiti

atau

menertawakan seseorang (menjadikannya bahan lelucon) dengan
menyebut/menyapanya dengan nama yang menyakiti hatinya,
menceritakan kebohongan atau menyebarkan rumor yang keliru
tentang seseorang.
2) Indirect
Sepenuhnya menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok
pertemanan atau meninggalkannya dari berbagai hal secara
disengaja atau mengirim catatan dan mencoba membuat siswa yang
lain tidak menyukainya.
3) Physical
Memukul, menendang, mendorong, mempermainkan atau meneror
dan melakukan hal-hal yang bertujuan menyakiti.
“Bullying is the unprovoked physical or psychological abuse of an
individual by one student or a group of students over time to create an
ongoing pattern of harassment and abuse” (Batsche & Knoff, 1994;
Hoover, Oliver & Thompson, 1993; Olweus, 1991 dalam Whitted & Dupper
2005). Wiyani (2012) mengenai bullying, mengungkapkan bahwa “perilaku
agresif atau negative seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali
yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan
menyakiti targetnya (korban) secara mental atau fisik”. Sedangkan menurut
Farrington dan Toftl (2009) dalam jurnal Campbell Brett. D. dan Pitch Lisa.
A menjelaskan bahwa: “bullying mencakup serangan verbal, fisik, atau
psikologis yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau
membahayakan orang lain".
Menurut Bourdieu (Ariefa, 2015), jika kelas atas melakukan
dominasi, maka kelas menengah mereproduksi gaya hidup kelas atas dengan
sok pamer melalui hobi dan kepemilikan. Sementara itu, kelas bawah
cenderung melakukan resistensi. Siswa yang berasal dari kelas ekonomi atas
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cenderung mempertontonkan harta dan kepemilikannya yang selalu
diperbaharui sebagai alat untuk tampil keren. Siswa yang berasal dari
kelompok intelektual tinggi mempertontonkan prestasi akademiknya.
Sedangkan siswa dari kelas ekonomi dan intelektual bawah menunjukkan
identitasnya melalui keberanian (brave) melakukan sesuatu supaya disegani,
seperti: berani bicara kasar, berani merokok, berani melawan orang yang
lebih besar, berani melakukan kekerasan, dan lain-lain.
Siswa yang melakukan tindak kekerasan memerlukan penanganan
dan perhatian khusus oleh orangtua maupun guru disekolah, terutama guru
BK/konselor. Peran guru BK/konselor dalam menangani hal tersebut tidak
dapat dilakukan sendiri, harus ada kerjasama atau sinergitas yang baik antar
warga sekolah dan wali murid dalam mencegah dan menangani perilaku
bullying.
b. Konsep Sekolah Sehat Anti Bullying
Guru BK/konselor sebagai pelaksana program layanan bimbingan dan
konseling di sekolah diharapkan berkompeten dan bersikap profesional. Hal
tersebut dapat dilihat dari layanan yang sesuai dengan kebutuhan maupun
masalah yang dihadapi konseli. Sehingga konseli dapat mencapai
kemandirian serta perkembangan yang optimal. Sebagaimana Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014 No.
111 yang menyatakan tujuan bimbingan dan konseling membantu konseli
mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek
pribadi, belajar, sosial, dan karir.
Sekolah adalah tempat anak menanamkan kemampuan-kemampuan
interpersonal, menemukan dan menyaring kekuatan dan perjuangan atas
kemungkinan-kemungkinan sesuatu yang melukai mereka. Sehingga, sudah
seharusnya sekolah harus menyediakan suatu lingkungan yang aman bagi anak
berkembang secara akademis, hubungan, emosional dan perilaku (Wilson, 2004).
Di bidang sosial dan pendidikan sekolah memiliki fungsi, yaitu membina dan
mengembangkan sikap mental peserta didik dan menyelenggarakan pendidikan
yang bermutu dengan melaksanakan pengelolaan komponen-komponen sekolah,
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melaksanakan administrasi sekolah dan melaksanakan supervisi. Secara garis besar
fungsi sekolah adalah :
1.

Mendidik calon warganegara yang dewasa.

2.

Mempersiapkan calon warga masyarakat.

3.

Mengembangkan cita-cita profesi atau kerja.

4.

Mempersiapkan calon pembentuk keluarga yang baru.

5.

Pengembangan pribadi (realisasi pribadi).

Freiberg (Ross dan Lowther, 2003) menyatakan iklim sekolah yang
positif dapat meningkatkan performansi staff, mempromosikan moral yang
lebih tinggi, meningkatkan prestasi siswa. Iklim sekolah yang positif inilah
yang kemudian ingin kita wujudkan dalam praktik nyata disetiap sekolah di
Indonesia. Iklim sekolah ini juga dapat diartikan sebagai suatu suasana atau
kualitas dari sekolah untuk membantu individu masing-masing merasa
berharga secara pribadi, bermartabat dan penting secara serentak dapat
membantu terciptanya suatu perasaan memiliki terhadap segala sesuatu di
sekitar

lingkungan

sekolah

(Freiberg,

2005).

Wiyani

(2012)

mengungkapkan bahwa sekolah yang damai dapat dikategorikan menjadi 9
kriteria, yaitu: “bebas dari pertikaian dan kekerasan, ketentraman,
kenyamanan dan keamanan, perhatian dan kasih sayang, kerja sama,
akomodatif, ketaatan terhadap peraturan, internalisasi nilai nilai agama,
hubungan yang baik dengan masyarakat”.
Sekolah sehat dan positif tanpa adanya kekerasan atau bullying,
beberapa kejadian yang saat ini beredar luas di media massa selayaknya
menjadi kacamata kita untuk memulai mempererat sinergi yang ada, dalam
ranah bimbingan dan konseling terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan
sebagai upaya preventif tindak kekerasan di sekolah atau bullying,
diantaranya upaya layanan yang diberikan di sekolah, seperti konsleing
individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok dan lain sebagainya.
Selain hal tersebut, guru BK/konselor di sekolah juga dapat memberikan
keleluasaan siswanya dalam kegiatan ekskul peer counseling, peer
counseling dapat menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan
keseharian siswa melalui siswa anggota peer counseling itu sendiri.
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Namun, upaya yang tak kalah penting ialah adanya sinergitas antara
guru BK/konselor, warga sekolah dan wali murid dalam menyikapi
perkembangan siswa-siswi baik di sekolah maupun ketika mereka di rumah.
Pertemuan yang dilakukan untuk berkoordinasi dengan orangtua siswa, guru
mata pelajaran, dan staf sekolah lainnya juga menjadi ajang bertukar
pendapat mengenai perkembangan peserta didik. Orang tua diharapkan
berperan aktif untuk memberikan informasi berkenaan dengan kelancaran
siswa dalam mengikuti pelajaran, dan dapat menjadi partner guru
BK/konselor yang baik dalam menciptakan iklim sekolah anti bullying.
Cruickshank, D.R. dkk (2014) menawarkan saran-saran kepada orang tua
untuk membantu jika mereka curiga bahwa anak mereka sebagai target
bullying sebagai berikut: 1) Pikirkan pencegahan. 2) Dukunglah anak anda.
3) Intervensilah.
c.

Strategi Sinergitas Guru BK/Konselor dengan Warga Sekolah dan
Wali Murid.
Menurut Covey (Student Journal) mengartikan sinergisitas sebagai:

“Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan
keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri,
selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang
lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti
keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan
keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey meambahkan sinergitas akan
mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi,
terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai”.
Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa salah satu strategi
sinergitas yang baik melibatkan wali murid dan warga sekolah. Pencegahan
tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta
didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan
pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya
(Permendikbud, 2015).

32

Mengurangi kekerasan di sekolah menjadi perhatian utama orang tua,
dan warga sekolah. Kekerasan memanifestasikan dirinya dalam berbagai
cara, dan ada bukti yang berkembang bahwa bentuk kekerasan tingkat
rendah atau mendasar memiliki efek mendalam pada lingkungan belajar di
sekolah tersebut. Intimidasi adalah bentuk kekerasan yang paling lazim di
sekolah saat ini dan, jika dibiarkan, dapat menyebabkan bentuk kekerasan
yang lebih serius. Oleh karena itu, aspek penting dari pencegahan kekerasan
sekolah adalah identifikasi dan implementasi intervensi dan strategi yang
dirancang untuk mencegah atau mengurangi intimidasi di sekolah (Whitted
& Dupper, 2005). Strategi pencegahan kekerasan terutama bullying
ditargetkan untuk beberapa tingkat yaitu individu, antar kelas dan lingkup
besar seperti sekolah, dan program praktik terbaik untuk menerapkan
pencegahan bullying di sekolah dimulai dengan sinergi yang baik antar
warga sekolah dan wali murid.

3. Penutup
Guru BK/konselor sebagai pelaksana program layanan bimbingan dan
konseling di sekolah diharapkan berkompeten dan bersikap profesional,
dalam menyikapi perkembangan siswa saat ini. Salah satu hal yang harus
dihindari adalah adanya perilaku kekerasan atau bullying siswa yang dapat
menjadi hambatan siswa dalam mengikuti proses belajar di sekolah.
Guru BK/konselor juga diharapkan agar cepat tanggap dan melakukan
tindakan pencegahan untuk menghadapi permasalahan yang timbul saat ini.
Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan membuat kegiatan yang
melibatkan siswa, warga sekolah, dan wali murid seperti kegiatan peer
counseling yang melibatkan siswa sebagai konselor cilik, tentunya dengan
pendampingan dari guru BK/konselor. Melibatkan warga sekolah dalam
mensukseskan terciptanya iklim sekolah anti bullying, selain itu diharapkan
keikutsertaan wali murid dalam memberikan informasi dan pengawasan
kepada siswa di rumah.
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Abstract
This article aims to explain the empowerment of the community through the
strengthening of functions within the family. Communities are said to be
empowered when they are self-sufficient psychologically (independently).
Strengthening family functions is done with family counseling. The method
used in this research is literature study. Researchers use books and internet
sources. The results showed that family condition contribute to the
psychological condition of youth. Psychological conditions relate to mental
health behaviors such as drug use, and others.
Keyword: psychological empowerment, family counseling

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pemberdayaan
masyarakat melalui penguatan fungsi di lingkup keluarga. Masyarakat
dikatakan berdaya ketika ia mampu mandiri secara psikologis (mandiri).
Penguatan fungsi keluarga dilakukan dengan konseling keluarga. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur.
Peneliti
menggunakan sumber buku maupun internet. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kondisi keluarga berkontribsi terhadap kondisi psikologis pemuda.
Kondisi psikologis berhubungan dengan perilaku kesehatan mental seperti
penggunaan obat, dan lain-lain.
Keyword: pemberdayaan psikologis, family counseling
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Pendahuluan
Manusia

tidak

bisa

dilepaskan

dari

pengaruh

lingkungan.

Brofenbrenner (1994) menyatakan bahwa untuk memahami perkembangan
manusia, satu hal yang harus dipertimbangkan adalah sistem ekologis yang
mana menjadi tempat tumbuhnya. Brofenbrenner (1979) juga menjelaskan
bahwa suatu perilaku jarang dipandang sebagai sesuatu yang tunggal, tetapi
dilihat dari berbagai tempat dimana seseorang berinteraksi dan dan apa
pengaruhnya terhadap dirinya. Demikian juga dengan konteks keluarga.
Konteks

keluarga

merupakan

bagian

mempengaruhi perkembangan individu.
memfasilitasi

remaja

seperti

ini,

yang

dipertimbangkan

Ketika orang tua dapat
maka

Kroger

dan

Marcia

(Papalia&Feldman, 2015:48) mengatakan bahwa remaja akan lebih matang
dan lebih memiliki kompetensi sosial. Gopalan, G., Goldstein, L.,
Klingenstein, K., Sicher, C., Blake, C., & McKay, M. M. (2010)
melaporkan ada kemajuan dalam strategi perawatan dan penyebaran
berbasis bukti, melibatkan keluarga dalam perawatan kesehatan mental tetap
merupakan tantangan serius. Penelitian S. Gulfem Cakir dan Gul Aydin
(2005) menunjukkan bahwa individu yang menerima pengasuhan gaya
autoritatif cenderung memiliki status identitas foreclosed daripada individu
yang menerima pola asuh diabaikan.
cenderung

mengidentifikasikan

Hal ini terjadi karena remaja

dirinya

dengan

orangtuanya

dan

menginternalisasi aturan maupun nilai dari orangtua (Noller dan Waterman,
dalam S. Gulfem Cakir dan Gul Aydin ,2005).
Beberapa riset menunjukkan mengenai keterkaitan kondisi keluarga dengan
perilaku anak. Vermeulen-Smit, E., Koning, I. M., Verdurmen, J. E., Van
der Vorst, H., Engels, R. C., & Vollebergh, W. A. (2012) dua dari enam
pola minum orang tua terkait dengan perilaku minum remaja. Hal ini berarti
bahwa memiliki ayah atau keduaorang tua peminum berat memprediksikan
remaja menjadi peminum berat dan dalam usia yang lebih dini. Levin, K.
A., Kirby, J., & Currie, C. (2011) struktur keluarga dikaitkan dengan
merokok, minum, penggunaan ganja, dan seks dengan anak laki-laki dan
perempuan. Frekuensi makan makanan keluarga dikaitkan dengan
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kemungkinan penurunan semua perilaku berisiko di antara anak perempuan
dan semua kecuali berkelahi dan berhubungan seks di antara anak laki-laki.
Mengkonsumsi makanan keluarga secara teratur membatalkan hubungan
antara struktur keluarga dan minum alkohol untuk anak laki-laki dan anak
perempuan dan penggunaan ganja untuk anak laki-laki dan mengurangi
ukuran efek struktur keluarga alternatif pada anak laki-laki yang
berhubungan seks dan merokok. Makan keluarga, terkait dengan
kemungkinan penurunan banyak perilaku berisiko remaja, mengurangi atau
menghilangkan hubungan dengan struktur keluarga dan oleh karena itu
membantu mengatasi ketidaksetaraan perilaku remaja.

Moore, G. F.,

Rothwell, H., & Segrott, J. (2010) sekitar tiga perempat responden
melaporkan telah mencoba alkohol, yang kebanyakan pertama kali mencoba
alkohol berusia 12 atau di bawahnya. Pemantauan orang tua dan kedekatan
keluarga berkorelasi positif satu sama lain dan keduanya terkait dengan
tingkat perilaku minum secara signifikan lebih rendah. Kekerasan keluarga
dan konflik, sikap orang tua yang lebih liberal terhadap penggunaan narkoba
dan terhadap alkohol dan kejahatan ringan, dan riwayat penyalahgunaan zatzat keluarga berkorelasi positif satu sama lain dan dengan tingkat perilaku
minum yang lebih tinggi. Pemantauan orang tua diidentifikasi sebagai faktor
fungsi keluarga yang paling konsisten dikaitkan dengan perilaku minum
dalam analisis multivariat.
Sejalan dengan data tersebut, keluarga penting bagi perkembangan
individu. Oleh sebab itu, intervensi konseling keluarga dibutuhkan untuk
membantu

penyelesaian

masalah

individu.

Bowen

(Sharf,2012)

menetapkan tujuan family counseling dengan cara mendengarkan keluhan
saat ini, dan dinamika keluarga yang berhubungan dengan perbedaan antar
anggota keluarga dan trianggulasi. Riset Rowe (2012) menemukan bahwa
model berbasis keluarga tidak hanya merupakan pengobatan yang layak
alternatif untuk pengobatan penyalahgunaan obat terlarang, namun sekarang
diakui secara konsisten dan merupakan pendekatan yang paling efektif
untuk mengobati orang dewasa dan remaja yang berhubungan dengan
penyalahgunaan obat terlarang. Baldwin, S. A., Christian, S., Berkeljon, A.,
38

& Shadish, W. R. (2012) menemukan bahwa keempat kelompok terapi
keluarga memiliki signifikan secara statistik, namun efeknya sederhana jika
dibandingkan dengan pengobatan seperti biasa (d = 0,21; k = 11) dan
dibandingkan dengan terapi alternatif (d = 0,26; k = 11).

Sehubungan

dengan hal tersebut, maka artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai
pengembalian fungsi keluarga

dan kaitannya dengan berdayanya

masyarakat secara psikologis. Keluarga yang berfungsi penuh berhubungan
dengan masyarakat yang mandiri.

Metode
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur

dan

memanfaatkan berbagai media informasi seperti internet.
Pembahasan
Family Therapy
Family Therapy merupakan cabang dari ilmu konseling, pendekatan
ini muncul di sekitar tahun 1950-an, sebagai suatu reaksi/koreksi atas
psikoanalisa yang ditemukan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa dianggap
sebagai sesuatu yang ‘gagal’ oleh para pionir terapi keluarga, sekalipun
banyak dari mereka terlatih di bidang psikoanalisa.Dalam psikoanalisa,
klien harus dikonseling sendirian. Kehadiran orang lain akan mengganggu
proses penyembuhan.
Family Therapy adalah istilah luas yang diberikan pada berbagai
metode untuk pendekatan dengan keluarga dengan berbagai perbedaan
biopsikososial (Alan car, 2006). Family Therapy merupakan proses bantuan
kepada individu dengan melibatkan para anggota keluarga lainnya dalam
upaya memecahkan masalah yang dialami. Terapi keluarga dapat dilakukan
untuk permasalahan dan ketidaknyamanan yang sumbernya lebih banyak
berasal dari keadaan keluarga. Terapi keluarga adalah cara baru untuk
mengetahui permasalahan seseorang, memahami perilaku, perkembangan
39

simtom dan cara pemecahannya. Terapi keluarga dapat dilakukan sesama
anggota keluarga dan tidak memerlukan orang lain, terapis keluarga
mengusahakan supaya keadaan dapat menyesuaikan, terutama pada saat
antara yang satu dengan yang lain berbeda.
Menurut Alan Carr (2006:4), Masalah keluarga terjadi di semua tahapan
siklus hidup, berikut adalah beberapa permasalahanya dalam family therapy:
1. Anak berusia enam tahun yang orang tuanya tidak dapat
mengendalikannya dan siapa mendorong adiknya menuruni tangga.
2. Seorang gadis berusia 13 tahun yang mengkhawatirkan orang tuanya
karena dia tidak mau makan dan telah kehilangan banyak berat
badan.
3. Seorang anak laki-laki berusia 19 tahun yang percaya bahwa dia
sedang diracuni dan ditolak minum obat antipsikotik yang
diresepkan
4. Pasangan di usia pertengahan 30-an yang secara konsisten berdebat
dan bertengkar dengan masing-masing lain.
5. Keluarga campuran di mana orang tua memiliki keduanya
sebelumnya menikah dan yang memiliki kesulitan mengelola anakanak mereka tidak dapat diprediksi dan perilaku membingungkan.
6. Keluarga di mana orang tua meninggal sebelum waktunya dan di
mana 13 tahun telah melarikan diri dari rumah.
7. Keluarga di mana seorang anak sakit parah dan tidak akan mengikuti
pengobatan nasihat.
8. Keluarga dengan nilai tradisional di mana seorang remaja 'keluar'
dan Menyatakan bahwa dia gay.
9. Keluarga di mana kedua orang tua menganggur dan yang memiliki
perbedaan- Saya mengelola anak-anak mereka tanpa mengalami
kekerasan.
10. Keluarga kulit hitam yang tinggal di komunitas kulit putih yang
didominasi kulit putih, di mana Anak laki-laki berusia 16 tahun
terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang pada kelompok sebaya
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Tujuan terapi keluarga strategis adalah untuk memudahkan
pemecahan masalah dengan cara yang paling efisien dan etis Yang sebagian
besar berfokus pada pemecahan interaksi bermasalah (Maryam, dkk. 2013) .
Dengan demikian maka asumsi dalam family therapy menurut (Nelson dan
Nicholas 2003 dalam Alan,2006) bahwa hubungan keluarga dan hubungan
asmara, yang terjadi dan berlanjut terjadi pada keluarga asal klien,
memengaruhi mereka untuk mengembangkan arus masalah kehidupan di
keluarga.
Secara umum, ini dapat dianggap sebagai pendekatan yang efektif
untuk masalah-masalah yang tampaknya berhubungan atau terwujud dalam
keluarga asal. Terapi sistem keluarga terbukti efektif dengan keluarga,
pasangan, dan individu.
Menurut Pendekatan ini dapat membantu dalam mengatasi kondisi
seperti skizofrenia, ketergantungan alkohol dan zat, bipolar, kegelisahan,
masalah kepribadian, depresi, dan masalah makan dan makanan.
Kesehatan Mental
Kesehatan mental seorang remaja diperlukan dalam dirinya.
Kesehatan mental remaja ditinjau secara psikologis dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti: perilaku, emosional, proses berpikir, dan
kepribadian. Sedangkan kesehatan mental bila ditinjau secara biologis
dipengaruhi oleh faktor: kesehatan fisik, genetika, dan anatomi, Bernadeta
(2014:317).
Perilaku sehat yang perlu dimiliki seorang remaja. Kesehatan mental
atau sering disebut sebagai subjective well-being adalah perasaan sehat,
bahagia, mampu mengatasi tantangan hidup. Seseorang dikatakan memiliki
mental sehat apabila terhindar dari gejala penyakit jiwa dengan
memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menyelaraskan fungsi jiwa
dalam dirinya. Kecemasan dan kegelisahan dalam diri seseorang lenyap bila
fungsi jiwa di dalam dirinya seperti fikiran, perasaan, sikap, jiwa,
pandangan, dan keyakinan hidup berjalan seiring sehingga menyebabkan
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adanya keharmonisan dalam dirinya. Aqib (2013: 43) mengatakan bahwa
kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh
antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi
problem-problem yang biasa terjadi, dan merasakan secara positif
kebahagiaan dan kemampuan dirinya.
Menurut Fattah, (2012:4) mengatakan bahwa orang yang memiliki
ciri-ciri kesehatan mental yang baik adalah orang tersebut mampu
menyesuaikan diri melalui cara-cara pemecahan masalah yang relevan.
Kesehatan mental dapat ditunjukan oleh gejala penerimaan diri( self
acceptence) dan perasaaan penerimaan diri (self security) yang optimum
(stricland dalam Fattah 2012:4). Remaja yang sedang duduk di bangku
sekolah adalah remaja yang sangat rentan dengan berbagai masalah yang
dihadapinya di lingkungan sekolah, maka dari itu kesehatan mental seorang
remaja perlu diatasi dan di cegah dengan berbagai pendekatan yang
dilakukan baik itu orangtua maupun guru disekolah.
Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat kami simpulkan bahwa Pentingnya
keberfungsian keluarga dalam penyelesaian masalaha remaja dalam
menjalankan setiap tugas pelrkembanganya. Untuk membantu ini keluarga
dapat memberikan intervensi konseling keluarga yang dibutuhkan untuk
membantu penyelesaian masalah individu.

Kesehatan mental remaja

merupakan

untuk

bagian

dari

tugas

keluarga

membantu

siswa

mendapatkannya. Perasaan yang sehat juga akan berdampak banyak kepada
perkembangan yang lain. Maka dari itu penting sekali peran keluarga dalam
menyelesaikan masalah kesehatan mental remaja melalui pendekatan
kelurga/ family therapy.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1)
gambaran latar belakang sosiologis pengarang novel Ayah, 2) gambaran
sosiologis masyarakat yang tercermin dalam novel, 3) tanggapan pembaca
terhadap novel, 4) nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam
novel, 5) relevansi novel dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK.
Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis data
dokumen berupa novel Ayah karya Andrea Hirata sebagai objek
penelitiannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif
dengan kajian sosiologi sastra. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah teknik wawancara dan analisis dokumen. Validitas data dalam
penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan sumber data. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
model interaktif.
Hasil penelitian ini meliputi: Hasil penelitian diperoleh kesimpulan
sebagai berikut : pertama, gambaran sosial budaya yang terkandung dalam
novel Ayah. Kehidupan di Belitung yang sangat dekat dengan
kesederhanaan, dengan kuli-kuli timah, dengan laut dan pelabuhan, dengan
interaksi masyarakat dari berbagai etnis di Belitung hal inilah yang
menginspirasi Andrea Hirata dalam menulis novelnya yang berjudul”Ayah.”
Kedua , reseptor memberikan komentar berkaitan dengan amanat dari Novel
Ayah, yaitu kasih sayang yang sangat tulus dari seorang ayah kepada
anaknya, dan anak kepada ayahnya.Ketiga, kehidupan sosial budaya
masyarakat Belitung novel Ayah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :
sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan sistem pengetahuan sistem
kesenian, sistem mata pencaharian, sistem peralatan hidup, dan budaya.
Ketiga, dari hasil penelitian novel Ayah didapatkan beberapa nilai
pendidikan karakter diantaranya, kerja keras, kreatif, bersahabat dan
komunikatif, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Keempat, nilai pendidikan karakter dalam novel Ayah, mempunyai
relevansi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMK.
Kata kunci: sosiologi sastra, nilai pendidikan karakter,pembelajaran
bahasa Indonesia di SMK

PENDAHULUAN
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Sastra sebagai karya imajinatif yang tidak lepas dari realitas
memiliki peranan yang sangat penting sebagai representasi kehidupan
manusia dalam masyarakat. Sastra merupakan ekspresi penghayatan dan
pengalaman batin. Pengarang terhadap masyarakat dalam situasi dan waktu
tertentu sehingga berguna untuk mengenal masyarakat dan jamannya. Sastra
dapat dipandang dari sisi sastra sebagai dokumen sosial dapat pula
dipandang sastra sebagai representasi kenyataan.
Isi karya sastra berkaitan dengan masalah sosial, atau sebagai potret
kenyataan sosial (Wellek dan Warren, 1994). Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Thomas Warton (via Wellek dan Warren, 1994) terhadap
sastra Inggris, dibuktikan bahwa sastra mempunyai kemampuan merekam
ciri-ciri zamannya. Sastra menurut Warton, mampu menjadi gudang adat
istiadat, buku sumber sejarah peradaban, terutama sejarah bangkit dan
runtuhnya semangat kesatrian. Sebagai dokumen sosial, sastra dapat dipakai
untuk menguraikan ikhtisar sejarah sosial.
Karya sastra dapat digunakan sebagai dokumen sosial budaya yang
mengungkap realita dari masa tertentu, akan tetapi bukan menjadi keharusan
bahwa karya sastra yang tercipta merupakan pencerminan situasi kondisi
pada saat karya sastra ditulis.
Kajian sosiologi karya sastra memiliki kecenderungan untuk tidak
melihat karya sastra sebagai suatu keseluruhan, tetap hanya tertarik kepada
unsur-unsur sosial budaya yang ada di dalam karya sastra.
ada

kecenderungan

melihat

hubungan

langsung

Pendekatan ini
(one-to

one-

cerrespondence) antara unsur karya sastra dengan unsur dalam masyarakat
yang digambarkan dalam karya itu (Swingewood, via Junus, 1986:7). Oleh
karena itu, pengumpulan dan analisis data bergerak dari unsur karya sastra
ke unsur dalam masyarakat, dan menginterpretasikan hubungan antara
keduanya.
Novel Ayah karya Andrea Hirata yang diterbitkan Bentang
merupakan karya anak bangsa yang patut untuk dikaji. Dalam Novel Ayah
Andrea masih mempertahankan ciri khas seperti karya sebelumnya yang
mengambil tema kesederhanaan dari kehidupan anak-anak pinggiran, serta
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daya upaya mereka untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Kehadiran
Novel Ayah karya Andrea Hirata akan memberi warna baru bagi genarasi
muda Indonesia khususnya untuk lebih mengenal karya sastra yang
sesungguhnya, yang begitu kental dengan nilai-nailai sastra, serta
mengambil amanat dari karya tersebut.
Pembelajaran sastra melalui Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
diarahkan pada tumbuhnya sikap apresiatif terhadap karya sastra, yaitu sikap
menghargai karya sastra. Dalam pembelajaran sastra ditanamkan tentang
pengetahuan karya sastra (kognitif), ditumbuhkan kecintaan terhadap karya
sastra (afektif), dan dilatih keterampilan menghasilkan karya sastra
(psikomotor).
Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini difokuskan dengan tujuan
untuk mendeskripsikan 1) gambaran latar belakang sosiologis pengarang
novel Ayah, 2) gambaran sosiologis masyarakat yang tercermin dalam
novel, 3) tanggapan pembaca terhadap novel, 4) nilai-nilai pendidikan
karakter yang terkandung dalam novel, 5) relevansi novel dengan
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK.
METODE PENELITIAN
Kajian sastra dengan pendekatan sosiologi sastra

adalah jenis

penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan
karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Anwar,
1998:7).
Data dan sumber dalam penelitian ini adalah dokumen dan informan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah analisis dokumen dan
wawancara. Analisis dokumen dengan membaca novel secara intensif dan
melakukan pencatatan secara aktif sehingga mampu memahami makna yang
terdapat dalam novel Ayah. Teknik dilakukan dengan membaca secara
cermat dan berulang-ulang , sehingga memahami makna novel yang
menjadi objek kajian penelitian. Selain mengkaji novel Ayah sebagai kajian
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utama, juga dilakukan kajian terhadap angket yang diberikan kepada para
pembaca untuk mengetahui tanggapan pembaca terhadap novel Ayah.

HASIL PENELITIAN
Latar Belakang Sosiologis Novel Ayah karya Andrea Hirata.
Andrea menghabiskan masa kecilnya di Pulau Belitung yang sangat
akrab dengan aktivitas penambangan timah. Masa kecil Andrea Hirata
tercermin dengan jelas pada novel pertamanya, Laskar Pelangi.
Andrea meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, dan
karena kecerdasannya Andrea berhasil mendapatkan beasiswa untuk
mengikuti studi Master of Science di Université de Paris, Sorbonne,
Perancis dan melanjutkan studi di Sheffield Hallam University, Inggris. Dia
juga mendapatkan beasiswa studi sastra di University of Lowa, USA.
Cerpen pertamanya, Dry Season dimuat di majalah sastra ternama,
Washington Square Review, New York University. Andrea menjadi panelis
“Das Blaue Sofa”, Leipaeig Book Fair 2013 dan terpilih dalam project
windows on the word, writers, 50 views, Matteo Pericoli, Penguin Random
House bersama pemenang Nobel Sastra, Orhan Pamuk dan Nadine
Gordimer.
Sebelum sukses dengan Novel Ayah, Andrea telah jauh memulai
kesuksesan dengan karyanya tetralogi Laskar Pelangi yang terdiri dari 4
novel yang semuanya best seller yaitu Laskar Pelangi, Sang Pemimpi,
Edensor dan Maryamah Karpov. Selain tetralogi Laskar Pelangi, Andrea
juga menulis novel dwilogi Padang Bulan, yaitu novel Padang Bulan dan
Cinta di Dalam Gelas. Karya novel yang lain adalah Sebelas Patriot.
Gambaran Sosial Budaya Masyarakat Yang Tercermin Dalam Novel
Ayah Karya Andrea Hirata
Novel Ayah Karya Andrea Hirata banyak mengisahkan kehidupan
masyarakat di Kabupaten Belitung.
Andrea juga memberikan gambaran yang begitu jelas tentang suatu
tempat bernama Belantik, kampung yang paling ujung , di tepi laut
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Belitung. Belantik merupakan kampong halaman Sabari, tokoh utama
novel Ayah.
Dalam novel Ayah, Andrea Hirata begitu menonjolkan kehidupan
sosial budaya masyarakat Belitung pada masanya. Kehidupan sosial
budaya masyarakat Belitung digambarkan dengan apik dalam Novel Ayah,
melalui beberapa aspek kehidupan, diantaranya sistem religi, sistem
kemasyarakatan atau organisasi, sistem pengetahuan, kesenian, sistem
mata pencaharian, serta sistem peralatan hidup. Berikut ini penjelasan
beberapa aspek sosial budaya yang terdapat dalam Novel Ayah karya
Andrea Hirata: 1) SistemReligi, sebagian besar masyarakat Belitung
adalah penganut agama Islam. Hal ini nampak sekali dari nama-nama
tokoh dalam novel tersebut yang sebagian besar berasal dari akar kata
Bahasa Arab. 2) Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem
kemasyarakatan salah satunya bisa dilihat dari adanya perkumpulan atau
organisasi. Orang Belitung biasa bersosialisasi satu sama lain dengan
berkumpul, duduk berlama-lama di warung kopi. 3) Sistem pengetahuan,
sistem pengetahuan salah satunya dapat dilihat dari tanaman (flora) apa
saja yang terdapat di suatu daerah. 4) Kesenian, kesenian masyarakat
Belitung dalam novel Ayah dapat dilihat dari seni musik serta bangunan
khas masyarakat Belitung.

Pada masa itu masyarakat Belitung sudah

mengenal siaran musik organ tunggal dari radio. Masyarakat Belitung dari
berbagai latar belakang sosial dan ekonomi turut menikmati acara tersebut,
baik terlibat langsung dengan datang ke stasiun radio atau sekadar
mendengarkan siarannya bersama-sama di warung kopi. 5) Sistem mata
pencaharian, di Belitung terdapat banyak distribusi mata pencaharian.
Tentu saja hal tersebut erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan
ekonomi masyarakat, khususnya dengan tingkap pendidikannya. a)
Pedagang, profesi pedagang banyak dilakukan oleh masyarakat Belitung,
mulai dari mengelola warung, ataupun sebagai pedagang kali lima. Di
pedesaan pulau Belitung banyak terdapat warung kopi, yang juga
digunakan sebagai tempat berkumpul. Selain warung kopi, masyarakat
Belitung pedesaan juga membuka warung sembako untuk melayani
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kebutuhan masyarakat. b) Peternak, pekerjaan lain yang ditekuni
masyarakat Belitung adalah sebagai peternak. Kambing adalah salah satu
hewan ternak masyarakat Belitung. c) Kuli Tambang, Belitung sebagai
pulau penghasil tambang timah yang sangat terkenal di Indonesia, tentu
saja menjadikan sebagian warganya bekerja pada sektor pertambangan.
Masyarakat yang memiliki pendidikan rendah pada umumnya bekerja
sebagai kuli tambang. 6) Sistem peralatan hidup atau teknologi.
a.Transportasi, berbagai macam alat transportasi yang digunakan
masyarakat Belitung, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, truk, dll.
Penggunaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan
dalam menggunakannya. b). Peralatan komunikasi, alat komunikasi yang
popular di masyarakat Belitung pada saat itu adalah radio. Masyarakat
masih sangat antusias mendengarkan radio.
Tanggapan Pembaca Terhadap Novel Ayah Karya Andrea Hirata
Novel Ayah, novel yang kental dengan kondisi sosial dan
kehidupan sosial di wilayah Belitung.
Pembaca menilai bahwa membaca novel Ayah, menemukan sosok
seorang ayah yang tangguh, teguh, pantang menyerah, tulus dengan
cintanya. Novel ini juga menceritakan ketulusan cinta seorang laki-laki
kepada wanita. Cinta yang sangat besar dan mendalam dari Sabari terhadap
Marlena yang membuatnya rela melakukan apa saja demi pujaan hati.
Novel Ayah, memberikan kesan yang menarik bagi para pembaca,
pembaca tidak hanya tertarik pada kondisi sosial masyarakatnya, tetapi juga
tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi para pembaca.
Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Yang Terkandung Dalam Novel Ayah
Karya Andrea Hirata
a. Kerja keras,
Merupakan perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaiakan tugas
dengan sebaik-baiknya. Dalam Novel Ayah, Sabari adalah sosok pekerja
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keras. Bermacam pekerjaan yang berat dia kerjakan, demi cintanya kepada
pujaan hati.
b. Kreatif,
Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil
baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Sifat ini dimiliki oleh Amirza, terlihat
dari caranya memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumahnya
untuk berbagai kebutuhan.
c.

Rasa ingin tahu

Sikap pantang menyerah dalam melakukan eksperimennya demi
terpecahkannya suatu permasalahan. Hal ini terlihat pada tokoh Amirza
untuk belajar pada Syarif Miskin dalam mereparasi radionya.
d. Bersahabat/komunikatif
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan
bekerjasama dengan orang lain. Terlihat pada tokoh Sabari yang suka
membuat puisi dan bersahat dengan banyak teman.
e. Peduli sosial,
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang
lain dan masyarakat yang membutuhkan.
f. Tanggung jawab,
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan ( alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang
Maha Esa. Sebagai seorang suami, Sabari paham betul akan tanggung
jawabnya kepada istri dan anaknya.
Relevansi

Antara

Novel

Ayah karya

Andrea

Hirata

Dengan

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat relevansi
antara novel Ayah dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMK , bahwa
siswa bisa mengambil pesan moral dari para tokoh yang bisa diteladani
sebagai bekal hidup dalam bermasyarakat untuk menggapai masa depan
yang diharapkan.
PEMBAHASAN
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Latar sosial budaya dalam novel Ayah menggambarkan kehidupan
sosial masyarakat sehari-hari. Yang jauh dari hiruk pikuk dunia dan penuh
kesederhanaan
Penelitian Giorgi (2009:317) dengan judul “Literature Festivals and
Sociology of Literature” dalam jurnal ilmiah Journal of Education. Hasil
penelitian Giorgi mengkaji tentang kajian sosiologi sastra yang masih
terpecah karena adanya pandangan yang berbeda dari para peneliti-peneliti
sebelumnya. Meneurut Giorgi pada era tahun 1950-an, teori sosiologi sastra
tidak pernah mengalami pembaharuan yang signifikan. Secara teoretis, hal
tersebut berkaitan dengan normatif perdebatan tentang dampak budaya
populer atau massal pada seni di masyarakat yang telah berlangsung dalam
konteks yang berbeda sejak abad ke-16. Dalam penelitian ini , novel Ayah ,
seara sosiologi sastra telah mengalami pembaharuan dari adanya
perkembangan yang modern dalam karya sastranya.
Albertazzi (2010:2-12) dalam penelitiannya yang berjudul “A
Comparative Essay on The Sociology of Literature: Alice Munro’s
(Uncomsummated Relationship).” Penelitian ini dipublikasikan di Journal
of The Short Story in English. Adapun hasil dari penelitian Albertazzi yaitu
studi komparatif sosiologi sastra mengenai seorang penulis cerita pendek
asal Ontario, yaitu Alice Munro. Penelitian ini menerangkan bahwa
pandangan Alice Munro sebagai seorang pengarang sastra, bagaimana
menggambarkan keadaan sosial masyarakat dalam cerpen-cerpennya yang
dikaji dengan sosiologi sastra. Persamaan penelitian ini dengan Albertazzi
adalah sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Perbedaannya
adalah penelitian Albertazzi menelaah antologi cerpen, sedangkan penelitian
ini menganalisis novel Ayah karya Andrea Hirata. Pada penelitian
Albertazzi tidak menganalisis nilai pendidikan karakter yang terkandung di
dalam antologi cerpen Alice Munro, sedangkan penelitian ini menganalisis
nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Ayah karya Andrea
Hirata dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMK.
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Renee N. Easter, Joseph A. Caruso and Anne P. Vonderheide
(2010, 493-502) yang di muat di dalam Journal of Language Teaching.
Hasil penelitian yang dimuat di dalam Journal ini dikemukakan bahwa
mencatat perkembangan novel terbaru dan aplikasinya sehingga menjadi
komprehensif, yaitu dengan mengeksplorasi kemajuan instrumental yang
menunjukkan peningkatan dalam kemampuan analisis. Persamaan penelitian
ini dengan penelitian Renee N. Easter adalah penggunaan objek penelitian
berupa novel. Sedangkan perbedaan peneitian Renee N Easter dengan
penelitian ini adalah penggunaan pendekatan yang dipakai. Penelitian Renee
N Easter menggunakan pendekatan eksplorasi, sedangkan pendekatan
penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra.
Casey Brienza (2010, 105-119) yang dimuat dalam Journal of
Language Teaching. Hasil penelitian yang dimuat di dalam jurnal ini
dikemukakan bahwa pendekatan sosiologis untuk mempelajari seni dan
sastra dan menunjukkan nilai sebagai intervensi metodologi dalam bidang
studi komik. Pendenkatan ini berpendapat bahwa semua karya seni
termasuk komik adalah produk dari aktivitas manusia kolektif. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian Casey Brienza adalah penggunaan
pendekatan yang dipakai untuk mengkaji karya sastra yakni sama-sama
menggunakan pendekatam sosiologi sastra. Adapun perbedaan penelitian
Casey Brienza dengan penelitian ini adalah penggunaan objek yang dikaji.
Penelitian Casea Brienza mengkaji komik sementara penelitian ini mengkaji
novel Ayah.
Brian Conway (2010, vol 4) yang dimuat di dalam Journal of
Language Teaching. Hasil penelitian yang dimuat di dalam jurnal ini
mengemukakan bahwa pembelajaran pemahaman dengan cakupan luas
tentang ilmu sosial dan ilmu pengetahuan dalam sosiologi, psikologi,
antroplogi dan geografi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Brian
Conway adalah penggunaan pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran
pemahaman

yakni

sama-sama

menggunakan

pendekatan

sosiologi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penggunaan objek
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pada penelitian Brian Conway menggunakan pembelajaran secara umum
sedangkan objek penelitian ini adalah novel Ayah.
Tulisan Diana Crane (2010, vol 4) yang dimuat di dalam Journal of
Language Teaching. Hasil penelitian yang dimuat di dalam jurnal ini
mengemukakan hubungan antara sosiologi budaya dan pendekatan budaya
di luar disiplin ilmu sosial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
Diana Crane adalah penggunaan pendekatan yang dipakai dalam
pembelajaran yakni sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi budaya.
Adapun perbedaan penelitian Diana Crane dengan penelitian ini adalah
objek peneitian di atas adalah disiplin ilmu sosial sedangkan objek
penelitian ini adalah novel Ayah.
Singer (2011:307-320) penelitiannya yang berjudul “A Novel
Approach: The Sociology of Literature, Children’s Books, and Social” yang
dimuat dalam International Journal of Qualitative Methods di USA. Singer
menguji bagaimana cerpen anak-anak dapat menguraikan, memberi
tantangan, atau bahkan menumbangkan sistem pembeda sebagai sumber
dari data kemasyarakatan. Melalui pembacaan sosial mengenai sampel tiga
teks “Tales of a Fourth Grade Nothing, A Wrinkle in Time, and Hitty: Her
First Hundred Years” pembaca belajar bagaimana analitis kategori ini
bekerja dan bagaimana sosiologi sastra memberi perhatian untuk bentuk
perbedaan struktural di dalam fiksi kesusasteraan. Persamaan pada
penelitian ini adalah keduanya menggunakan pendekatan sosiologi sastra
dalam menganalisis karya sastra. Perbedaan dalam penelitian ini bahwa
Singer menggunakan cerpen sebagai objek penelitiannya, sedangkan
penelitian

yang

akan

diteliti

menggunakan

novel

sebagai

objek

penelitiannya.
Sudha

(2013:133-143) dalam penelitiannya yang berjudul

“Sociology Approach In The Novels Of R.K. Narayan Gandhiji’s Vision
Exhibited” yang dimuat pada international journal of science and research.
Penelitian ini membahas tentang kepopuleran tokoh Gandhi yang berjuang
demi kemajuan bangsa India dengan penuh kasih dei kedamaian masyarakat
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India. Sudha juga menjelaskan kepopuleran Gandhi yang menginspirasi
banyak penulis dunia dalam bidang seperti sejarah, politik, filsafat, sastra,
sosiologi,

dan

sebagainya.

Persamaan

penelitian

ini

sama-sama

menggunakan kajian sosiologi sastra. Perbedaannya, penelitian yang
dilakukan oleh Sudha hanya menggunakan pendekatan sosiologi sastra,
sedangkan dalam penelitian ini disertai kajian nilai pendidikan karakter, dan
relevansinya dengan pembelajaran bahasa di SMK.
SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : pertama,
gambaran sosial budaya yang terkandung dalam novel Ayah. Kehidupan di
Belitung yang sangat dekat dengan kesederhanaan, dengan kuli-kuli timah,
dengan laut dan pelabuhan, dengan interaksi masyarakat dari berbagai etnis
di Belitung hal inilah yang menginspirasi Andrea Hirata dalam menulis
novelnya yang berjudul”Ayah.” Kedua , reseptor memberikan komentar
berkaitan dengan amanat dari Novel Ayah, yaitu kasih sayang yang sangat
tulus dari seorang ayah kepada anaknya, dan anak kepada ayahnya.Ketiga,
kehidupan sosial budaya masyarakat Belitung novel Ayah dapat dilihat dari
beberapa aspek, yaitu : sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan
sistem pengetahuan sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem
peralatan hidup, dan budaya. Ketiga, dari hasil penelitian novel Ayah
didapatkan beberapa nilai pendidikan karakter diantaranya, kerja keras,
kreatif, bersahabat dan komunikatif, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Keempat, nilai pendidikan karakter dalam novel Ayah, mempunyai relevansi
dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMK.
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Latihan dan pembelajaran bagi anak tunarungu membutuhkan pendekatan
serta metode yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masing- masing anak.
Aktivitas fisik dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik
serta kemampuan motorik kasar anak tunarungu. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kemampuan motorik kasar anak tunarungu di SLB B
Kota Kediri. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk
memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dan orangtua murid dalam
proses perkembangan gerak anak.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei
dengan teknik tes. Populasi penelitian ini adalah siswa SLB B Kota Kediri
yang berjumlah 30 siswa. Sample diambil secara Purposive Sample
sebanyak 15 anak. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tes, tes
untuk kemampuan motorik kasar terdiri atas tes berjalan di atas garis lurus
sejauh 5 meter, tes lari menghindari 5 buah rintangan sejauh 15 meter, tes
berdiri di atas satu kaki selama 10 detik, tes melompat dari atas balok
setinggi 15 cm, tes meloncat dari atas balok setinggi 15 cm. Pada saat
ujicoba data didapatkan validitas tes motorik kasar anak tunarungu
sedang adalah 0,779 dan untuk reliabilitasnya adalah
0,888.
Dari tes motorik kasar anak tunarungu sedang usia 4-6 tahun didapatkan
hasil yaitu, kemampuan motorik kasar anak tunarungu sedang dengan
kategori baik (B) sebanyak 14 anak (93,30%), kategori cukup (C) sebanyak
1 anak (6,7%), dan kategori kurang (K) tidak ada (0%). Dari sini peneliti
dapat menyimpulkan bahwa kemampuan motorik kasar anak tunarungu
sedang usia 4-6 tahun di SLB B Kota Kediri, masuk dalam kategori
baik.

Kata Kunci : Motorik Kasar, Tunarungu
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PENDAHULUAN
Di jaman yang peradabannya semakin maju, manusia yang sudah
hampir tidak mengenal perbedaan jenis kelamin dalam hal pekerjaan,
dituntut untuk selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Persiapan sejak
dini sudah selayaknya dilakukan guna bersaing di masa depan. Salah
satunya adalah memberikan bekal kepada anak yang merupakan generasi
penerus peradaban. Sumber Daya Manusia (SDM) anak harus dipersiapkan
sejak dini untuk dapat menentukan berhasil tidaknya anak-anak untuk
bersaing di masa depan.
Menurut Endah (2008:1), pembentukan kualitas SDM yang optimal,
baik secara fisik maupun psikologis sangat bergantung pada proses tumbuh
dan kembang pada usia dini. Perkembangan anak adalah segala perubahan
yang terjadi pada anak yang meliputi seluruh perubahan, baik perubahan
fisik, perkembangan kognitif, emosi, maupun perkembangan psikososial
yang terjadi dalam usia anak (infancytoddlerhood di usia 0–3 tahun, early
childhood usia 3- 6 tahun, dan middle childhood usia 6-11 tahun). Juga
dikatakan bahwa perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan
perkembangan

motorik

anak.

Motorik

merupakan

perkembangan

pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara
susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi
kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan gerakan tubuh yang
menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota
tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak nya sendiri.
Hasil wawancara oleh salah satu guru SLB B Kota Kediri, untuk tes
yang belum pernah dilakukan di SLB B Kota Kediri adalah tes lari 15 meter
menghindari 5 buah rintangan, melompat dan meloncat dari balok setinggi
15 cm. Hambatan yang sering terjadi dari anaknya sendiri dalam melakukan
tes yang pernah dilakukan adalah perintah, bahasa, dan keseimbangan
tubuh.
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Berdasarkan masalah yang di atas, peneliti ingin memberikan
kontribusi atau solusi yang bermanfaat salah satunya melakukan
pengukuran tentang tingkat kemampuan motorik kasar anak tunarungu
karena ini sebagai dasar, sehingga datanya itu sebagai pembelajaran
selanjutnya bagi sekolah.
PEMBAHASAN
Perkembangan Motorik
Menurut Endang Rini Sukamti (2000:15) bahwa perkembangan motorik
adalah sesuatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otototot untuk bergerak dan proses pensyarafan yang menjadi seseorang mampu
menggerakkan dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu
menggerakkan tubuhnya. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa perkembangan motorik merupakan perubahan keterampilan motorik
dari lahir sampai umur lima tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku
dan keterampilan motorik.
Kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan motorik anak.
Hurlock (2001) menyatakan beberapa kondisi yang mempengaruhi
laju perkembangan motorik anak, antara lain:
a. Sifat dasar genetika, faktor genetika merupakan modal dasar
dalam mencapai hasil akhir tumbuh kembang anak. Potensi
genetika yang bermutu bila berinteraksi dengan lingkungan secara
positif akan diperoleh hasil yang optimal.
b. Kondisi pranatal yang baik, khususnya gizi ibu lebih mendorong
perkembangan motorik yang lebih cepat pada postnatal.
c. Kelahiran yang sukar, khususnya terjadi kerusakan pada otak
akan memperlambat perkembangan motorik.
d. Kesehatan dan gizi yang baik sebelum awal; kehidupan postnatal
akan mempercepat perkembangan motorik.
e. Cacat fisik seperti kebutaan memperlambat perkembangan
motorik.
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f. Kelahiran sebelum waktunya memperlambat perkembangan
motorik, karena tingkat perkembangan motorik pada waktu lahir
berbeda dibawah tingkat perkembangan bayi yang lahir pada
waktunya.
g. Rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua akan
mempercepat perkembangan motorik.
h. Kelahiran yang sukar, khususnya ada kerusakan pada otak akan
memperlambat perkembangan motorik.
Motorik Kasar Anak
Menurut Dr. Irwan (2008:1), motorik kasar merupakan area terbesar
perkembangan di usia balita. Diawali dengan kemampuan berjalan, lantas
lari, lompat dan lempar. Modal dasar untuk perkembangan ini ada 3 (yang
berkaitan dengan sensori utama), yaitu keseimbangan, rasa sendi
(propioceptif) dan raba (taktil).
Pengertian Anak Tunarungu
Tunarungu merupakan keadaan atau kondisi tidak berfungsinya organ
pendengaran seseorang secara normal. Sehingga secara paedagogis
diperlukan adanya pelayanan pendidikan atau bimbingan khusus. Selain itu
secara fisiologis juga diperlukan latihan dan olahraga secara khusus.
Ketunarunguan merupakan hambatan pendengaran dimana alat pendengaran
mengalami gangguan. Dan gangguan ini bisa mengenai pada organ yang
baik secara sebagian maupun menyeluruh.
Jenis Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode
survei dan pengambilan data menggunakan teknik tes dan pengukuran. Tes
merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan
untuk mengukur keterampilan pengetahuan intelegensi dan kemampuan
yang dimiliki oleh individu, (Suharsimi Arikunto, 2002 :127).
Definisi Operasional Variabel Penelitian
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Menurut Suharsimi Arikunto (2006 :91), variabel adalah objek
penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.
Dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah kemampuan motorik
kasar anak tunarungu sedang. Kemampuan motorik kasar anak tunarungu
sedang adalah kemampuan seorang anak melakukan gerak yang dilakukan
oleh otot-otot besar atau kemampuan gerak yang dapat diukur dengan
menggunakan instrumen tes berjalan di atas garis lurus sejauh 5 meter, lari
menghindari 5 buah rintangan sejauh 15 meter, berdiri di atas satu kaki
selama 10 detik, melompat dari balok setinggi 15 cm, meloncat dari balok
setinggi 15 cm.
Hasil penelitian tes berjalan di atas garis lurus sejauh 5 meter dapat
dideskripsikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 5. Hasil Penelitian Tes Berjalan di atas garis lurus sejauh 5 m

Nilai

Frekuensi

%

1

6.7

3

20.0

11
15

73.3
100

1
2
3
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tampak kemampuan berjalan di atas garis lurus
sejauh 5 meter anak tunarungu sedang usia 4-6 tahun di SLB B Kota
Kediriadalah baik dengan frekuensi 11 siswa (73,30%), disusul sedang
dengan frekuensi 3 anak (20,00%), dan kurang sebanyak 1 anak (6,7%).
Tabel 6. Hasil Penelitian Tes Lari menghindari 5 buah rintangan
sejauh 15 meter
Nilai
Frekuensi
%
1
2
3
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0

0

1

6.7

Berdasarkan tabel di atas tampak kemampuan berjalan di atas garis lurus
sejauh 5 meter anak tunarungu sedang usia 4-6 tahun di SLB B Kota Kediri
adalah baik dengan frekuensi 14 siswa (93,30%), disusul sedang dengan
frekuensi 1 anak (6,7%), dan tidak seorang anak pun yang masuk kategori
kurang.
Tabel 7. Hasil penelitian Tes Berdiri diatas satu kaki selama 10 detik

Nilai

Frekuensi

%

0

0

3

20.0

12

80.0

15

100

1
2
3
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tampak kemampuan berdiri di atas satu kaki
selama 10 detik anak tunarungu sedang usia 4-6 tahun di SLB B Kota
Kediri adalah baik dengan frekuensi 12 siswa (80%), disusul sedang dengan
frekuensi 3 anak (20%), dan tidak ada siswa masuk kategori kurang (0%).
Tabel 8. Hasil Penelitian Melompat dari atas balok setinggi 15 cm
Nilai

Frekuensi

%
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1
2

13.3

2

13.3

11
15

73.3
100

2
3
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tampak kemampuan melompat dari atas balok
setinggi 15 cm yang dimiliki anak tunarungu sedang usia 4-6 tahun di SLB
B Kota Kediri adalah baik dengan frekuensi 11 anak (73,3%), disusul
sedang dengan frekuensi 2 anak (13,33%), dan kurang dengan frekuensi 2
anak (13,33%).
Tabel 9. Hasil Penelitian Tes Meloncat dari atas balok setinggi 15 cm
Nilai

Frekuensi

%

1

6.7

3

20.0

11
15

73.3
100

1
2
3
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tampak kemampuan melompat dari atas balok
setinggi 15 cm yang dimiliki anak tunarungu sedang usia 4-6 tahun di
SLB B Kota Kediri adalah adalah baik dengan frekuensi 11 anak (73,30%),
disusul sedang dengan frekuensi anak (20,00%), dan 1 anak (6,7%) dalam
kategori kurang.

Tabel 10. Hasil Penelitian Tes Kemampuan Motorik Kasar anak
tunarungu
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Kemampuan Motorik

Skor Baku

Frekuensi

%

Baik

11-15

14

93,3

Sedang

6-10

1

6,7

Kurang

1-5

0

0

15

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tampak kemampuan motorik kasar yang
dimiliki anak tunarungu sedang usia 4-6 tahun di SLB B Kota Kediri adalah
baik dengan frekuensi 14 anak (93,30%), disusul sedang dengan frekuensi 1
anak (6,7%), dan tidak seorang anak pun dalam kategori kurang.
Anak tunarungu di SLB B Kota Kediri memiliki kemampuan motorik yang
baik. Anak tunarungu di SLB B Kota Kediri pada umumnya memiliki
kemampuan motorik yang sama dengan anak normal pada usia yang
sama.
Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa kondisi fisik yang tidak
terlihat berbeda dengan anak normal, tidak menghalangi perkembangan
motorik kasar anak tunarungu sedang. Pada anak tunarungu hambatan
terbesarnya adalah terdapat pada indera pendengaran, sehingga akan sangat
kesulitan apabila harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya jika
mampu memaksimalkan indera yang lain, contohnya indera penglihatan.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa tingkat kemampuan motorik kasar anak tunarungu sedang usia 4-6
tahun SLB B Kota Kediri dalam kategori baik. Secara rinci anak tunarungu
sedang usia 4-6 tahun yang masuk kategori baik dengan frekuensi 14 anak
(93,30%), disusul sedang dengan frekuensi 1 anak (6,7%), dan tidak
seorang anak pun dalam kategori kurang.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (1), utuk mengetahui seberapa
berartinya sumbangan faktor kondisi fisik ( kekuatan otot tungkai,
kecepatan lari dan kordinasi mata kaki) terhadap lompat jauh gaya jongkok.
(2), untuk mengetahui seberapa berartinya sumbangan faktor fisik (panjang
tungkai dan panjang telapak kaki) terhadap lompat jauh gaya jongkok, (3)
untuk mengetahui sumbangan variabel bebas secara bersama-sama terhadap
lompat jauh gaya jongkok. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan
kuantitatif deskritif kolerasioal denganrancangan analisis regresi. Sampel
yang digunakan adalah Mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNS
tahun 2016 yang mengikuti kuliah Atletik berjumlah 40 orang. Data
diperoleh dengan cara tes dan pengukuran kemudian pengolahan data
dilakukan dengan software SPSS Berdasarkan hasil analisis data
menunjukkan bahwa: (1) panjang tungkai memberikan sumbangan yang
signifikan terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok dengan thitung (1,716) >
ttabel (1,684). (2) kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan yang
signifikan terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok dengan thitung (2,232) >
ttabel (1,684). (3) kecepatan lari memberikan sumbangan yang signifikan
terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok dengan thitung (1,775) > ttabel (1,684).
(4) panjang telapak kaki memberikan sumbangan yang signifikan terhadap
hasil lompat jauh gaya jongkok dengan thitung (2,375) > ttabel (1,684). (5)
koordinasi mata kaki memberikan sumbangan yang signifikan terhadap
hasil lompat jauh gaya jongkok dengan thitung (2,241) > ttabel (1,684). (6)
panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kecepatan lari, panjang telapak kaki
dan koordinasi mata kaki, secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil
lompat jauh gaya jongkok dengan Fhitung (7,592) > Ftabel (2,606). Pada
penelitian ini disimpulkan bahwa variabel panjang tungkai memberikan
kontribusi sebesar 6,8 %, variabel kekuatan otot tungkai memberikan
kontribusi sebesar 13,8%, variabel kecepatan lari memberikan kontribsi
sebesar 13,3 %, variabel panjang telapak kaki memberikan kontribusi
sebesar 7,9%, variabel koordinasi mata kaki memberikan kontribsi sebesar
11,2% sedangkan seluruh variabel memberikan kontribusi sebesar 52,8%
terhadap lompat jauh gaya jongkok.
Kata kunci : Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai, Kecepatan
Lari, Panjang Telapak Kaki, Koordinasi Mata Kaki, Lompat jauh gaya
jongkok
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Dalam kehidupan modern manusia tidak dapat dipisahkan dari
olahraga, baik sebagai arena adu prestasi maupun sebagai kebutuhan untuk
menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Olahraga mempunyai peranan
yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui olahraga dapat dibentuk
manusia yang sehat jasmani,rohani serta mempunyai kepribadian, disiplin,
sportivitas yang tinggi sehingga pada akhirnya akan terbentuk manusia
yang berkualitas. Suatu kenyataan yang bisa diamati dalam dunia olahraga,
menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan prestasi olahraga yang
pesat dari waktu kewaktu baik ditingkat daerah, nasional maupun
internasional. Hal ini dapat dilihat dari pemecahan-pemecahan rekor yang
terus dilakukan pada cabang olahraga tertentu, penampilan teknik yang
efektif dan efisien dengan ditunjang oleh kondisi fisik yang baik.
Prestasi atletik tidak dapat dicapai dengan spekulatif, tetapi
pembinaan prestasi harus melalui latihan secara intensif dengan program
latihan

yang

benar,

teratur

dan

terukur.

Disamping

itu

harus

memperhatikan faktor-faktor pendukung pencapaian prestasi. “ Setiap
prestasi muncul karena dukungan dari berbagai faktor. Dalam atletik
antara lain sebagai berikut: (1) bakat, (2) bentuk gerakan dan latihan, (3)
tingkat perkembangan faktor prestasi dan sifat-sifat yang berdaya gerak
(tenaga, stamina, kecepatan, kelincahan, dan keterampilan), (4) niat dan
kemauan “ (Benrhart Qunter. 1993 : 10). Dalam pembinaan cabang
olahraga atletik sebaiknya faktor-faktor tersebut dimiliki oleh setiap atlet,
karena faktor tersebut merupakan dasar utama untuk keberhasilan dalam
pembinaan atlet meraih prestasi maksimal.
Lompat Jauh

membutuhkan

kelengkapan

kondisi fisik

serta

penguasaan teknik agar mampu mendapatkan prestasi lebih tinggi. Seperti
yang dikemukakan oleh Mochamad Sajoto (1988) pembinaan kondisi
fisik dalam olahraga bahwa kalau seseorang atlet ingin berprestasi harus
memiliki kondisi fisik seperti: Kekuatan (strength), daya tahan
(endurance), daya ledak otot (muscularpower), kecepatan (speed),
koordinasi (coordination), fleksibilitas (flexibility), kelincahan (agility),
keseimbangan (balance), ketepatan (accuracy), reaksi (reaction).
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Berdasarkan keseluruhan komponen kondisi fisik yang telah
disebutkan di atas, pemeliharaan dan peningkatannya tidak dapat terlepas
antara satu dengan yang lain, sehingga prestasi seorang atlet dalam
berbagai cabang olahraga dapat meningkat. Dikarenakan kurangnya
perhatian terhadap komponen kondisi fisik seorang atlet, prestasi atlet
cabang olahraga atletik baik dalam pesta olahraga nasional maupun
internasional menjadi kurang maksimal sesuai dengan apa yang telah
diharapkan, seseorang yang ingin berlatih lompat jauh menjadi lebih lama
dalam berlatih lompat jauh. Adanya fakta tersebut membuktikan bahwa
perhatian tidak hanya terpaku terhadap penguasaan teknik keterampilanketerampilan saja, namun komponen fisik juga perlu mendapat perhatian.
Dalam hal ini penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan bisa
menemukan penemuan baru terkait dengan sumbangan faktor fisik
maupun faktor kondisi fisik seorang atlet terhadap peningkatan prestasi
lompat jauh khususnya gaya jongkok. Dalam penelitian model ini nantinya
diharapkan bisa dijadikan rujukan bagi atlet maupun pelatih guna
menunjang prestasi lompat jauh. Pada dasarnya diketahui bahwasanya
foktor-faktor fisik jarang sekali diperhatikan oleh pelatih ketika akan
mencetak seorang atlet. Padahal hal ini dianggap perlu diperhatikan ketika
akan memulai melatih atau mencetak seorang atlet agar bisa mencapai
prestasi yang maksimal. Untuk itu penulis akan meneliti kaitan sumbangan
faktor fisik dan kondisi fisik guna mencapai prestasi lompat jauh yang
maksimal.
Dari uraian dan berbagai pendapat diatas maka, penulis ingin
mengadakan penelitian dengan judul: “Sumbangan panjang tungkai,
kekuatan otot tungkai, kecepatan lari,

panjang telapak kaki dan

koordinasi mata kaki terhadap prestasi lompat jauh gaya jongkok”
PEMBAHASAN
Pengertian Lompat Jauh
Lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke
titik yang lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat
atau lambat dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki atau
72

anggota tubuh lainnya dengan keseimbangan yang baik (Djumidar A.
Widya, 2004: 65).
a. Kondisi Fisik
Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen
yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatanya maupun pemeliharannya.
Atau salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam setiap usaha
peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat ditentukan dasar landasan
titik tolak suatu awalan olahraga prestasi. Artinya bahwa setiap usaha
peningkatan kondisi fisik maka harus dengan sistem prioritas
Dalam usaha untuk mencapai suatu keberhasilan di dalam prestasi
yang optimal ada beberapa faktor yang menentukan antara lain:
1.

Kondisi fisik atau tingkat kebugaran jasmani.

2.

Kemampuan teknik dan keterampilan yang dimilikinya.

3.

Masalah-masalah lingkungan.

4.

Pengembangan mental

5.

Kematangan juara
Kondisi fisik atlet memegang peran yang sangat penting dalam

melaksanakan program latihan secara teratur dan kontinyu. Oleh karena itu
program latihan kondisi fisik harus direncanakan secara baik dan
sistematis yang ditunjukan untuk meningkatkan kesegeran jasmani serta
kemampuan fungsional dari sistem tubuh sehingga dengan demikian atlet
untuk mencapai prestasi.
1) Kekuatan Otot Tungkai
Dalam

keterangan

yang

dikeluarkan

KONI

(2000:12),

menyebutkan bahwa kekuatan adalah kekuatan otot yang membangkitkan
tenaga/kekuatan/force terhadap suatu tahanan. (M. Sajoto, 1995:58)
mengatakan bahwa kekuatan atau strenght adalah komponen kondisi fisik,
yang menyangkut masalah kemampuan seseorang atlet pada saat
mempergunakan otot-ototnya menerima beban dalam waktu kerja tertentu
2) Kecepatan Lari
Upaya pencapaian prestasi atau hasil optimal dalam berolahraga,
memerlukan beberapa macam penerapan unsur pendukung keberhasilan
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seperti kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan oleh tubuh
untuk melakukan suatu kerja fisik tertentu. Kecepatan dalam banyak
cabang olahraga merupakan inti dan sangat diperlukan agar dapat dengan
segera memindahkan tubuh atau menggerakkan anggota tubuh dari satu
posisi ke posisi lainnya.
3) Koordinasi Mata-Kaki
a. Koordinasi
Koordinasi pada prinsipnya merupakan pengaturan syaraf-syaraf
pusat dan tepi secara harmonis dalam menggabungkan gerakangerakan otot synergis dan antagonis secara selaras. Koordinasi
merupakan kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa
gerakan menjadi satu pada gerakan yang efektif dan efisien.
Berkaitan dengan koordinasi Suharno HP. (1993: 61) menyatakan,
“koordinasi adalah kemampuan atlet untuk merangkaikan beberapa
gerak menjadi satu gerak yang utuh dan selaras”. Menurut M. Sajoto
(1995: 9) bahwa, “koordinasi adalah kemampuan seseorang
mengintregasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam
pola gerakan tunggal secara efektif”. Menurut Mulyono Biyakto
Atmojo (2007: 57) “Koordinasi adalah kemampuan untuk secara
bersamaan melakukan berbagai tugas gerak secara mulus dan akurat
(tepat)”.
Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian beserta
interpretasinya. Penyajian hasil penelitian adalah berdasarkan analisis
statistika yang dilakukan pada pengukuran atntropometri dan tes lompat
jauh. Berturut-turut akan disajikan mengenai deskripsi data, uji prasyarat
analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Panjang Tungkai
Kelas Interval
94-95,3
95,4-96,7
96,8-98,1
98,2-99,5
99,6-100,9
101-102,3
102,4-103,7

Frekuensi (fi)
11
2
11
8
3
4
1

Xi
94,65
96,05
97,45
98,85
100,25
101,65
103,05

FiXi
1041,15
192,1
1071,95
790.8
300,75
406,6
103,05
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Jumlah
40
3906,4
Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 142)
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dideskripsikan panjang tungkai
mahasiswa dibagi kedalam 7 kelas interval. Panjang masing-masing kelas
interval adalah 1,4, kelas interval pertama dimulai dari terendah ke
tertinggi responden yaitu 94 sampai dengan 95,3 dengan panjang kelas 1,4.
fi merupakan banyaknya frekuensi kelas interval sedangkan Xi adalah nilai
tengah dari kelas interval. Sedangkan fiXi adalah perkalian dari fi dan Xi
yang digunakan untuk mencari rata-rata nilai secara frekuensi. Untuk
mengetahui lebih jelas mengenai data panjang tungkai responden dapat
dilihat dalam grafik histogram panjang tungkai sebagai berikut :

Gambar 4.1
Grafik Histogram Panjang Tungkai
Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Kekuatan Otot Tungkai
Kelas Interval
Frekuensi
Xi

fiXi

(fi)
213 – 215

10

214

2140

216 – 218

15

217

3255

219 – 221

10

220

2200

222 – 224

1

223

223

225 – 227

1

226

226

228 – 230

2

229

458

231 – 233

1

232

232

Jumlah

40

-

8734

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran hal 134)
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat dideskripsikan kekuatan otot tungkai
mahasiswa dibagi kedalam 7 kelas interval. Panjang masing-masing kelas
interval adalah 3, kelas interval pertama dimulai dari terendah ke tertinggi
responden yaitu 213 sampai dengan tinggi 215 dengan panjang kelas 3. fi
merupakan banyaknya frekuensi kelas interval sedangkan Xi adalah nilai
tengah dari kelas interval. Sedangkan fiXi adalah perkalian dari fi dan Xi
yang digunakan untuk mencari rata-rata nilai secara frekuensi.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai data kekuatan otot tungkai
responden dapat dilihat dalam grafik histogram kekuatan otot tungkai
sebagai berikut :

Gambar 4.2
Grafik Histogram Kekuatan Otot Tungkai
Berdasarkan hasil menunjukkan mahasiswa sebagian besar berada
antara 216 – 218 sejumlah 15 mahasiswa sedangkan yang paling sedikit
adalah mahasiswa dengan nilai 222 – 224, 225 – 227 dan 231 - 233 Kg
yang masing-masing terdapat 1 mahasiswa.
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kecepatan Lari
Kelas Interval

Frekuensi

Fi

fiXi

4,15-4,30

5

4,22

21,1

3,99-4,14

7

4,06

28,42

3,83-3,98

4

3,9

15,6

3,67-3,82

10

3,74

37,4

3,51-3,66

9

3,58

32,22
76

3,35-3,50

5

3,42

17,1

Jumlah

40

22,92

151,84

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 136)
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dideskripsikan kecepatan lari
mahasiswa dibagi kedalam 6 kelas interval. Panjang masing-masing kelas
interval adalah 3, kelas interval pertama dimulai dari tertinggi ke terendah
responden yaitu 3,35 sampai dengan 3,50 dengan panjang kelas 0,16. fi
merupakan banyaknya frekuensi kelas interval sedangkan Xi adalah nilai
tengah dari kelas interval. Sedangkan fiXi adalah perkalian dari fi dan Xi
yang digunakan untuk mencari rata-rata nilai secara frekuensi.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai data kekuatan otot tungkai
responden dapat dilihat dalam grafik histogram kecepatan lari sebagai
berikut :

Gambar 4.3
Grafik Histogram Kecepatan Lari
Berdasarkan hasil menunjukkan mahasiswa sebagian besar berada
pada tinggi antara 3,67 – 3,82 detik sejumlah 10 mahasiswa sedangkan
yang paling sedikit adalah mahasiswa dengan kecepatan 3,83 - 3,98detik
yang terdapat 4 mahasiswa.
Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Panjang Telapak Kaki
Kelas Interval
23 – 23,5
23,6 – 24,1

Frekuensi
8
4
77

Xi
24.25
23.85

FiXi
194
95,4

24,2 – 24,7
24,8 – 25,3
25,4 – 25,9
26 – 26,5
26,6 – 27,1
Jumlah

2
24.45
48,9
8
25.05
200,4
0
25.65
0
11
26.25
288,75
7
26.85
187,95
40
149,7
1015,4
Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 144)

Berdasarkan table 4.7 dapat dideskripsikan panjang telapak kaki
mahasiswa dibagi kedalam 7 kelas interval. Panjang masing-masing
kelas interval adalah 0,6, kelas interval pertama dimulai dari terendah
ke tertinggi responden yaitu 23 sampai dengan 23,5 dengan panjang
kelas 0,6. fi merupakan banyaknya frekuensi kelas interval sedangkan
Xi adalah nilai tengah dari kelas interval. Sedangkan fiXi adalah
perkalian dari fi dan Xi yang digunakan untuk mencari rata-rata nilai
secara frekuensi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai data panjang
tungkai responden dapat dilihat dalam grafik histogram panjang telapak
kaki sebagai berikut :

Gambar 4.4
Grafik Histogram Panjang Telapak Kaki
Berdasarkan hasil menunjukkan mahasiswa sebagian besar berada
pada nilai antara 26 – 26,5 cm sejumlah 11 mahasiswa sedangkan yang
paling sedikit adalah nilai 25,4 – 25,9 yang tidak diduduki oleh
mahasiswa.
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Koordinansi Mata Kaki
Kelas

Frekuensi

Fi

fiXi
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Interval
9-10

8

9,5

76

11-12

4

11,5

46

13-14

15

13,5

202,5

15-16

11

15,5

170,5

17-18

2

17,6

35,2

Jumlah

40

291

530,2

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 138)
Berdasarkan tabel 4.9 dapat dideskripsikan koordinasi mata kaki
mahasiswa dibagi kedalam 5 kelas interval. Panjang masing-masing kelas
interval adalah 2, kelas interval pertama dimulai dari terendah ke tertinggi
responden yaitu 9 sampai dengan 10 dengan panjang kelas 2. fi merupakan
banyaknya frekuensi kelas interval sedangkan Xi adalah nilai tengah dari
kelas interval. Sedangkan fiXi adalah perkalian dari fi dan Xi yang
digunakan untuk mencari rata-rata nilai secara frekuensi.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai data koordinansi mata kaki
responden dapat dilihat dalam grafik histogram koordinansi mata kaki
sebagai berikut :

Gambar 4.5
Grafik Histogram Koordinansi Mata Kaki
Berdasarkan hasil menunjukkan mahasiswa sebagian besar berada
pada nilai antara 13 - 14 kali sejumlah 15 mahasiswa sedangkan yang
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paling sedikit adalah mahasiswa dengan nilai 17 - 18 kali yang terdapat 2
mahasiswa.
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Lompat Jauh
Kelas Interval
Frekuensi
Xi
FiXi
5,02 – 5,20
13
5,01
65,13
5,3 – 5,48
7
5,28
36,96
5,49 – 5,67
2
5,46
10,92
5,68 – 5,86
3
5,64
16,92
5,89 – 6,07
7
5,82
40,74
6,08 – 6,26
8
6,05
42,35
Jumlah
40
33,26
213,02
Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 132)

Berdasarkan table 4.11 dapat dideskripsikan jauh lompatan
mahasiswa dibagi kedalam 6 kelas interval. Panjang masing-masing
kelas interval adalah 0,18, kelas interval pertama dimulai dari terendah
ke tertinggi responden yaitu 5,02 sampai dengan 6,26 dengan panjang
kelas 0,18. fi merupakan banyaknya frekuensi kelas interval sedangkan
Xi adalah nilai tengah dari kelas interval. Sedangkan fiXi adalah
perkalian dari fi dan Xi yang digunakan untuk mencari rata-rata nilai
secara frekuensi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai data lompat
jauh responden dapat dilihat dalam grafik histogram lompat jauh sebagai
berikut :

Gambar 4.6
Grafik Histogram Lompat Jauh Gaya Jongkok
Berdasarkan hasil menunjukkan mahasiswa sebagian besar berada
pada nilai antara 5,02 – 5,20 cm sejumlah 13 mahasiswa sedangkan yang
paling sedikit adalah mahasiswa dengan nilai 5,49 – 5,67 yang terdapat 2
mahasiswa.
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Hasil penelitian menunjukkan variabel kecepatan maksimum
lari dan kekuatan otot tungkai merupakan faktor yang paling
berhubungan dengan prestasi lompat jauh dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.16 Besar Sumbangan Relatif dan Efektif
Variabel

Sumbangan
Relatif (SR)

Sumbangan
Efektif (SE)

Variabel panjang tungkai (X1)

16,47

6,8

Variabel kekuatan otot tungkai (X2)

32,15

13,8

Variabel kecepatan lari (X3)

19,74

13,3

Variabel panjang telapak kaki (X4)

13,16

7,9

Variabel koordinasi mata kaki (X5)

18,48

11,2

Tabel 4.16 menunjukkan variabel kekuatan otot tungkai yang
paling efektif meningkatkan kemampuan lompat jauh, kemudian disusul
varibel panjang telapak kaki. Kombinasi variabel bebas mampu
memberikan sumbangan terhadap kemampuan lompat jauh sebesar
52,8%.
KESIMPULAN
Berdasarkan

hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah

dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut;
1. Variabel panjang tngkai memberikan kontribusi yang berarti terhadap
variabel prestasi lompat jauh gaya jongkok dengan sumbangan efektif
sebesar 6,8%.
2. Variabel kekuatan otot tungkai memberikan kontribusi yang berarti
terhadap variabel prestasi lompat jauh gaya jongkok pada dengan
sumbangan efektif sebesar 13,8%.
3. Variabel kecepatatan lari memberikan kontribusi yang berarti terhadap
variabel prestasi lompat jauh gaya jongkok dengan sumbangan efektif
sebesar 13,3%.
4. Variabel panjang telapak kaki memberikan kontribusi yang berarti
terhadap variabel prestasi lompat jauh gaya jongkok dengan sumbangan
efektif sebesar 7,9%.
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5. Variabel koordinasi mata kaki memberikan kontribusi yang berarti
terhadap variabel prestasi lompat jauh gaya jongkok dengan sumbangan
efektif sebesar 11,2%.
6. Variabel panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, kecepatan lari, panjang
telapak kaki dan koordinasi mata kaki secara bersama-sama memberikan
kontribusi yang berarti terhadap prestasi lompat jauh gaya jongkok
sebesar 52,8%.
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Abstrak
Peran guru Bimbingan Konseling atau biasa disebut dengan konselor sekolah sangat diperlukan
dalam pembentukan karakter siswa untuk meningkatkan pendidikan nasional terutama dalam hal
menumbuhkan rasa empati siswa terhadap sesama dan lingkungan sekitar, baik di dalam maupun
di luar pembelajaran sekolah. Program pembelajaran dalam kaitannya pendidikan nasional
dalam peningkatan rasa empati siswa juga tidak akan berhasil apabila tidak ada kontribusi dari
pihak-pihak tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Bimbingan Konseling ikut
berkontribusi dalam upaya tersebut.
Penulis mencoba untuk memaparkan bagaimana peran konselor dalam peningkatan rasa empati
siswa sebagai usaha penguatan karakter siswa.
Kata Kunci : Konselor sekolah, Empati, Karakter siswa

PENDAHULUAN
Bagi seorang konselor menguasai keterampilan konseling adalah mutlak. Sebab
dalam proses kornseling, keterampilan yang baik adalah kunci keberhasilan menuju
tercapainya tujuan konseling. Seorang Konselor yang efektif harus mampu merespon
klien dengan teknik dan keterampilan yang benar, sesuai keadaan klien saat itu. Respon
yang benar adalah respon yang mampu mendorong, merangsang, dan menyentuh klien
sehingga klien dapat terbuka untuk menyatakan dengan bebas perasaan, pikiran dan
pengalamannya. Selanjutnya klien harus terlibat dalam diskusi mengenai dirinya.
Respon konselor terhadap klien mencakup dua sasaran yaitu perilaku verbal dan
perilaku nonverbal. Seorang konselor bukanlah robot melainkan seseorang yang syarat
akan latar belakang sosial-budaya-agama, persoalan-persoalan hidup, keinginan dan citacita, dan sebagainya. Apabila seorang konselor sedang dalam kondisi tidak nyaman,
maka besar kemungkinan kondisi tersebut akan terbawa tanpa sengaja kedalam hubungan
konseling. Untuk mengatasi hal tersebut konselor harus berusaha mengusir segala
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masalah diri semaksimal mungkin, dan harus ada kepekaan terhadap diri. Kemudian
Konselor harus peka terhadap bahasa tubuh klien.
Keterampilan peka dan empati merupakan keterampilan yang lazim digunakan
konselor dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan keterampilan konseling yang
harus dikuasai oleh konselor. Untuk itu, penulis tertarik untuk menulis keterampilan peka
dan empati dalam konseling yang harus dimiliki oleh seorang konselor.

Seorang konselor diharapkan memiliki pribadi yang dapat mencerminkan perilakunya
dalam mewujudkan kemampuan dalam hubungan membantu konseli, tetapi juga mampu
menyadari dunia lingkungannya maupun menyadari masalah sosial politiknya, dan dapat
berdaya cipta secara luas dan tidak terbatas dalam pandangan profesionalnya. Maka dari
itu dibutuhkan pemahaman yang luas tentang pengembangan pribadi konselor yang
terintegrasi, demi tewujudnya lulusan guru pembimbing atau konselor yang profesonal
dibidangnya.

PEMBAHASAN
A. Pengertian Empati.
Empati adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan untuk pertemuan, pengaruh
dan interaksi di antara pribadi dengan pribadi. “Empati” berasal dari kata Yunani
“pathos”, yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan.
Empati mengacu pada kegiatan identifikasi kepribadian yang lebih mendalam kepada
seseorang sedemikian rupa sehingga seseorang yang berempati sesaat melupakan atau
kehilangan dirinya sendiri. Dalam proses empati yang mendalam inilah berlangsung
proses pengertian, pengaruh dan bentuk hubungan antarpribadi yang penting lainnya.
Dengan demikian, didalam mendiskusikan konsep empati yang tidak hanya mengulas
suatu proses kunci menuju dan di dalam konseling efektif, tetapi juga termasuk pada
pekerjaan sebagai guru, pembuka agama, dan pekerjaan lain yang keseluruhan isi
pekerjaan tersebut bergantung pada proses mempengaruhi orang lain.
Secara harfiah, empati adalah seseorang masuk ke dalam diri orang lain dan menjadi
orang lain agar merasakan dan menghayati orang lain, maka akan timbul penilaian bahwa
orang tersebut mustahil bisa melakukan hal tersebut. Sebab menurut pengertian secara
harfiah itu orang masuk ke dalam orang lain, jadi hal itu tidak mungkin.
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Empati juga dapat diartikan kepribadian yang ikut merasa dan berpikir ke dalam
kepribadian lain sehingga tercapai suatu keadaan identifikasi. Dalam identifikasi ini
pemahaman antar manusia yang sebenarnya dapat terjadi. Dalam kenyataanya, tanpa
empati tidak mungkin ada pengertian. Pengalaman empati terjadi pada konselor berharihari baik ia mengenalinya atau tidak. Dalam konseling, konselor yang efektif berusaha
untuk melihat dan memahami masalah yang dihadapi konseli dari sudut pandang konseli
itu.
Empati terjadi pada saat seorang manusia berbicara (satu sam lain). Tidak
memungkinkan untuk memahami individu lain jika tidak memungkinkan pula untuk
mengidentifikasikan diri dengan lawan bicara. Jika kita mencari asal usul kemampuan
bertindak dan merasa seolah diri kita ini orang lain ini, kita dapat menemukannya dalam
keberadaan perasaan sosial bawaan. Pada kenyataanya, ini merupakan perasaan kosmis
dan refleksi dari keterkaitan kosmos seluruhnya yang ada dalam diri kita; karakteristik
yang tak dapat dielakkan sebagai manusia.
Dengan demikian empati itu adalah bagaimana seorang konselor dapat menyatukan
dirinya dengan seorang klien baik perasaaan, pengalaman maupun pemahaman. Dan
empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending, tanpa perilaku attending mustahil
terbentuk empati. Keterampilan melakukan empati harus selalu dilatih, agar kita sebagai
konselor tetap peka terhadap berbagai emosi yang dirasakan Konseli dan mudah dalam
memahami isi atau jalan pikiran mereka.

B. Tujuan Empati.
Adapun tujuan dari empati yang digunakan oleh konselor adalah agar calon konselor
mampu memasuki dunia dalam klien melalui ungkapan-ungkapan empati baik itu empati
primer maupun empati tingkat tinggi yang menyentuh perasaan klien. Jika demikian
keadaannya maka klien akan terbuka dan mau mengungkapkan dunia dalamnya lebih
jauh. Baik itu perasaan, pengalamannya, dan pikirannya.
Dengan demikian seorang konselor harus mampu membawa perasaan dan
mengungkapnya hingga ke bagian dalam klien agar si klien lebih terbuka dan dapat
diterima sebagai konseli. Dengan begitu klien bisa secara baik mengungkapkan apa yang
dia rasakan oleh klien. Latihan berempati melibatkan kemampuan memasuki dunia
konseli melalui ungkapan-ungkapan empati yang sekiranya dapat menyentuh perasaan
dan memperlihatkan pada konseli akan kepedulian kita pada mereka. Kemampuan anda
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melakukan empati akan membuat konseli bersikap terbuka. Dengan demikian, konseli
akan bersedia mengungkapkan dunia dalam dirinya dengan cara yang jauh lebih baik.
Dunia dalam diri ini dapat berbentuk isi pikiran, emosi, maupun pengalaman hidupnya
yang tersembunyi dan bahkan sisi kelam dalam dirinya. Dan dengan empati konselor
akan mampu menggali keterbukaan diri klien.
Hal ini membuat perasaan klien terbuka lalu menyatakan perasaannya dengan bebas
dan terus bergerak ke arah pemahaman dan penyadaran diri. Akibatnya adalah klien
menjadi rasional dalam menghadapi masalah sehingga melahirkan rencana-rencana yang
realistis untuk mengatasinya.
C. Cara Berempati.
Empati dalam konseling merupakan hal yang sangat penting. Mengingat proses
konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Salah satu masalah yang sering
muncul adalah kurangnya rasa empati dalam berkomunikasi yang bisa menyebabkan
kesalahpahaman interaksi komunikasi sehingga konseli frustasi dan tidak ada manfaat
yang dihasilkan dari proses konseling tersebut. Empati merupakan dasar hubungan
interpersonal. Hal yang juga penting diungkap dalam konteks peningkatan mutu empati
seseorang adalah berlatih menampakkan ekspresi-ekspresi atau isyarat-isyarat non-verbal
yang membuat orang lain merasa dimengerti dan diterima, karena kemampuan empati
terutama melibatkan kemampuan seseorang untuk membaca perasaan lewat pemahaman
terhadap isyarat-isyarat non verbal orang lain. Pemahaman seperti ini membuat hubungan
antar individu terjalin dengan baik. Dalam kepustakaan konseling ditegaskan tentang
keefektifan konseling (counseling effectiveness) lebih ditentukan dari kecakapan
konselor. Oleh karena itu, peran empati cukup esensial yang diakui dalam teori-teori
konseling, sehingga empati yang diwujud-nyatakan dalam praktik konseling selama ini
merupakan suatu keniscayaan untuk ditumbuh-kembangkan secara sistemis di dunia
pendidikan dan kehidupan masyarakat kita.
Dalam dunia konseling, pada dasarnya seorang konselor bekerja atas dasar dan
melalui proses empati. Pada proses konseling, baik konselor maupun klien dibawa keluar
dari dalam dirinya dan bergabung dalam kesatuan psikis yang sama sehingga emosi dan
keinginan keduanya menjadi bagian dari kesatuan psikis yang baru. Oleh sebab itu
seorang konselor di tuntut untuk mampu mempergunakan empati baik empati primer
maupun empati tingkat tinggi.
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Dan untuk lebih baiknya kita tahu bagaimana cara seorang konselor berempati yang
akan dibahasa di bawah ini. Keberhasilan empati adalah jika klien dapat memahami
empati konselor, sehingga dia percaya diri untuk mengembangkan diri dan memecahkan
masalahnya. Untuk itu sebagai seorang konselor harus bisa memberikan empati yang
efektif untuk mencapai tujuannya, yaitu merasakan apa yang dirasakan klien. Dengan
demikian empati merupakan latihan yang snagat penting bagi konselor. Hal ini agar
konselor memiliki kepribadian yang mampu berkomunikasi dengan klien dan dapat
berkomunikasi yang baik dengan klien.
Untuk dapat merasakan apa yang dirasakan klien, dipikirkan dan dialami klien,
seorang konselor haruslah berusaha, sebagai berikut :
•

Melihat kerangka rujukan dunia-dalam klien atau kehidupan internal

•

Menempatkan diri kedalam persepsi internal klien.

•

Merasakan apa yang dirasakan klien.

•

Berpikir bersama klien, bukan berpikir tentang atau uuntuk klien.

•

Menjadi kaca emosional /cermin perasaan klien

klien.

Dengan usaha yang dilakukan di atas maka konselor akan dapat memberi
kenyamanan kepada klien dan setelah itu klien pun akan leluasa memberikan atau
mencurahkan isi hatinya. Karena jika konselor perpikir seperti yang diatas kemungkinan
kecil untuk tidak memotong pembicaraan klien.
Dan empati ini dilakukan oleh seorang konselor dengan menggunakan keterampilan
mempengaruhi dengan komponen-komponennya, keterbukaan diri, pengarahan, dan
penafisran. Sebab dengan adanya komponen tersebut maka empati akan menjadi
mendalam serta nilainya tinggi sehingga segera dapat mengubah perilaku klien.
Dengan usaha seperti diatas maka barulah klien melakukan empati. Sebab empati
akan berhasil jika klien dapat memahami empati konselor. Sehingga dia percaya diri
untuk mengembangkan/ mencurahkan dan memecahkan masalahnya.
Dengan demikian untuk dapat memahami emosi klien, seorang konselor harus
melewati empati. Termasuk di dalamnya empati dengan cara masuk langsung ke dunia
klien melalui perilakunya. Seperti misalnya konselor melihat perilaku klien saat
memberikan wawancara. Dengan demikian akan memudahkan konselor ikut dalam
pikiran klien. Yang kedua adalah mengikuti alur yang dikatakan klien (verbal klien). Jika
klien merasa sedih dan mimiknya juga sedih maka konselor juga harus demikian. Jangan
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sampai jika klien mnegatakan atau menceritakan pengalamannya yang sedih, lalu
konselor tersenyum atau tertawa. Hal ini tidak akan membuat klien nyaman.
D. Jenis – Jenis Empati.
Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending,
mustahil terbentuk empati. Dan untuk lebih lengkapnya ada dua macam empati adalah
sebagai beriku :
1. Empati primer/ Primery Emphaty (PE), yaitu suatu perasaan bagaimana masuk
ke dunia dalam klien merasakan apa yang diarasakan, dan dnegan perilaku
attending . Jadi bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran
dan keinginan klien, dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Contoh
ungkapan empati primer : “Saya mengerti keinginan Anda”, “Saya dapat
memahami pikiran Anda”, “Saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda”.
Atau seperti ini, “anda merasa tidak aman ketika melihat dia. Saya merasakan
perasaan anda. Akan teteapi anda memiliki kekuatan untuk bangkit dan pergi
meninggalkannya.”
2. Empati tingkat tinggi yang lebih akurat/ Advanced Accurate Emphaty (AAE),
yaitu konselor memberi empati yang lebih mendalam dan mengena sehingga
pengaruhnya terasa lebih mendalam pada diri klien, dan pada gilirannya lebih
emmbangkitkan suasanan emosional klien. Jadi empati apabila kepahaman
konselor terhadap perasaan, pikiran keinginan serta pengalaman klien lebih
mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut.
Misalnya: “saya ikut terluka dengan penderitaan anda. Namun saya juga bangga
dengan kemampuan daya tahan anda.”, “saya ikut terhina dengan pengalaman keji
yang anda alami namun saya salut terhadap keuletan anda memberla kebenaran.”
Atau seperti ini, “saya merasakan perasaan cemas yang anda alami. Saya ikut
terluka dengan peristiwa tersebut. Namun saya terkesan dengan kekuatan anda
untuk bangkit meninggalkan dia.”
Dengan adanya jenis empati seperti di atas, konselor akan mampu mengali
keterbukaan diri klien. Hal ini membuat perasaan klien terbuka lalu menyatakan
perasaannya dengan bebas dan terus bergerak ke arah pemahaman dan penyadaran diri.
Akibatnya adalah klien menjadi rasional dalam menghadapi maslaah sehingga
melahirkan rencana-rencana yang realistis untuk mengatasinya.
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E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Empati
Menurut Shapiro (1997) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi empati
yaitu:
1.Faktor kognitif
Bertambah matangnya wawasan dan ketrampilan kognitif, anak-anak secara
bertahap belajar mengenali tanda-tanda kesedihan orang lain dan mampu menyesuaikan
kepeduliannya dengan perilaku yang tepat;
2.Faktor bawaan
Anak laki-laki sama sosialnya dengan anak perempuan tetapi anak cenderung
lebih suka memberikan bantuan fisik atau bertindak sebagai pelindung. Sedangkan anak
perempuan lebih suka memberikan dukungan psikologis misalnya menghibur anak lain
yang sedang sedih;
3.Faktor pendidikan
Pendidikan khususnya pendidikan agama mengambil peranan penting dalam
pelaksanaan empati tersebut. Penerapan akan pendidikan agama dalam kehidupan seharihari justru efektif dalam mempengaruhi anak;
4.Keluarga
Penerapan peraturan keluarga yang jelas, konsisten dan tidak mudah memberikan
memberikan keringanan kepada anak serta tuntutan akan tanggung jawab kepada anak
tanpa adanya imbalan apapun akan mempengaruhi serta menghasilkan anak yang peduli,
tanggung jawab, peka dan lebih penyayang;
F. Dasar-Dasar dalam Kemampuan untuk Berempati
Menurut Egan mengemukakan bahwa ada dua kemampuan dasar dalam melakukan
empati yaitu sebagai berikut:
a. Kontak mata. Seseorang yang sedang berbicara memandang pada mata tetapi hal
ini bukanlah pandangan utama dan satu-satunya yang akan menimbulkan suatu
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tekanan pada penerima. Hal ini dapat dipertahankan untuk beberapa waktu yang
agak panjang. Perilaku kontak mata dapat menimbulkan kepercayaan seseorang
maupun ketidakpercayaan seseorang pada orang lain. Kepercayaan terhadap orang
lain dapat timbul ketika seseorang tidak memandang pada mata sehingga akan
menimbulkan keadaan yang tidak nyaman bagi dirinya, namun dengan
penghindaran kontak mata dapat pula berarti suatu penghargaan terhadap orang
tersebut.
b. Posisi tubuh yang bergerak maju. Mengindikasikan pengaruh yang utuh dari
sebuah perilaku
c. Posisi tubuh yang terbuka. Posisi tubuh yang baik seharusnya tidak dengan
menyilangkan tangan atau kaki karena dapat mengindikasikan berpegang teguh
pada diri sendiri pada tingkatan tertentu.
d. Menghadap pada orang yang berbicara secara utuh atau menyeluruh.
KESIMPULAN.
Empati adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan untuk pertemuan, pengaruh
dan interaksi di antara pribadian dengan pribadi. “Empati” berasal dari kata Yunani
“pathos”, yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan.
Empati mengacu pada kegiatan identifikasi kepribadian yang lebih mendalam kepada
seseorang sedemikian rupa sehingga seseorang yang berempati sesaat melupakan atau
kehilangan dirinya sendiri.
Dalam proses konseling, konselor adalah orang yang amat bermakna bagi seorang
konseli.konselor menerima konseli apa adanya dan sedia dengan sepenuh hati membantu
konseli mengatasi masalahnya sekalipun dalam situasi yang kritis. Keadaan seperti itulah
yang menjadi alas an semua ahli konseling menempatkan peran konselor pada posisi
yang amat strategis dalam upaya “menyelamatkan” konseli dari keadaan yang tidak
menguntungkan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Semua pendekatan
dan ahli konseling menganggap bahwa konselor adalah pihak yang amat menentukan
bagi keberhasilan proses konseling.

Saran.
Konselor diharapkan memiliki pribadi yang dapat mencerminkan perilakunya dalam
mewujudkan kemampuan dalam hubungan membantu konseli tetapi juga mampu
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menyadari dunia lingkungannya, mau menyadari masalah sosial politiknya, dan dapat
berdaya cipta secara luas dan tidak terbatas dalam pandangan profesionalnya. Maka dari
itu dibutuhkan pemahaman yang luas tentang pngembangan pribadi konselor yang
terintegrasi, demi tewujudnya lulusan guru pembimbing atau konselor yang profesonal
dibidangnya. Dalam makalah kami akan dibahas lebih lanjut tentang pribadi konselor
yang terintegrasi dan indicator pribadi konselor yang terintegrasi.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Gambaran umum etos kerja
konselor menurut persepsi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Palangka raya tahun 2015/2016;
(2) Gambaran mutu layanan bimbingan dan konseling menurut persepsi siswa kelas XI
SMA Negeri 1 Palangka raya tahun 2015/2016; dan (3) hubungan antara etos kerja dan
mutu layanan bimbingan dan konseling pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Palangka
Raya tahun 2015/2016.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif
korelasional. Penelitian dilakukan di SMA N 1 Palangka Raya. Jumlah sampel penelitian
ini adalah 60 orang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Juni 2016. Data
diperoleh dengan menggunakan angket/kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan
analisis Korelasi Product moment, dilanjutkan dengan uji t.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1)
Gambaran etos kerja konselor menurut perspesi siswa SMA N 1 Palangka Raya dapat
dikatakan tinggi. Sebanyak 49 orang atau (81,66%) dalam kategori tinggi, sisanya
sebanyak 17 siwa (18,33%) dalam kategori rendah. Melihat kondisi yang demikian dapat
disimpulkan bahwa etos kerja konselor menurut persepsi siswa SMA N 1 Palangka Raya
kelas XI dalam kategori baik; (2) mutu layanan konselor menurut persepsi siswa SMA N
1 Palangka Raya juga dapat dikatakan tinggi. Sebanyak 48 orang atau (80%) menjawab
bahwa mutu layanan konseling di SMA N 1 Palangka raya dalam kategori tinggi, dan
sisnya sebanyak 12 siwa (20%) menjawab mutu layanan konseling di SMA N 1 Palangka
Raya dalam kategori rendah. Melihat kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa
mutu layanan konselor menurut perspesi siswa SMA N 1 Palangka Raya kelas XI dalam
kategori baik; dan (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara etos kerja
terhadap mutu layanan konselor menurut persepsi siswa SMA N 1 Palangka Raya.
Hubungan etos kerja dan mutu layanan sebesar r = 0,96 tergolong tinggi. Koefisien
determinasi (r2 = 0,94) berarti etos kerja memberi kontribusi sebesar 94% terhadap mutu
layanan. Adapun sisanya sebesar 6% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti
melalui penelitian ini, seperti kelengkapan saran dan prasaran, kompetensi konselor,
tingkat pendidikan konselor, masa kerja konselor dan lain-lain.
Kata Kunci: Hubungan, Etos kerja, Mutu layanan
PENDAHULUAN
Selama ini, guru konseling (konselor) dalam proses pemberian bantuan masih
merupakan figur sentral dan pengendali dari seluruh kegiatan. Proses pemberian bantuan
masih berpusat pada konselor (concelor centered). Aktivitas guru BK masih sangat besar
dibandingkan dengan aktivitas siswa. Ke depan, guru BK hendaknya lebih berperan
membantu mencarikan berbagai alternatif pemecahan masalah, dan siswa dapat
mengambil keputusannya sendiri.
Seorang siswa, meskipun sudah duduk di tingkat SMA, namun masih dapat
dikatakan bahwa siswa tersebut masih mengalami masa perkembangan. Dalam masa ini,
seorang siswa masih mengalami perkembangan dalam berbagai aspek dalam dirinya dan
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mengalami perubahan tuntutan lingkungan terhadap dirinya. Oleh karena itu, diperlukan
penyesuaian diri untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut.
Seorang guru bimbingan dan konseling (baca: konselor) tidak bertugas mengajar
layaknya seorang guru yang basis kinerjanya pembelajaran bidang studi, melainkan
menyelenggarakan layanan kemanusiaan, pada kawasan layanan yang bertujuan
memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan
keputusan tentang pendidikan, pilihan, dan pemeliharaan karier untuk mewujudkan
kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang
peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan.
Pelayanan bimbingan dan konseling tidak identik dengan dan tidak sebatas
menangani anak-anak bermasalah karena hal tersebut hanya merupakan sebagian
kecil dari tugas konselor.
Seorang konselor sebagai pengampu layanan bimbingan dan konseling selalu
menghormati keragaman, serta mengedepankan manfaat layanannya. Perannya
dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari
tindak layanannya itu terhadap pengguna layanan (siswa), dan selalu menyadari batas
kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang profesional.
Dengan karakteristik keunikan konteks tugas dan kinerjanya, seorang konselor
dipersyaratkan menguasai kompetensi; (1) memahami secara mendalam konseli
(siswa) yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan
konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang
memandirikan, dan (4) mengembangkan profesionalitas profesi secara berkelanjutan,
yang dilandasi sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung.
Jelasnya, seorang konselor perlu memahami betul hakikat manusia dan
perkembangannya. Seorang konselor harus memahami perkembangan nilai, namun
seorang konselor tidak boleh memaksakan nilai yang dianutnya kepada konseli
(peserta didik yang dilayani), dan tidak boleh meneladankan diri untuk ditiru
konselinya, melainkan memfasilitasi konseli untuk menemukan makna nilai
kehidupannya.
Pekerjaan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan berbasis nilai, layanan
etis-normatif, dan bukan layanan bebas nilai. Persoalannya adalah, apakah para
konselor di sekolah sudah memiliki mempunyai etos kerja dan profesionalisme.
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Sebagaimana diketahui, kualitas guru di Indonesia termasuk guru bimbingan
dan konseling dari beberapa kajian masih dipertanyakan, seperti yang dilaporkan
oleh Bahrul Hayat dan Umar (dalam Adiningsih,: 2002). Mereka memperlihatkan
nilai rata-rata nasional tes calon guru PNS di SD, SLTP, SLTA, dan SMK tahun
1998/1999 untuk bidang studi matematika hanya 27,67 dari interval 0-100, artinya
hanya menguasai 27,67% dari materi yang seharusnya. Hal serupa juga terjadi pada
bidang studi yang lain, seperti fisika (27,35), biologi (44,96), kimia (43,55), dan
bahasa Inggris (37,57). Nilai-nilai di atas tentu jauh dari batas ideal, yaitu minimum
75% sehingga seorang guru bisa mengajar dengan baik. Meskipun hasil penelitian
tersebut tidak menyebutkan kualitas guru bimbingan dan konseling, tetapi kualitas
guru bimbingan konseling yang ada di Indonesia akan mempunyai kecenderungan
seperti itu.
Hasil lain yang lebih memprihatinkan adalah penelitian dari Konsorsium Ilmu
Pendidikan (2000) memperlihatkan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA
mengajar bidang studi di luar bidang keahliannya. Paparan ini menggambarkan
sekilas kualitas guru di Indonesia, bagimana dapat dikatakan profesional jika
penguasaan materi mata pelajaran yang diampu masih kurang, dan bagaimana
dikatakan profesional jika masih ada 33% guru yang mengajar di luar bidang
keahliahanya. Hal ini tentu akan di alami guru bimbingan dan konseling. Artinya,
masih banyak sekali guru bimbingan dan konseling yang bukan berasal dari latar
belakang bimbingan dan konseling.
Dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas pasal (6) ada sebutan konselor
sebagai salah satu kualifikasi pendidikan, sejajar dengan guru dan lainnya. Untuk
selanjutnya, sebutan guru bimbingan dan konseling akan menggunakan sebutan
konselor dengan segala kriteria dan kompetensi yang harus dipenuhinya.
Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah, sampai seberapa jauh tingkat
etos kerja konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
Berdasarkan

latar

belakang

dan

identifikasi

permasalahan

di

atas,

permasalahan penelitian ini dibatasi pada permasalahan, ”hubungan antara etos kerja
konselor dan mutu layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas.”

Etos Kerja
2.1.1 Pengertian Etos Kerja
97

Etos berasal dari bahasa yunani ethos yakni karakter, cara hidup, kebiasaan
seseorang, motivasi atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni
gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan.
Dengan kata lain etos adalah aspek evaluatif sebagai sikap mendasar terhadap diri dan
dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupannya (Khasanah, 2004: 8).
Etos Kerja merupakan (1) keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah
laku bagi seseorang, sekelompok orang atau sebuah institusi, (2) perilaku khas suatu
komunitas atau organisasi, mencangkup motivasi yang menggerakkan, karakteristik
utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku,sikap-sikap,
aspirasiaspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, standar-standar, (3) sehimpunan
perilaku positif yang lahir sebagai buah keyakinan fundamental dan komitmen total pada
sehimpunan paradigma kerja yang integral (Denny Bagus, 2015: 59).
Menurut Denny Bagus (2015) etos adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan
dunia yang dipancarkan hidup. Sikap disini digambarkan sebagai prinsip masing-masing
individu yang sudah menjadi keyakinannya dalam mengambil keputusan .
Menurut kamus Webster, etos didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi
sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi (guiding
beliefs of a person, group or institution).
Menurut Usman Pelly (1992:12), etos kerja adalah sikap yang muncul atas
kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap
kerja. Dapat dilihat dari pernyataan di muka bahwa etos kerja mempunyai dasar dari nilai
budaya, yang mana dari nilai budaya itulah yang membentuk etos kerja masing-masing
pribadi.
Etos kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang
diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang
diwujudnyatakan melalui perilaku kerja mereka secara khas (Sinamo, 2003: 2).
Menurut Hamzah Ya’qub, (2003: 67) etos kerja adalah totalitas kepribadian
dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna
ada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal
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sehingga pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan antara manusia dengan
makhluk lainnya dapat terjalin dengan baik.
2.1.2 Jenis-Jenis Etos Kerja
Sedikitnya ada delapan jenis etos kerja menurut Sukardi (2000: 15), yaitu:
1. Kerja adalah Rahmat bekerja tulus penuh syukur.
2. Kerja adalah Amanah bekerja benar penuh tanggung jawab
3. Kerja adalah Panggilan bekerja tuntas penuh integritas.
4. Kerja adalah Aktualisasi bekerja keras penuh semangat.
5. Kerja adalah Ibadah bekerja serius penuh kecintaan.
6. Kerja adalah Seni bekerja cerdas penuh kreativitas.
7. Kerja adalah Kehormatan bekerja tekun penuh keunggulan.
8. Kerja adalah Pelayanan bekerja paripurna penuh kerendahan hati.
Sifat-sifat yang mencerminkan etos kerja yang baik yaitu: aktif, ceria, dinamis,
disiplin, efektif, efisien, energik, fokus, gesit, ikhlas, interaktif, jeli, jujur, kerja keras,
kerja tim, konsisten, kreatif, lapang dada, membagi, menghargai, menghibur, optimis,
peka, rajin, ramah, sabar, semangat, tanggung jawab, tekun, teliti, tepat waktu, teratur,
terkendali, toleran, total, dan ulet (Sukardi, 2000: 35).

2.1.3 Aspek-aspek Etos Kerja
Etos kerja berhubungan dengan beberapa aspek penting seperti:
a. Orientasi ke masa depan, yaitu segala sesuatu direncanakan dengan baik, baik waktu,
kondisi untuk ke depan agar lebih baik dari kemarin.
b. Menghargai waktu dengan adanya disiplin waktu merupakan hal yang sangat penting
guna efesien dan efektivitas bekerja.
c. Tanggung jawab, yaitu memberikan asumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan
merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan ketekunan dan kesungguhan.
d. Hemat dan sederhana, yaitu sesuatu yang berbeda dengan hidup boros, sehingga
bagaimana pengeluaran itu bermanfaat untuk kedepan.
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e. Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri agar pekerjaan yang dilakukan tidak
mudah patah semangat dan menambah kreativitas diri.
Aspek kecerdasan yang perlu dibina dalam diri, untuk meningkatkan etos kerja:
1. Kesadaran: keadaan mengerti akan pekerjaanya.
2. Semangat: keinginan untuk bekerja.
3. Kemauan: apa yang diinginkan atau keinginan, kehendak dalam bekerja.
4. Komitmen: perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan (janji dalam bekerja).
5. Inisiatif: usaha mula-mula, prakarsa dalam bekerja.
6. Produktif: banyak menghasilkan sesuatu bagi perusahaan.
7. Peningkatan: proses, cara atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan dan sebagainya
dalam bekerja.
8. Wawasan: konsepsi atau cara pandang tentang bekerja (Mohtar, 1989: 24)
2.1.4 Fungsi Etos Kerja
Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan
kegiatan individu sebagai seorang pengusaha atau manajer. Menurut Mohtar, (1989)
fungsi etos kerja adalah: (a) pendorang timbulnya perbuatan, (b) penggairah dalam
aktivitas (c) penggerak, seperti; mesin bagi mobil, maka besar kecilnya motivasi yang
akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan (Azwar, 2003).
John Naisbitt dan Aburdene dalam Re-inventing the Corporation menyatakan
bahwa etos kerja sangat penting bagi suatu basis kerja. Mereka menyebut bahwa fungsi
etos kerja seperti fungsi proses pembelajaran bagaimana berfikir (learning how to think),
pembelajaran bagaimana belajar (learning how to learn), dan pembelajaran bagaimana
menciptakan sesuatu (learning how to create) etos kerja akan meningkat (Azwar, 2003).
2.1.5 Etos Kerja Konselor
Sejalan dengan tuntutan pembanguan, di era ini diperlukan etos kerja konselor
yang mempunyai keandalan tertentu dan wawasan interdisipliner. Keandalan dan
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wawasan interdisipliner dapat terwujud melalui kegiatan belajar terus menerus yang
menyangkut sikap, kemampuan, dan keterampilan yang fungsional bagi konselor.
Konselor akan mempunyai etos kerja yang tinggi apabila ia memiliki ide-ide baru yang
dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas ini menjadi salah satu ciri tingginya etos
kerja konselor.
Berdasarkan uraian di atas, etos kerja konselor adalah inisiatif terhadap
penciptaan suatu layanan atau proses yag bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap
suatu tugas yang bersifat heuristic dari pada algorithmic. Heuristik adalah sesuatu yang
merupakan pedoman, atau petunjuk yang tidak lengkap yang akan menuntun kita untuk
mengerti, mempelajari, atau menemukan sesuatu yang baru. Sedangkan algorithma
adalah suatu mekanika set dari aturan-aturan, suatu perencanaan operasi yang telah diset
sebelumnya

untuk

pemecahan

suatu

masalah,

pengambilan

keputusan,

dan

menyelesaikan suatu konflik. Dengan kata lain, etos kerja konselor adalah tindakan
seseorang yang sadar mendapatkan sesuatu perspektif baru dan sebagai hasilnya
membawa sesuatu yang baru. Peningkatan etos kerja konselor tersebut melalui suatu
proses yang sangat penting dalam tindakan yang orisinal yang berhubungan dengan hasil
kerja (Hamzah, 2003).
Etos kerja konselor yang kreatif adalah etos kerja konselor yang mampu
menciptakan sesuatu yang sama sekali buru secara monumental melalui discovery
learning (belajar aktif dan mandiri). Kemampuan inilah yang dibutuhkan dalam
kehidupan global di abad ke-21 nanti. Tanpa ada kreativits, etos kerja konselor akan sulit
memiliki keunggulan kompetitif yang mampu mendukung negara dalam melakukan
persaingan dengan bangsa lain. Konselor harus mampu memberikan contoh inovasi yang
telah dilakukan. Perkembangan teknologi harus disadap guna melakukan berbagai
perubahan peranan, sehingga benar-benar menjadi konselor yang tangguh dalam rangka
masuk era kemoderenan (Khasanah, 2004: 92).
Iklim kerja yang kondusif dan mendidik dalam seluruh lingkungan kerja konselor
juga perlu diciptakan. Dengan iklim yang kondusif dan mendidik itu, konselor akan
mendapatkan suasana yang menyenangkan dan merasa ada peningkatan keilmuan
mereka. Konselor bersifat aktif, dan

siswa bersifat pro-aktif, artinya tidak selalu

menunggu bola akan tetapi secara aktif menyambut bola dan responsif terhadap segala
kebutuhan siswa. Di sana ada perasaan saling bekerja sama dan saling mencurahkan
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kemampuan dan keilmuan yang mereka memiliki. Selain itu perlu ditanamkan perasaan
selalu tidak puas dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga tumbuh kemauan untuk
memperbaiki diri (Hamzah, 2003: 92).
Konselor juga harus selalu terbuka terhadap gagasan baru, dan selalu mencari cara
yang lebih baik dalam melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas. Hal itu dapat
diperoleh apabila konselor mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat sekolah
(Mohtar, 1989: 159).

Program Layanan Bimbingan dan Konseling
2.2.1 Pengertian Mutu Layanan
Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan kepada siswa
dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.
Konselor sebagai petugas profesional mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap
sejumlah siswa.
Sebagai helper, konselor bertugas sangat berat, sekalipun sudah dibekali wawasan
dan keterampilan tetapi belum cukup menjamin keterlaksanaan program bimbingan dan
konseling secara efisien dan efektif. Sehubungan dengan keterlaksanaan layanan
konseling khususnya, para konselor banyak mengalami kerisauan terhadap hasil bantuan
yang diberikan kepada siswa/kliennya. Ia merasa kurang yakin apakah perubahan
perilaku, sikap, pikiran, dan perasaan klien itu dari hasil intervensi konseling?
Sebagaimana diketahui, semua jenis pendidikan sekolah bertujuan membentuk
manusia-manusia pembangunan sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Namun
perbedaan-perbedaan individual dalam cara dan corak mewujudkan hasil pendidikan
sekolah dalam kehidupan warga masyarakat tetap ada. Untuk mewujudkan hal itu,
layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan.
Begitu juga untuk merealisasikan tujuan pendidikan secara menyeluruh
membentuk perkembangan peserta didik yang semuanya tercakup dalam lingkup tujuan
pendidikan nasional juga merupakan taggung jawab layanan konseling di sekolah.

102

Pendidikan sekolah dewasa ini dapat dikatakan tidak akan lengkap tanpa
pelayanan bimbingan dan konseling sebagai bagian yang integral dari keseluruhan
program kegiatan di sekolah.
Dapat dilihat bahwa antara bimbingan konseling dan pendidikan terdapat
kesamaan tujuan, yaitu tujuan pendidikan dan dasar operasional. Baik bimbingan maupun
pendidikan bertujuan supaya siswa-siswa mencapai taraf perkembangan yang optimal
bagi mereka, dan keduanya beroperasi atas dasar kenyataan bahwa orang muda
mempunyai potensi untuk berkembang dan dapat didampingi dalam perkembangannya.
Melihat realisasi tujuan pendidikan secara menyeluruh, pembulatan perkembangan siswa
dan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan individual yang semuanya tercakup dalam
lingkup tujuan pendidikan nasional. Harus dikatakan bahwa pendidikan sekolah dewasa
ini tidak akan lengkap tanpa pelayanan Bim-bingan Konseling sebagai bagian integral
dari keseluruhan program kegiatan di sekolah.
Pembangunan di bidang pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Untuk mencapai perkembangan optimal siswa sesuai dengan tujuan
institusional, lembaga pendidikan membina 3 usaha pokok yaitu: (1) pengelolaan
administrasi, (2) pengembangan pemahaman dan pengetahuan, dan (3) pelayanan
khusus kepada siswa, termasuk apa yang disebut “pembinaan siswa.”
Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu sub bidang pembinaan siswa.
Fungsinya yang khas bersumber pada corak pelayanan bimbingan sebagai bantuan yang
bersifat psikis atau psikologis.

2.2.2 Tujuan Layanan BK
Tujuan pelayanan Bimbingan Konseling ialah bantuan yang diberikan kepada
perorangan atau kelompok orang yang dilayani dari tidak mampu menjadi mampu dalam
hal menghadapi tugas-tugas per-kembangan hidupnya, dan dapat membuat pilihanpilihan secara bijaksana dan mengambil tindakan penyesuaian diri secara memadai
dengan sadar dan bebas serta dapat bertanggung jawab atasnya. Layanan Bimbingan dan
Konseling yang terdapat di sekolah disebut sebagai “Helping Professions.”
Bimbingan dan Konseling di sekolah sebagai proses bantuan khusus yang
diberikan kepada semua siswa bertujuan membantu siswa memahami, mengarahkan diri,
bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan siswa di sekolah,
keluarga dan masyarakat dalam rangka mencapai perkembangan diri yang optimal.
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2.2.3 Fungsi Layanan BK
Adapun menurut Kusuma (2007: 1) fungsi layanan dapat diuraikan sebagai
berikut. (1) Pemahaman: dipahaminya diri klien, masalah klien, dan lingkungan klien
baik oleh klien itu sendiri, konselor, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. (2)
Pencegahan: mengupayakan tersingkirnya berbagai hal yang secara potensial dapat
menghambat atau mengganggu perkembangan kahidupan individu. (3) Perbaikan:
membebaskan klien dari berbagai masalah yang dihadapinya. (4) Pemeliharaan dan
Pengembangan: memelihara segala sesuatu yang baik pada diri individu atau kalau
mungkin mengembangkannya agar lebih baik.
2.2.4 Bidang Layanan BK
Bidang layanan konselor pendidikan di sekolah meliputi: (1) bimbingan pribadisosial. Bimbingan ini ditujukan untuk mewujudkan pribadi yang taqwa, mandiri, dan
bertanggungjawab. (2) Bimbingan karir. Bimbingan ini ditujukan untuk mencapai tujuan
dan tugas perkembangan pendidikan. (3) Bimbingan belajar. Bimbingan ini ditujukan
untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif.
2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. ”Terdapat hubungan yang
signifikan antara etos kerja dengan mutu layanan bimbingan dan konseling pada siswa
kelas XI SMA Negeri 1 Palangka Raya tahun 2015/2016.”
METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kolerasional.
3.2 Variabel Penelitian
a. Variabel bebas (X) adalah etos kerja konselor
b. Variabel terikatnya (Y) adalah mutu layanan bimbingan konseling
3.4 Sampel Penelitian
Sampel diambil dari populasi dengan menggunakan teknik proporsional random
sampling sebesar 30% (60 siswa). Dengan demikian, setiap kelas diambil 30% dari
jumlah siswa yang ada, sehingga rata-rata tiap kelas 12 siswa)
3.5 Instrumen yang Digunakan
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Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian digunakan
angket. Angket tersebut dikembangkan peneliti berdasarkan indikator yang diperoleh dari
teori. Secara garis besar, indikator dan sebaran instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel
Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Variabel
Etos Kerja

Indikator

Sebaran item

1. motivasi yang menggerakkan konselor untuk 1
memberi layanan

2. karakteristik utama yang harus diperankan oleh 2
konselor

Mutu Layanan
Bimbingan dan
konseling

3. spirit dasar konselor untuk memberi layanan

3

4. Pikiran dasar konselor untuk memberi layanan

4

5. kode etik konselor untuk memberi layanan

5

6. kode moral konselor untuk memberi layanan

6

7. kode perilaku konselor untuk memberi layanan

7

8. Sikap konselor untuk memberi layanan

8

9. Aspirasi konselor untuk memberi layanan

9

10. Keyakinan konselor untuk memberi layanan

10

11. prinsip-prinsip konselor dalam memberi layanan

11

12. standar-standar konselor dalam memberi layanan

12

Mutu konselor dalam membantu siswa untuk
memahami

1, 2

Mutu konselor dalam mengarahkan diri siswa untuk
bertindak

3,4

Mutu konselor dalam mengarahkan diri siswa

5, 6

Mutu konselor dalam membantu siswa mencapai
perkembangan diri yang optimal

7, 8

Keterangan: Instrumen lengkap terlampir
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Teknik Analisis Data
Setiap rumusan masalah akan dideskripsikan hasilnya. Khusus rumusan masalah
yang ketiga, sangat berkaitan dengan hipotesis penelitian, maka hipotesis penelitian akan
diuji dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05. Data yang diperoleh untuk uji dipotesis
dianalisis dengan korelasi product moment dengan rumus Pearson Product Moment
Corelation.

NΣXY – (ΣX) (ΣY)
rXY =
2

2

2

2

{(NΣX – (ΣX) } {(N∑Y – (∑Y) }

Namun untuk memudahkan penghitungan akan digunakan program aplikasi
SPSS versi 19.
Untuk melakukan penilaian hasil pengolahan data digunakan kriteria
keberartian Korealasi Guilford berikut:
Untuk menyatakan keberartian koefisien krelasi antara variabel X dan Y
dapat diterima atau ditolak, maka dapat ditentukan dari nilai signifikan koefisien
korelasi dengan menggunakan rumus uji t sebagai berikut:

t = rxy .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Data Etos Kerja Konselor (X)
Dapat disimpulkan bahwa etos kerja konselor menurut persepsi siswa SMA N
1 Palangka Raya dalam kategori tinggi, dengan kategori sedang dan tinggi sebesar
(42 + 14 = 56 orang) atau (23,3% +70,0% = 93,3%), dan kategori rendah sebanyak 4
siwa (6,6%).
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4.2 Data Kualitas layanan Bimbingan dan Konseling (Y)
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kualitas layanan bimbingan
konselor menurut persepsi siswa SMA N 1 Palangka Raya, dari 60 Responden
berpendapat bahwa kualitas layanan konselor kategori rendah ada

3siswa (5%)

kategori sedang berjumlah 47 Siswa (78,3%), dan kategori tinggi atau baik berjumlah
10 siswa (16,7%).
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Koefisien F sebesar 906,135 dan
signifikansi 0.000 (lebih kecil dari 0,05) maka data X terhadap Y bersifat Linier.
Artinya setiap kenaikan etos kerja guru BK (X) selalu diikuti kenaikan kualitas
layanan (Y)
4.3 Pengujian Hipotesis
Subbab ini untuk menjawab rumusan masalah ketiga yang terdapat pada BAB
I, yaitu yang mengangkat permasalahan, “Bagaimanakah hubungan antara etos kerja
konselor terhadap kualitas layanan bimbingan dan konseling menurut persepsi siswa
kelas XI SMA Negeri 1 Palangka Raya tahun 2015/2016? Untuk menjawab rumusan
masalah tersebut, dengan mengacu pada landasan teori yang telah dijelaskan pada
BAB II, dirumuskanlah hipotesis, yang menyatakan bahwa:
H0 = Tidak ada hubungan yang signifikan antara etos kerja terhadap kualitas
layanan bimbingan pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Palangka Raya
Tahun Ajaran 2015/2016.
H1 = Ada hubungan yang signifikan antara etos kerja terhaap kualitas layanan
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Palangka Raya Tahun Ajaran 2015/2016
Pengujian hipotsis diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan
antara etos kerja guru bimbingan dan konseling terhadap

kualitas

layanan

bimbingan dan konseling yang disuguhkan kepada siswa menurut persepsi siwa.
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus regresi linier sederhana.
Berdasarkan hasil analisis korelasi product moment diperoleh koefisien r
sebesar 0,96 lebih besar dari r tabel 0,254. sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
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hubungan yang signifikan antara etos kerja terhadap kualitas layanan bimbingan
konseling menurut persepsi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Palangka Raya Tahun
Ajaran 2015/2016.
Adapun sumbangan etos kerja terhadap kualitas layanan bimbingan dan
konseling diperoleh koefisien r2 sebesar 0,940 atau 94,0%. Dengan demikian,
variabel etos kerja memberi kontribusi sebesar 94,07% terhadap kualitas layanan
bimbingan dan konseling. Adapun sisanya sebesar 9,93% ditentukan oleh variabel
lain yang tidak diteliti melalui penelitian ini.
4.4. Pembahasan
4.4.1 Gambaran Umum mengenai Etos Kerja Konselor Menurut Persepsi Siswa
Kelas XI di SMA Negeri 1 Palangka Raya Tahun Ajaran 2015/2016
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa etos kerja konselor
menurut perspesi siswa SMA N 1 Palangka Raya, dari 60 Responden
berpendapat bahwa etos kerja konselor kategori rendah ada 11 siswa (18,33%)
kategori sedang berjumlah 32 Siswa (53,33%), dan kategori tinggi atau baik
berjumlah 17 siswa (28,33%).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etos kerja konselor menurut
siswa SMA N 1 Palangka Raya dalam kategori tinggi, dengan kategori sedang
dan tinggi sebesar (32 + 17 = 49 orang) atau (53,33% +28,33% = 81,66%), dan
kategori rendah sebanyak 17 siwa (18,33%)
Melihat kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa etos kerja
konselor menurut siswa SMA N 1 Palangka Raya kelas XI dalam kategori
baik.

4.4.2. Gambaran umum mengenai kualitas layanan Menurut Persepsi Siswa
Kelas XI di SMA Negeri 1 Palangka Raya Tahun Ajaran 2015/2016
. Kualitas layanan konselor menurut persepsi siswa SMA N 1 Palangka
Raya dikaategorikan dalam dua yaitu kategori tinggi (gabungan antara tinggi
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dan sedang yaitu sebesar (22 + 26 = 48 orang) atau (36,33% + 43,67% =
80%), dan kategori rendah sebanyak 12 siwa (20%)
Melihat kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas
layanan konselor menurut perspesi siswa SMA N 1 Palangka Raya kelas
XI dalam kategori baik.
4.4.3

Hubungan antara Etos Kerja dengan Kualitas

Layanan Konselor

menurut persepsi Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Palangka Raya Tahun
Ajaran 2015/2016
Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi product moment
menunjukan variabel etos kerja (X) terhadap kualitas layanan sebesar 0,96,
setelah dikonsultasikan dengan r tabel 0,254 maka r hitung lebih besar dari r
tabel sehingga dapat dikatakan signifikan. Terdapat hubungan yang signifikan
antara etos kerja terhadap kualitas layanan konselor menurut persepsi siswa
kelas XI SMA N 1 Palangka Raya.
Apabila dibandingkan dengan kriteria korelasi yang dikemukan oleh
Guilfort (antara 0,700 sampai dengan 0,1) maka hubungan sebesar 0,96
tergolong tinggi.
Sedangkan koefisien determinasi (r2 = 0,94) berarti etos kerja memberi
kontribusi sebesar 94% terhadap kualitas layanan. Adapun sisanya sebesar
6% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti melalui penelitian ini.
Etos kerja seorang konselor yang tinggi akan mampu meningkatkan
kualitas layanan yang diberikan kepada siswa baik melakukan bimbingan
individual maupun bimbingan kelompok. Sebaliknya, ketika
seorang konselor rendah, maka akan menurunkan kualitas

etos kerja

layanan yang

diberikan kepada siswa.
Oleh karena itu, seorang konselor ketika menginginkan kualitas
layanan yang baik, maka ia harus mampu menunjukkan etos kerja yang baik
pula. Di sini peran seorang konselor dalam meningkatkan etos kerja sangat
diharapkan. Hal ini sangat penting, karena ketika etos kerja dalam setiap
melakukan bimbingan selalu meningkat kea rah yang lebih baik, maka
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kualitas

layanan konseling yang diberikan kepada siswa juga akan

meningkat.
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Kualitas layanan bimbingan dan konseling menurut persepsi siswa kelas XI SMA
N 1 Palangka Raya juga dapat dikatakan tinggi. Sebanyak 48 orang atau (80%)
menjawab bahwa kualitas layanan konseling menurut persepsi siswa kelas XI di
SMA N 1 Palangka raya dalam kategori tinggi, dan sisnya sebanyak 12 siwa
(20%) menjawab kualitas layanan konseling di SMA N 1 Palangka Raya dalam
kategori rendah. Melihat kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas
layanan konselor menurut perspesi siswa SMA N 1 Palangka Raya kelas XI
dalam kategori baik.
2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara etos kerja terhadap kualitas
layanan konselor menurut persepsi siswa kelas XI SMA N 1 Palangka Raya.
Hubungan etos kerja dan kualitas layanan sebesar r = 0,96 tergolong tinggi.
Koefisien determinasi (r2 = 0,94) berarti etos kerja memberi kontribusi sebesar
94% terhadap kualitas layanan. Adapun sisanya sebesar 6% ditentukan oleh
variabel lain yang tidak diteliti melalui penelitian ini, seperti kelengkapan saran
dan prasaran, kompetensi konselor, tingkat pendidikan konselor, masa kerja
konselor dan lain-lain.
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Abstrak
Saat ini pemerintah gencar melakukan penanganan prostitusi. Banyak upaya dan
cara yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan mengoptimalkan dinas
sosial melalui balai rehabiltasi wanita. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah
perbedaan dalam penangangan prostitusi.
Bentuk diskriminasi yang diterima oleh para PSK adalah diskriminasi secara
hukum dan sosial. Diskriminasi hukum adalah bentuk perbedaan penanganan PSK yang
dilakukan oleh pemerintah melalui dinas sosial. Sedangkan diskriminasi sosial adalah
adanya rasa kurang percaya diri karena adanya penilaian negatif dari masyarakat apabila
kembali ke lingkungan asalnya sehingga berdampak cenderung malas untuk bekerja
secara normal, tidak mempunyai semangat untuk hidup yang lebih baik karena merasa
kalau hidupnya sudah tak ada artinya dan merasa sebagai manusia yang rendah dan tidak
ada nilainya.
Diskriminasi dalam penanganan prostitusi akan menjadi salah satu hambatan dan
penghalang apabila tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Faktor utama
tumbuh suburnya prostitusi adalah dari adanya pengguna prostitusi tetapi fokus kesalahan
adanya dari prostitusi adalah wanita sebagai penyedia. Meskipun prostitusi gencar di
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berantas dengan biaya yang tidak sedikit tetapi kalau pengguna prostitusi dibiarkan
melenggang bebas tanpa ada sanski atau hukuman sama dengan melakukan tindakan
yang sia – sia.
Kata Kunci: Diskriminasi, Penanganan, Pengguna PSK

Pedahuluan
Saat ini pemerintah gencar melakukan penanganan prostitusi. Banyak upaya dan
cara yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan mengoptimalkan dinas
sosial melalui balai rehabiltasi wanita. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah
perbedaan dalam penangangan prostitusi. Pemerintah (satpol PP dan dinas sosial) gencar
sekali mengadakan razia PSK di jalanan, warung remang – remang, cafe karaoke, dan
hotel – hotel kelas melati untuk membina PSK yang terjaring ke balai rehabilitasi sosial.
Tetapi hal ini tidak berlaku untuk PSK high class ketika terjaring razia. Hal ini bisa di
lihat dari kasus prostitusi online yang melibatkan artis ibukota/model. Berikut cuplikan
beritanya:
Jumat Mei 2015 menjadi hari nahas bagi Robbie Abbas alias Obbie atau
RA. Bisnis prostitusi online yang telah dimulainya sejak 2012, harus berakhir malam itu
dengan penangkapan yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan.
Bertempat di salah satu hotel berbintang di Jakarta Selatan, RA yang berprofesi sebagai
mucikari dan memiliki beberapa PSK dari kalangan artis tersebut, dibekuk pukul 20.00
WIB. RA berhasil diringkus setelah polisi menyamar untuk memakai jasa PSK yang
dikendalikan RA yang berinisial AA. Penyamaran itu sendiri telah disusun sedemikian
rupa oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan, karena jaringan mucikari RA
terbilang tertutup. Syarat pembayaran awal atau down payment (DP) yakni 30% dari tarif
yang harus dibayar, juga telah disiapkan untuk meyakinkan mucikari RA. Setelah masuk
ke dalam kamar hotel, PSK AA yang juga disebutkan berprofesi sebagai artis pun
mempersiapkan diri untuk melayani kliennya, yang tak lain adalah anggota polisi yang
menyamar. AA masuk ke toilet untuk mempersiapkan diri, seperti yang dilakukannya
pada setiap pelanggannya. Alhasil artis AA berhasil diamankan dan dijadikan sebagai
saksi untuk dimintai keterangannya. Dalam waktu bersamaan, mucikari RA pun
ditangkap

di

lobby

hotel

dan

diamankan

sebagai

tersangka.

(http://news.liputan6.com/read/2230336/artis-di-pusaran-prostitusi-kelas-atas).
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Setelah penangkapan tersebut, tak lama kemudian AA dilepas. Sedangkan sang
mucikari berinisial RA dijadikan sebagai tersangka. Dari keterangan RA terungkap
banyak artis / model yang merangkap sebagai pelacur dengan tarif Rp 30-200 juta per
short time. Kemudian tersebar info inisial artis-artis yang diduga juga sebagai pelacur
beserta tarif dan bahkan nomor telponnya. (https://iwanyuliyanto.co/)
Berdasarkan kasus di atas dan beberapa kasus serupa dapat di simpulkan bahwa
adanya diskriminasi secara hukum dalam penanganan PSK high class. Ketika PSK high
class terjaring razia hanya di wajibkan untuk absen dan dibebaskan dengan alasan bahwa
mereka (PSK) sebagai korban perdagangan manusia (human trafficing). Mucikari
(germo) yang akan terkena sangsi secara hukum sebagai pelaku perdagangan manusia
(human trafficing). Padahal hubungan antara mucikari (germo) dengan PSK

sangat

berkaitan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Tanpa mucikari, PSK tidak
mendapat orderan dan juga sebaliknya. Bahkan bisa dikatakan mucikari adalah
jantungnya dari PSK high class untuk tetap mendapatkan rupiah dengan nilai yang
fantastis tanpa bersusah payah mencari pelanggan. Peran mucikari sangat besar dalam
keberadaaan PSK high class. Selain mencarikan pelanggan, yang tak kalah besar peranan
mucikari adalah menutup rapat identitas PSK tersebut karena menyangkut privacy dari
PSK tersebut. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar dalam keberadaan prostitusi di
Indonesia. Satu sisi pemerintah gencar untuk mengatasi masalah prostitusi di masyarakat
melalui balai rehabilitasi sosial tetapi di sisi lain ada diskriminasi dalam penanganan
PSK. Diskriminasi penanganan prostitusi ini perlu mendapat perhatian karena dengan
memberikan perlakuan khusus sama dengan memberikan peluang prostitusi khususnya
prostitusi high class tumbuh subur.
1. 2 Pembahasan
Wanita sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak
peraturan yang dibuat pemerintah maupun seluruh elemen tentang wanita. Namun,
masih banyak juga masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan – peraturan
tersebut sehingga terjadi diskrimasi terhadap kaum wanita. Diskriminasi merupakan
perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan
sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras,
kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Manusia memiliki
seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk
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Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian,
diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan. (http://etyulia.blogspot.com/).
Dalam dunia nyata, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan dan eksploitasi yang
dialami wanita selama ini lebih disebabkan factor internal ketakberdayaan wanita
sendiri untuk membela dirinya. Dengan kata lain terkadang disadari atau tidak, wanita
hanya pasrah dan rela atau bahkan “menyediakan diri” untuk diperlakukan sebagai
obyek pelecehan. Pada tahap yang anti klimaks bahkan ada yang bersikap mashochis
yang mengangap bahwa disakiti, dilemahkan memang merupakan satu bagian takdir
ketika ia hadir menjadi wanita, dan justru dengan disakiti dan dilemahkanlah ia bisa
menikmati kewanitaannya. Fenomena seperti itu terjadi disebabkan kaum wanita tidak
mengfungsikan peran oposannya (nahi mungkar) terhadap laki-laki, namun justru
menjadi “sekutu”nya atau bahkan menyediakan diri menjadi “korban”nya. Oleh karena
itu dapat dikatakan bahwa dalam setiap kejatuhan sebuah masyarakat, wanita selalu
punya peran. Dalam konteks inilah paradigma ” “Wanita adalah pilar negara, jika ia
baik maka negara akan menjadi baik dan bila ia buruk negara akan menjadi buruk “
menjadi menemukan relevansinya. Padahal menjadi pilar Negara berarti menjadi subyek
aktif yang bermanfaat untuk menentukan nasib bangsa seperti ungkapan sang pionir,
Kartini, “Wanita itu adalah pembawa peradaban.” “Saya sendiri yakin sungguh bahwa
dari wanita itu mungkin timbul pengaruh yang besar, dalam hal membaikkan maupun
memburukkan kehidupan, bahwa dialah yang paling banyak membantu memajukan
kesusilaan manusia.” ( Nasyithotul Jannah, 2012: 12 dan 15).
Banyak wanita yang hidup semata-mata dalam kemiskinan menjadi Pekerja Seks
Komersial (PSK) untuk memperoleh makanan, pakaian dan per-lindungan atau yang
berasal dari keluarga yang tingkat ekonomi-nya rendah, dengan berbagai alasan mereka
mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya dan
keluarga. Hal ini juga oleh karena faktor pendidikan yang rendah sehingga tidak
memungkinkan memperoleh pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup
misalnya pada sektor formal. (Philep Morse Regar dan Josef Kurniawan Kairupan, 2016).
Wanita dipandang sebagai makhluk yang memiliki makna keindahan, kecantikan
menjadikan modal untuk terselenggaranya transaksi seksual dan memungkinkan
116

terjadinya praktik pelacuran yang membawa pada bentuk komoditas atau jasa yang dapat
diperjual belikan. Para pekerja seks komersial memiliki pola-pola tertentu yang sengaja
atau tidak sengaja menjadikan dirinya sebagai pelayan kebutuhan seks, diantaranya
karena faktor ekonomi, persoalan keluarga, pendidikan rendah, kemiskinan, pergaulan
bebas dan kelainan seksual. Dari beberapa faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak
semua latar belakang wanita yang berkerja sebagai pekerja seks komersial sama. (Riki
Setiawan dkk).
Pekerja Seks Komersial (PSK) pada hakekatnya adalah perilaku seks yang
berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktek
prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa
praktek prostitusi oleh kaum pria mulai banyak juga terdapat praktek-praktek prostitusi
disepanjang jalur lintas antar kota. Alasan utama dari terjunnya seseorang pada praktek
prostitusi adalah masalah ekonomi; karena pendidikan yang terbatas serta moral yang
kurang mereka melihat prostitusi sebagai salah satu perkerjaan yang dapat dilakukan
untuk memperoleh uang. Inilah yang membuat mereka juga disebut pekerja seks
komersial. Faktor yang paling menentukan keterlibatan seseorang dalam praktek
prostitusi adalah tekanan ekonomi. Dalam era pembangunan yang melaju pesat menuju
negara industri, persaingan untuk memperoleh penghidupan yang baik sangat banyak
ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Daya saing seseorang dengan pendidikan
tinggi tentunya lebih kuat dari pada mereka yang berpendidikan rendah, disamping lahan
perkerjaan yang semakin terbatas. (Astry Sandra Amalia, 2013).
Apapun bentuknya prostitusi tetap sama yaitu suatu perbuatan di mana seorang
wanita menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan mengharapkan bayaran,
baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Yang membedakan antara PSK high class dan
low class adalah penampilan fisik, profesi resmi, tarif dan tempat transaksi seks. PSK
high class kebanyakan mempunyai profesi resmi sebagai mahasiswi, SPG (sales
promotion girls), model, atau bahkan artis sehingga secara fisik sempurna dan ini
berdampak pada tarifnya yang tinggi ketika kencan. Tarif PSK high Class bisa jutaan,
puluhan bahkan ratusan juta tergantung profesi resmi dari PSK tersebut sehingga
pengguna dari jasa PSK high class ini kebanyakan berasal dari kalangan yang berduit
bahkan pejabat. Selaian itu motif dari PSK high class bukan hanya sekedar faktor
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ekonomi untuk kebutuhan makan dan minum saja tapi untuk memenuhi tuntutan gaya
hidup yang tinggi. Hal ini bisa di lihat dari kasus dibawah ini:
Kasus prostitusi yang melibatkan model artis mengundang perhatian masyarakat.
Para mucikari yang menawarkan koleksi artisnya kerap membanderol dengan harga
fantastis, bisa sampai ratusan juta. Setelah kasus mucikari RA yang melibatkan artis dan
model yang dijualnya. Kini Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, menangkap artis atau
model cantik berinisial AS yang diduga terlibat kasus prostitusi. AS bersama empat SPG
(Sales Promotion Girl) diamankan di salah satu hotel Surabaya dengan kondisi masih
dibawah pengaruh minuman keras serta obat-obatan terlarang. Lantas apakah model
panas nyambi jadi PSK, butuh uang atau kenikmatan?.
Pengamat Sosiologi Ubedilah Badrun mengatakan, bahwa fenomena kasus
prostitusi artis karena tak bisa memenuhi kebutuhan gaya hidup akibat ekonomi yang
memburuk. Akibat ekonomi memburuk, artis atau model mencari pekerjaan lain untuk
mendapatkan uang lebih banyak."Mereka lebih mencari materi yang ketimbang
kenikmatan sesaat karena ada pergeseran orientasi kapital. Ekonomi sulit cenderung
memilih jalan lain untuk mendapatkan uang," kata Ubedilah kepada merdeka.com.
Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta ini juga mengatakan, bahwa artis dan model
cantik memiliki gaya hidup yang tak biasa. Sehingga artis dan model cantik mencari
pekerjaan sampingan menjadi pekerja seks komersial. "Mereka nyambi untuk sumber
pendapatan

uang

sangat

besar,

ya

adanya

ekonomi

sulit

itu,"

kata

dia.

(http://www.merdeka.com/diakses tanggal 16 pebruari 2017)
Maraknya prostitusi high class/artis disebabkan tuntutan gaya hidup yang tinggi
bukan hanya sekedar untuk kebutuhan makan dan minum saja. Para artis/ model yang
terlibat prostitusi high class biasanya mengalami sepi job atau hanya sekedar mencari
tambahan uang untuk tetap bisa mengikuti trend dan gengsi yang tinggi sehingga
mengalahkan hati nurani. Bagi mereka (PSK) bisa membeli tas atau jam tangan mewah
bermerk lebih terhormat dan sangat prestise daripada nilai kehormatan sebagai wanita.
Bahkan tanpa malu mereka akan memamerkan jam tangan atau tas mewah hasil karyanya
sebagai PSK high class di media sosial agar tetap eksis di lingkungan sosialita.
Hal ini sangat berbeda sekali dengan motif dan tujuan dari PSK low class.
Berdasarkan data dan informasi dibalai rehabilitasi social “Wanita Utama” Surakarta
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banyak kasus – kasus dari para eks wanita yang dibina (PSK low class). Mulai dari eks
wanita yang ketika terkena razia masih membawa beras hasil dari transaksi seksnya,
penyakit kelamin yang diderita para wanita penghuni panti dari infeksi penyakit menular
sampai HIV/AIDS, tekanan dari pengguna PSK yang tidak rela pelanggan atau anak
buahnya di bina di Balai Resos. Hal yang sangat miris adalah banyak sekali PSK yang
terjaring razia berusia tidak muda lagi. Mereka berusia sekitar 50 tahun (separuh baya)
yang jauh dari kesan cantik dan menarik. Usia yang seharusnya menikmati hidup bukan
dijalanan. Motif dan alasannya memang hanya untuk menutupi kebutuhan hidup, sekedar
makan dan kebutuhan hidup anak – anaknya sehingga mereka tidak berpikir untuk
kesehatan apalagi gaya hidup mengingat tarif yang dibawah standar bahkan kadang kadang bukan uang sebagai imbalannya tetapi barteran dengan barang. Penggunanya pun
dari kalangan yang biasa saja dan tidak berduit.
Selain permasalahan di atas, pengguna PSK juga dapat melenggang bebas tidak
tersentuh sama sekali secara hukum dan sosial. Padahal peranan pengguna seks terhadap
keberadaan prostitusi sangat dominan sekali. Bisa dikatakan prostitusi

akan hilang

keberadaaannya apabila tidak ada pengguna PSK. KUHP hanya memiliki pengaturan
yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi yaitu di dalam Pasal 296 dan Pasal
506. Kedua Pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang yang memudahkan terjadinya
perbuatan cabul dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Oleh karena
itu dalam suatu kasus prostitusi di Indonesia hanya para mucikari atau germonya sajalah
yang dipidana sedangkan para PSK dan pengguna jasanya lolos dari jeratan hukum. (I
Gusti Ngurah Bayu Pradiva dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2015). Hal ini bisa di
lihat dari kasus prostitusi artis di Indonesia yang sedang marak saat ini:
Sejak kliennya divonis bersalah, Pieter meminta keadilan dengan mengajukan
uji materi pasal 506 dan pasal 296 KUHP tentang tindak prostitusi. Menurut Pieter, ada
diskriminasi antara PSK, pengguna Jasa PSK dan Mucikari. Dalam kasus tersebut hanya
mucikari yang dijerat, sementara PSK dan penggungga jasa kenikmatan sesaat itu bebas
berkeliaran. (http://www.kapanlagi.com/ragam/tagpopuler/self_goal.html).
Prostitusi adalah salah satu masalah sosial di masyarakat yang harus
diprioritaskan. Fenomena prostitusi hingga kini masih menjadi masalah yang belum
terselesaikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, baik upaya preventif
maupun upaya yang bersifat represif dan kuratif untuk menanggulangi masalah prostitusi
119

belum menampakkan hasil maksimal hingga kini (Kartono, 2005, hal. 266). Sehingga
pemerintah di tuntut untuk menangani masalah prostitusi dengan memperlakukan KUHP
secara tegas dan nyata.
Ada beberapa daerah yang serius menangani prostitusi dengan menggunakan
peraturan daerah karena KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan aturan yang
tegas mengenai tindak pidana prostitusi di masyarakat. Misalanya: Perda DKI Jakarta No.
8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda DKI 8/2007). Selain itu, tentang PSK
juga diatur dalam peraturan pelaksana Perda DKI 8/2007 yaitu PerGub Provinsi DKI
Jakarta No. 221 Tahun 2009. Dalam Perda 8/2007 diatur bahwa setiap orang dilarang
menjadi penjaja seks komersial maupun memakai jasa penjaja seks komersial. Hukuman
bagi PSK atau pelanggannya adalah pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling
lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 30 juta.
Peraturan lain yang mengatur tentang PSK adalah Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun
2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Perda tersebut melarang siapapun di dalam wilayah
Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Dimana pengertian pelacuran
adalah hubungan seks di luar pernikahan, di hotel, restoran, dan tempat hiburan atau
lokasi pelacuran dengan mendapat imbalan jasa. Orang yang melakukan pelacuran di
Kota Tangerang diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp
15 Juta.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai perhatian yang besar dalam
menyikapi permasalahan PSK memberikan bantuan dengan cara membuka sebuah panti
sosial yang tujuanya merehabilitasi para PSK yang terjaring razia dan yang ingin secara
pribadi kembali ke jalan yang sesuai dengan norma agama dan aturan di masyarakat.
Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta merupakan panti sosial
yang bertugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi para Pekerja Seks Komersial, dan
merupakan satu-satunya panti sosial yang menangani hal tersebut untuk wilayah Jawa
Tengah. Dalam usaha rehabilitasi, Balai memberikan kontribusi berupa pembinaan agama
Islam dan ketrampilan-ketrampilan yang dimaksudkan untuk bekal dalam menjalani
kehidupan usai terlepas dari panti. Pembinaan agama Islam yang dilakukan seperti
kegiatan sholat berjamaah, membaca asmaul husna setelah sholat dzuhur, adanya
tausiyah untuk pendalaman aqidah dan pengembangan akhlak terpuji, renungan malam,
serta kegiatan keagamaan lainya yang bermanfaat untuk menumbuhkembangkan rasa
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cinta terhadap Islam. Adapun kegiatan-kegiatan ketrampilan yang dilakukan seperti
pembinaan keterampilan kerja menjahit/tata busana, tata rias salon, memasak/tata boga,
membatik, home industry membuat telur asin dan keterampilan praktis lainya. Kegiatan
pembinaan dilakukan oleh karyawan tetap balai, bekerjasama dengan pihak luar untuk
kegiatan ketrampilan, seperti tenaga ahli salon kecantikan dan tata busana. Selain itu juga
melibatkan pihak kepolisian dan tokoh agama untuk kegiatan pembinaan. (Khairunnisa
Martha Koristina, 2011: 4-5).
Tentu tak hanya dengan terapi mental saja program pelayanan rehabilitasi untuk
para penerima manfaat di balai rehabilitasi di lakukan. Di luar itu masih banyak lagi
program pelayanan dan bimbingan yang lain. Dan itu semua terangkai dalam berbagai
tahapan, mulai dari tahapan penerimaan, bimbingan, resosialisasi, penyaluran hingga
bimbingan lanjut. Dalam tahapan bimbingan, misalnya, ada bimbingan fisik dan mental,
bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan. Untuk bimbingan keterampilan yang
pokok ada menjahit, tata rias dan tata boga. Sedang untuk yang penunjang ada pijat bayi,
membatik dan masih banyak lagi yang lain. (Suara Merdeka. Com).
Penangkapan

atau

razia

yang

dilakukan

pemerintah

saat

mereka beraktivitas sebagai pekerja seks komersil (PSK), membuat terjadinya perubahan
psikologis terutama sekali ketika menjalani pembinaan di panti rehabilitasi selama 3-6
bulan pasca penangkapan/razia. Mereka menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya
dan mungkin mempunyai pandangan yang baru. Tragedi penangkapan yang
membawanya ke tempat rehabilitasi membawa seorang pekerja seks komersil/PSK
mengalami perubahan dunia sosial dan kesadaran yang baru yang berbeda ketika sebelum
berada dalam panti rehabilitasi. Perubahan tersebut membuat mereka melakukan
introspeksi dan redefinisi terhadap dirinya.
Tujuan pemerintah khususnya pemerintah propinsi Jawa Tengah untuk
penanganan masalah sosial melalui dinas sosial patut di acungi jempol. Pemerintah
berusaha memberikan fasilitas dan pembinaan kepada PSK untuk kembali ke masyarakat
dengan di bekali skill yang sesuai dengan minat dari eks PSK tersebut.
Berbeda dengan paradigma patriarkhi yang acap meredusir perempuan hanya
sekedar menjadi the body, Islam sering mendeskripsikan eksistensi perempuan dalam
konteks kekuatan moralitas, intelektualitas dan spiritualitas. Hal ini tercermin pada
121

ungkapan seperti al-Ummu Madrasatun (Ibu adalah universitas kehidupan) dan alJannatu tahta Aqdamil Ummahati (Syurga itu berada di bawah naungan telapak kaki Ibu
). Teks-teks ini bukti pengakuan bahwa derajat perempuan memang sangat dimuliakan
dalam Islam. Perempuan kemudian diakui sebagai yang paling berpengaruh dalam
pembentukan peradaban sebuah generasi, sebuah posisi yang sangat strategis bila
disadari. (Nasyithotul Jannah, 2012:12). Di samping itu, agama Islam sangat
mengharamkan zina sesuai dengan firman Allah:
“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji, tidak sopan dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra: 32).
Padahal menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Wanita Tahun 1980 Pasal 1 menyebutkan diskriminasi terhadap wanita akan berarti
pembedaan, pengesampingan atau pelanggaran apapun, yang dibuat atas dasar jenis
kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan mengurangi ataumeniadakan pengakuan,
perolehan atau pelaksanaan oleh wanita dengan mengabaikan status perkawinan mereka,
atas suatu dasar persamaan pria dan wanita akan hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan dasar di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil atau bidang lainnya.
Segala pembedaan, pengesampingan atau pelanggaran terhadap hak apapun, yang dibuat
atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan mengurangi atau
meniadakan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak merupakan suautu tindakan
diskriminasi. Pembedaan antara posisi wanita dan pria yang dialami oleh para pekerja
seks komersial yang lebih sering mengalami tindakan diskriminasi disbanding dengan
para pria yang menjadi penguna jasa. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya
diskriminasi.
Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Negara Indonesia melalui Pasal 28
pada dasarnya memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk dapat hidup dan
mempertahankan kehidupannya termasuk juga hak untuk bekerja dan memilih
pekerjaannya.
Bentuk diskriminasi yang diterima oleh para PSK adalah diskriminasi secara
hukum dan sosial. Diskriminasi hukum adalah bentuk perbedaan penanganan PSK yang
dilakukan oleh pemerintah melalui dinas sosial. Pemerintah seolah – olah memberikan
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perlakuan khusus terhadap PSK high class. Selain itu pemerintah juga tidak memberikan
keadilan hukum yang sama dengan pengguna seks. Seolah - olah yang menjadi fokus dari
masalah penyakit sosial di masyarakat adalah PSK khususnya PSK low class sedangkan
penggunanya bebas tanpa sangsi apapun. Sedangkan diskriminasi sosial adalah adanya
rasa kurang percaya diri karena adanya penilaian negatif dari masyarakat apabila kembali
ke lingkungan asalnya sehingga berdampak cenderung malas untuk bekerja secara
normal, tidak mempunyai semangat untuk hidup yang lebih baik karena merasa kalau
hidupnya sudah tak ada artinya dan merasa sebagai manusia yang rendah dan tidak ada
nilainya. Diskriminasi secara sosial menjadi faktor utama PSK kembali jalanan meski
telah dibina di balai rehabiltasi sosial. Dengan kata lain program dan fasilitas yang
diberikan oleh pemerintah percuma dan sia – sia belaka apabila diskriminasi sosial masih
terjadi.
Tak bisa dipungkiri walaupun kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang
dilarang karena bertetangan dengan moral, agama dan budaya namun dari waktu ke
waktu kegiatan prostitusi terus berkembang bahkan semakin terorganisir dan
professional. Menurut Merton, bahwa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat
orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang dari pada mematuhi
norma-norma social (Bambang Ali Kusumo, 1997:40). Hal ini mengartikan bahwa
penanganan prostitusi membutuhkan perjuangan yang panjang karena keberadaan
prostitusi sendiri ada yang pro dan kontra. Pemerintah tidak hanya menutup lokalisasi dan
dianggap selesai tapi harus menyiapkan program yang berfungsi sebagai obat
kesembuhan. Prostitusi dimasyarakat seperti mata rantai yang sangat sulit untuk di
pisahkan sehingga memerlukan penangan yang cukup serius dari semua pihak karena
dampak dari keberadaaan prostitusi menimbulkan masalah sosial di masyarakat yang
cukup komplek seperti: meningkatnya penyebaran penyakit kelamin seperti HIV/AIDS,
perilaku seks bebas, pemakaian narkoba dan minuman keras dan sebagainya. Hal paling
dasar dan tak kalah penting dalam penanganan prostitusi adalah cara merubah mindset
mereka (PSK) sehingga setelah mendapatkan pembinaan dari balai rehabilitasi sosial
tidak kembali menjadi PSK lagi. Di sinilah peranan pemerintah dan masyarakat sangat
diperlukan dalam pemberdayaan wanita khususnya PSK. Ibarat pepatah : lebih baik
mencegah daripada mengobati.
1.3 Kesimpulan
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Dalam kaitannya sebagai mahluk ciptaan Allah SWT, laki – laki dan wanita
adalah sama tetapi mempunyai keunikan yang berbeda. Perbedaan antara laki – laki dan
wanita bukanlah merupakan. Keunikan dan perbedaaan yang dimiliki laki – laki dan
wanita akan menjadi pelengkap karena sesuai takdirnya laki – laki dan wanita adalah
berpasangan. Keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Tetapi dalam kenyataanya,
wanita menempati posisi kedua setelah laki – laki. Budaya yang membelenggu
keberadaan dan eksistensi wanita. Misalnya di Jawa ada istilah wanita adalah kanca
wingking dan tradisi Arab ketika itu secara umum menempatkan wanita hampir sama
dengan hamba sahaya yang tidak memiliki hak apapun. Keberadaan wanita dijadikan
sebagai pelengkap dan obyek seksualitas.
Diskriminasi dalam penanganan prostitusi akan menjadi salah satu hambatan dan
penghalang apabila tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Faktor utama
tumbuh suburnya prostitusi adalah dari adanya pengguna prostitusi tetapi fokus kesalahan
adanya dari prostitusi adalah wanita sebagai penyedia. Meskipun prostitusi gencar di
berantas dengan biaya yang tidak sedikit tetapi kalau pengguna prostitusi dibiarkan
melenggang bebas tanpa ada sanski atau hukuman sama dengan melakukan tindakan
yang sia – sia. Prostitusi ada dan tumbuh subur karena adanya pengguna jasa sehingga
dapat dikatakan prostitusi sama dengan pengguna jasa. Jadi kalau diskriminasi baik
secara sosial dan hukum dalam penanganan PSK masih terus berlangsung sama dengan
membiarkan prostitusi berkembang subur.
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Abstrak
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2x2.
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 pemain dari jumlah populasi 25 pemain.
Teknik pengambilan sampel dengan purposive random sampling. Terdiri dari dua
variabel independen, yakni : variabel manipulatip : metode latihan distributed practice
dan massed practice, variabel atributip : motor ability baik dan kurang. Serta variabel
dependen yakni tes kemampuan pukulan push. Teknik analisis data menggunakan
ANAVA 2x2 dengan taraf signifikansi α = 0.05.
Hasil analisis penelitian disimpulkan hipotesis pertama dibuktikan dari hasil Fhitung
= 73.51 > Ftabel = 4.11, berarti ada pengaruh yang signifikan antara kedua metode latihan.
Hipotesis kedua dibuktikan dengan nilai Fhitung = 225.39 > Ftabel = 4.11, berarti ada
peningkatan yang signifikan kemampuan pukulan push. Hipotesis ketiga dibuktikan dari
hasil Fhitung 186.67 > Ftabel = 4.11, berarti ada pengaruh yang signifikan antara metode
latihan dengan motor ability.
Kata kunci : metode latihan, pukulan push, motor ability.
Pendahuluan
Dalam pencapaian prestasi olahraga saat ini diperlukan waktu dan proses selama
pembinaan dalam waktu jangka panjang, karena prestasi itu tidak bisa didapatkan dalam
waktu yang singkat atau jangka pendek. Salah satu cabang olahraga yang dikembangkan
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saat ini adalah hoki. Dalam hoki dibutuhkan teknik yang benar bermain hoki. Teknik
dasar hoki adalah penguasaan ketrampilan yang harus dikuasai oleh tiap pemain hoki
pada saat bermain hoki. Teknik dasar dalam permainan hoki tersebut mencakup : cara
memegang stik (the grip), teknik menggiring bola (dribbling), menerima dan mengontrol
bola (stopping), dan membagi bola (passing). Secara umum dari keempat teknik dasar
tersebut bila setiap pemain mempunyai teknik
dasar yang benar maka permainan juga akan baik pada saat bertanding dan
memungkinkan dalam prestasi juga akan berkembang.
Pukulan push ini sering digunakan sebagai umpan pendek. Terutama pada hoki
ruangan yang lebih banyak menggunakan umpan dorongan karena pukulan keras tidah
diperbolehkan. Pukulan push merupakan jenis pukulan yang dilakukan dengan cara
mendorong bola dengan awalan bola menempel pada stik dan kemudian didorong dengan
kuat dan tepat menuju kepada sasaran yang akan dituju.
Pada dasarnya kemampuan yang dimiliki seorang pemain tidak lepas dari
kemampuan pemain tersebut melakukan adaptasi terhadap penguasaan ketrampilan atau
kemampuan gerak (motor ability). Kemampuan gerak (motor ability) merupakan salah
satu kondisi internal yang membedakan individu dalam pengembangan kemampuan
gerak. Dapat dijelaskan bahwasanya metode latihan distributed practice merupakan salah
satu bentuk latihan yang didalam penerapan pelaksanaan kegiatannya dibagi menjadi
beberapa kali waktu. Sedangkan untuk metode latihan massed practice merupakan latihan
yang dilakukan secara terus menerus tanpa diselingi waktu istirahat. (Lankor, 2007:98).
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen
faktorial. Adapun rancangan desain eksperimen faktorial 2 x 2. Subjek dalam penelitian
ini adalah pemain hoki yang ada di Tulungagung berjumlah 25 pemain. Penelitian
menggunakan purposive random sampling, kemudian akan menjadi sampel berjumlah 20
pemain. Akan dibagi menjadi dua kelompok eksperimen, yang terbagi masing-masing
kelompok di isi 10 pemain. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA 1 Kedungwaru di
Tulungagung.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu menggunakan tes dan pengukuran
beberapa variabel sebagai berikut : Data tingkat motor ability pemain yang diperlukan
dikumpulkan dengan menggunakan Borrow Motor Ability Test, yang terdiri dari 6 item
tes : Standing broad jump, Soft ball throw, Zig-zag run, Wall pass, Medicine ball-put, The
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60 yard dash. Data kemampuan pukulan push pada hoki yang digunakan yaitu modifikasi
tes ketrampilan melakukan pukulan push. Tim Peneliti FKIP-IKIP Medan (1982:18).
Teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian, yaitu
dengan teknik analisis varian dua jalur dengan taraf signifikansi pada α = 0.05. jika nilai
F yang diperoleh (F0) signifikan analisis dilanjutkan dengan uji rentang. Newman-Keuls
(Sudjana, 2006:36). Untuk memenuhi asumsi dalam teknik anava, maka dilakukan
prasyarat analisis terlebih dahulu yaitu uji normalitas (Uji Liliefors) dan Uji Homogenitas
(Uji Bartlet) (Sujana, 2006:261-264). Setelah uji prasyarat yaitu uji hipotesis dengan
menggunakan ANAVA dua jalan kemudian dilanjutkan dengan uji rentang NewmanKeuls setelah ANAVA.
Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari awal yaitu mengukur motor
ability, maka dijabarkan data hasil penelitian sebagai berikut :
Tabel 1. Deskripsi Hasil Kemampuan Ketepatan Pukulan Push Tiap Kelompok
Berdasarkan Metode Latihan dan Motor Ability.
Motor Ability
Jumlah Rata-rata
Taraf
Baik
Kurang
2
3
2
4
Distributed
4
4
Practice
3
3
4
2
Jumlah
15
16
31
Rata-rata
3.0
3.2
3.1
Metode
4
5
Latihan
5
3
Massed
5
4
Practice
3
3
4
2
Jumlah
21
17
38
Rata-rata
4.2
3.4
3.8
Jumlah Besar

36

33

69

Rata-rata
3.6
3.3
3.45
Besar
Nilai rata-rata motor ability baik adalah 3,0. Nilai rata-rata motor ability kurang
adalah 3,2. Sehingga rata-rata penggabungan metode latihan dengan tingkat motor ability
baik dan kurang adalah 3,1. Sedangkan rata-rata penerapan metode latihan massed
practice yang memiliki motor ability baik adalah 4,2. Nilai rata-rata motor ability kurang
adalah 3,4. Sehingga jika digabungkan metode latihan massed practice dengan motor
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ability baik dan kurang adalah 3,8. Adapun gabungan rata-rata besar yang diperoleh dari
penerapan metode latihan distributed practice maupun massed practice yang memiliki
tingkat motor ability baik dan kurang adalah 3,6 dan 3,3. Sehingga jika digabungkan ratarata besar dari kedua metode latihan yang memiliki motor ability baik dan kurang adalah
3,45.
Tabel 2.Deskripsi Nilai Rata-Rata Dan Standar Deviasi Hasil Kemampuan Pukulan Push
Pada Hoki Tiap Kelompok Berdasarkan Metode Latihan Dan Motor Ability.
Klasifikasi
Power Otot
Perlakuan
Statistik Peningkatan
Lengan
Jumlah
RataRata
SD
Jumlah
RataRata
SD
Jumlah
RataRata
SD
Jumlah
RataRata
SD

Baik

Metode
Latihan
Distributed
Practice

Kurang

Baik

Metode
Latihan
Massed
Practice

Kurang

15
3,0
0,0
16
3,2
0,28
21
4,2
0,26
17
3,4
0,10

Uji Normalitas
Hasil uji normalitas data yang dilakukan kepada tiap kelompok adalah sebagai
berikut :
Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data
Kelompok
Perlakuan

N

M

SD

Lhitung

Ltabel 5%

Kesimpulan

KP1
KP2
KP3
KP4

5
5
5
5

3.0
3.2
4.2
3.4

1.00
0.83
0.83
1.14

0,312
0.304
0.145
0.298

0.337
0.337
0.337
0.337

Berdistribusi Normal
Berdistribusi Normal
Berdistribusi Normal
Berdistribusi Normal

Uji Homogenitas
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Uji homogenitas didalam penelitian ini yaitu untuk menguji kesamaan varians
antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Uji homogenitas dilakukan dengan uji Bartlet.
Uji kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Rangkuman Uji Homogenitas data

Σ Kelompok

Ni

SD2gab

χ2 o

χ2tabel 5%

4

5

0.925

2.406

7.81

Kesimpulan
Varians
Homogen

Uji Hipotesis
Dilakukan dengan uji rentang Newman-Keuls yang akan ditempuh dengan berbagai
langkah uji rata-rata setelah anava.
Tabel 5. Ringkasan Nilai Rata-Rata Peningkatan Kemampuan Pukulan Push Berdasarkan
Penerapan Metode Latihan Distributed Practice, Massed Practice Dan Motor
Ability.
Variabel
A1
A2
Rerata Power Otot
Lengan
Hasil tes awal
Hasil tes akhir
Peningkatan
Keterangan :

B1

B2

B1

B2

4.800
7.800
3.000

4.200
7.400
3.200

4.000
8.200
4.200

4.000
7.400
3.400

A1 = Metode Latihan Distributed Practice
A2 = Metode Latihan Massed Practice
B1 = Kelompok Pemain Yang Memiliki Motor Ability Baik
B2 = Kelompok Pemain Yang Memiliki Motor Ability Kurang
Tabel 6. Ringkasan Hasil Analisi Varians Untuk Penerapan Metode Latihan (A1 dan A2)
Sumber Variasi

Dk

JK

RJK

Fo

Ft

A
Kekeliruan

1
14

77.716
14.8

77.717
1.057

73.515

4.11

Tabel 7. Ringkasan Hasil Analisis Varians Untuk Motor Ability (B1 dan B2)
Sumber Variasi

Dk

JK

RJK

Fo

Ft

B
Kekeliruan

1
14

476.55
14.8

238.27
1.057

225.39

4.11
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Tabel 10. Ringkasan Hasil Analisis Varians Dua Faktor
Sumber
Variasi
Rata-rata
Perlakuan
A
B
AB
Kekeliruan
Total

dk

JK

1
1
2
2
14
20

238.05
77.71
476.55
394.68
14.8

RJK
238.05
77.71
238.27
197.34
1.05

Fo

73.51 *
225.39 *
186.67 *

Ft

4.11
3.18
3.18

Tabel 11. Ringkasan Hasil Uji Rentang Newman-Keuls Setelah Analisis Varians
KP
Rerata
A2B2 3.400
A1B1 3.000
A2B1 4.200
A1B2 3.200
Keterangan :

A2B2
3.400
-

A1B1
3.000
0.400 *
-

A2B1
A1B2
4.200
3.200
0.800 * 0.200 *
1.200
0.200
1.000
0.000

RST
1.328
1.600
1.765
1.889

Yang bertanda * signifikan dengan P < 0.05
Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai
berikut :
Pengujian Hipotesis I
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan metode
latihan distributed practice dan massed practice memiliki kemampuan yang berbeda. Hal
ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil Fhitung = 73.51 > Ftabel =4.11. Dengan demikian
H0 ditolak. Pengujian Hipotesis II
Dari hasil menunjukkan penelitian menunjukkan bahwa pemain yang memiliki
motor ability baik berbeda dengan pemain yang memiliki motor ability kurang. Hal ini
dibuktikan dari nilai Fhitung = 225.39 > Ftabel = 4.11, dengan demikian hipotesa nol (Ho)
ditolak.
Pengujian Hipotesis III
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara penerapan metode latihan
distributed practice dan massed practice dan motor ability sangat bermakna. Hal ini
dapat dibuktikan dengan analisis dua varians 2 faktor yaitu Fhitung 186.67 > Ftabel = 4.11.
Dengan demikian hipotesa nol ditolak.
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah di olah menjadi data,
ternyata pemain yang memiliki motor ability dengan menggunakan penerapan metode
latihan massed practice memiliki peningkatan kemampuan pukulan push yang lebih baik
jika dibandingkan dengan pemain dengan motor ability yang mendapat perlakuan
penerapan metode distributed practice. Pemain yang memiliki motor ability baik
memiliki peningkatan kemampuan pukulan push baik jika dilatih dengan menggunakan
metode latihan massed practice. Pemain yang memiliki motor ability kurang juga cocok
menggunakan metode latihan massed practice.
Berasarkan hasil penelitian, ternyata ada interaksi yang ditimbulkan antara
penerapan metode latihan massed practice dengan motor ability, hal ini terlihat bahwa
arah perubahan peningkatan hasil tes yang dilakukan tidak sejajar dan memiliki titik
pertemuan antara kedua garis tersebut. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dicapai
motor ability memiliki pengaruh interaksi terhadap hasil terhadap penerapan metode
latihan massed practice.
Kesimpulan
Berdasrkan hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian data yang diperoleh
dianalisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Ada pengaruh yang signifikan antara penerapan metode latihan distributed practice
dan massed practice terhadap peningkatan hasil tes kemampuan pukulan push.
Penerapan metode latihan massed practice lebih baik dari pada metode latihan
distributed practice.
2. Ada pengaruh peningkatan hasil yang signifikan kemampuan pukulan push pada
hoki antara pemain yang memiliki motor ability baik dan kurang. Peningkatan hasil
kemampuan pukulan push pada pemain yang memiliki motor ability baik lebih baik
daripada pemain yang memiliki motor ability kurang.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan metode latihan massed
practice dan motor ability terhadap peningkatan kemampuan pukulan push.
Penerapan metode latihan massed practice sangat cocok digunakan untuk setiap
pemain yang memiliki motor ability baik maupun kurang.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konisi fisik atlet
wushu kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan
metode yang digunakan yaitu metode survei dan tes pengukuran. Subyek penelitian atlet
wushu kota Kediri tahun 2016 yang berjumlah 14 atlet. Kondisi fisik dalam penelitian ini
adalah fleksibilitas, kelincahan, daya tahan, kekuatan (otot tungkai, dan otot lengan),
daya ledak (tungkai dan lengan). Hasil dari penelitian ini adalah : unsur kondisi fisik
fleksibilitas memiliki persentase sebesar 42,86% berada pada kategori kurang sekali,
kondisi fisik kelincahan memiliki persentase sebesar 50,00% berada pada kategori baik,
untuk kondisi fisik daya tahan umum (VO2 Max) memiliki persentase sebesar 50,00%
berada pada kategori cukup, untuk kondisi fisik kekuatan otot tungkai memiliki
persentase sebesar 64,29% berada pada kategori kurang, untuk kondisi fisik kekuatan otot
lengan memiliki persentase sebesar 57,14% berada pada kategori kurang sekali, untuk
kondisi fisik power otot tungkai memiliki persentase sebesar 64,29% berada pada
kategori baik sekali, untuk kondisi fisik kekuatan otot perut memiliki persentase sebesar
57,14% berada pada kategori kurang. Dari hasil data yang diperoleh diatas, maka secara
umum kondisi fisik atlet wushu Kota Kediri tahun 2016 berada pada kategori kurang
sekali.
Kata kunci : Profil, Kondisi Fisik, Wushu
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Selain olahraga berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani,
olahraga juga berfungsi untuk meraih prestasi dalam kejuaraan-kejuaran baik tingkat
provinsi, nasional maupun internasional serta untuk menambah persaudaraan dan juga
untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dari berbagai jenis olahraga prestasi
yang ada, beladiri merupakan salah satu cabang olahraga yang berkembang pesat di
Indonesia antara lain Taekwondo (Korea), Pencak Silat (Indonesia), Karate (Jepang),
Wushu (Cina), Judo (Jepang), Boxing (Amerika) dan masih banyak lagi jenis atau namanama beladiri yang masuk dan berkembang di Indonesia.
Salah satu olahraga yang sedang berkembang dan digemari banyak orang yaitu
olahraga wushu. Wushu adalah seni beladiri Cina yang berkembang pesat di Indonesia
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dan di pelajari oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Peminat Wushu sanda
tidak hanya diminati oleh remaja tetapi juga anak-anak maupun orang dewasa karena
keanggotaan Wushu sanda terbuka untuk umum.
Dalam rangka meraih prestasi atau mencapai hasil yang maksimal, tentunya
banyak yang perlu diperhatikan. Prestasi olahraga yang optimal dapat dicapai dengan
pendekatan latihan fisik teknik dan mental. Dalam olahraga wushu sendiri, faktor fisik
lebih dominan dalam melakukan gerakan-gerakan ataupun teknik yang ada dalam
olahraga tersebut. Di dalam meningkatkan kondisi fisik komponen-komponen yang
sangat penting untuk olahraga Wushu sanda terdiri dari kekuatan, kelentukan, kecepatan,
kelincahan, daya tahan, kekuatan otot, dan power. Kondisi fisik adalah satu kesatuan dari
komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun
pemeliharaannya (Yunyun Yudiana, 2012:19).
Selain itu, juga dikenal empat macam kelengkapan yang perlu dimiliki, apabila
seseorang akan mencapai suatu prestasi optimal. Seperti yang dikemukakan M. Sajoto
(1995: 7) sebagai berikut: “Untuk meningkatkan dan mencapai prestasi yang setinggitingginya, seorang atlet harus memiliki empat kelengkapan pokok, yaitu: (1)
Pengembangan Fisik (Physical Build-up); (2) Pengembangan Teknik (Technical Buildup); (3) Pengembangan Taktik (Tactical Buid-up); (4) Pengembangan Mental (Mental
Build-up)”. Berdasarkan uraian pengamatan di atas, latihan kondisi fisik sangat
diperlukan bagi atlet beladiri terlebih bagi cabor wushu sanda Kota Kediri.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor
(dalam Lexy J. Moleong, 2001: 3), “Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang
dan perilaku yang dapat diamati”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua atlet
Wushu sanda kategori junior yang tergabung dalam puslatkot kota Kediri tahun 2016
berjumlah 14 atlet. Untuk memperoleh data yang sesuai maka dalam penelitian ini
menggunakan metode survei dan teknik tes. Metode ini dimaksudkan untuk
mengumpulkan data-data mengenai kondisi fisik dengan menggunakan teknik tes.
Macam-macam tes kondisi fisik antara lain : 1) Kekuatan otot tungkai dengan leg
dynamometer. 2) Power tungkai dengan menggunakan vertical jump. 3) Power otot
lengan dengan menggunakan Medicine Ball Put. 4) Kekuatan otot lengan dengan Push
Up. 5) Kelincahan dengan menggunakan

Shuttle Run. 6) Daya tahan jantung paru
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menggunakan tes Multistage Fitness Tes (MFT). 7) Fleksibilitas dengan menggunakan
flexiometer.
Tabel 1. Norma dan Komponen Kondisi Fisik (Fenanlampir, dkk, 2015)
Kategori
Tenik
No. Komponen
Kurang
Baik
Pengukuran
Kurang Sedang
Baik
sekali
sekali
Fleksibilitas Sit and
13,6 15,6 18,1 1
< 13,5
>19,1
togok
Reach
15,5
18,0
19,0
Kelincahan Shuttle run
15,7514,1012,432
<17,40
<12,42
17,39
15,74
14,09
VO 2 Max
MFT
25,033,842,63
<25
>51,6
33,7
42,5
51,5
Kekuatan
Leg
81,6127,6171,64
<81,5
>219,6
otot kaki
dynamometer
127,5
171,5
219,5
Kekuatan
Push up 30
5
<21
22-34
35-53
54-69 >70
otot lengan detik
Power otot Vertical jump 7,6220,3233,0238,01>43,18
6
tungkai
20,31
33,01
38,00
43,17
Power otot Ball
1,963,145,117
0-1,57
>5,90
lengan
medicine
2,75
4,72
5,51
Data yang diperoleh tiap- tiap item tes merupakan data kasar dari hasil tiap tes
yang dicapai. Hasil kasar tersebut diubah menjadi nilai t-skor dengan rumus t-skor
sebagai berikut:
T = 10

+ 50

(data inversi)

T = 10

+ 50

(data regular)

Keterangan :
T

= nilai t skor

M

= nilai rata- rata kasar

X

= nilai data kasar

SD

= standar deviasi data kasar

Data yang sudah dirubah ke dalam t-skor, kemudian data dimaknai, dengan
mengkategorikan data. Pengkategorian menggunakan acuan 5 batas normal (Anas
Sudijono, 2007: 453), adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Skor Baku Kategori
No
1
2
3

Rentang Norma
X ≥ M + 1,5 SD
M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD
M - 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD
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Kategori
Baik Sekali
Baik
Cukup

4
5

M - 1,5 SD ≤ X < M - 0,5 SD
X < M – 1,5 SD

Kurang
Kurang Sekali

Langkah selanjutnya setelah data diperoleh adalah menganalisis data untuk
menarik kesimpulan dari penelitian. Analisis data yang digunakan dari penelitian ini
menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. Menurut Anas
Sudijono (2010: 43) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

P=

x 100%

Keterangan :
P = persentase yang dicari
f = frekuensi
N = jumlah responden
Hasil Penelitian
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil tes kondisi fisik pada atlet wushu
kota Kediri berjumlah 14 atlet, dan selanjutnya hasil tes pengukuran dari kondisi fisik
dilakukan analisis dengan perhitungan analisis deskriptif. Untuk mengetahui hasil olah
data dalam penelitian ini, maka akan kami sajikan dalam deskripsi data yang tercantum
dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3. Data Hasil Komponen Kondisi Fisik Atlet Wushu Kota Kediri
No. Komponen Kondisi Fisik Jumlah Rata-rata
Kategori
1 Fkesibilitas togok
32
2.28
Kurang
2 Kelincahan
57
4.07
Baik
3 VO2 Max
37
2.64
Kurang
4 Kekuatan otot tungkai
25
1.78
Kurang Sekali
5 Kekuatan otot lengan
20
1.42
Kurang Sekali
6 Power otot tungkai
60
4.28
Baik
7 Power otot lengan
26
1.85
Kurang Sekali
257
1.83
Kurang Sekali
Jumlah
Pembahasan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan faktor kondisi fisik
mempengaruhi kesuksesan seorang atlet. Didalam latihan harus ada kualitas dan kuantitas
dalam latihan dan juga harus menjaga mutu dari latihan yang diberikan oleh pelatih. Hasil
penelitian yang telah diuraikan diatas akan kami sampaikan bagaimana kondisi fisik dari
atlet wushu secara umum, yaitu dalam kondisi kurang sekali.
Dari hasil kondisi fisik masing-masing atlet,
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Yahya Nur Faizi pada kondisi fisik Kelentukan 15cm dalam kategori kurang.
Kelincahan 11.62 detik dalam kategori baik sekali. Daya tahan VO2 Max 28.8 dalam
kategori kurang. Kekuatan otot kaki 107 kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot lengan
30 detik 33 kali dalam kategori kurang. Daya ledak otot tungkai 66 inchi dalam kategori
baik sekali. Daya ledak otot lengan 2.9 meter dalam kategori kurang.
Bayu Zulham pada kondisi fisik Kelentukan 16.5cm dalam kategori sedang.
Kelincahan 11.87 detik dalam kategori baik sekali. Daya tahan VO2 Max 47.2 dalam
kategori baik. Kekuatan otot kaki 107 kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot lengan 30
detik 28 kali dalam kategori kurang. Daya ledak otot tungkai 63 inchi dalam kategori baik
sekali. Daya ledak otot lengan 2.95 meter dalam kategori kurang.
Mochammad Ibnu Rozy pada kondisi fisik Kelentukan 14.5cm dalam kategori
kurang. Kelincahan 12.41detik dalam kategori baik sekali. Daya tahan VO2 Max 36.0
dalam kategori sedang. Kekuatan otot kaki 105 kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot
lengan 30 detik 17 kali dalam kategori kurang sekali. Daya ledak otot tungkai 48 inchi
dalam kategori baik sekali. Daya ledak otot lengan 3.09 meter dalam kategori kurang.
Jefri Arif Kurniawan pada kondisi fisik Kelentukan 14cm dalam kategori kurang.
Kelincahan 12.67detik dalam kategori baik. Daya tahan VO2 Max 36.9 dalam kategori
sedang. Kekuatan otot kaki 120kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot lengan 30 detik
15 kali dalam kategori kurang sekali. Daya ledak otot tungkai 53inchi dalam kategori
sedang. Daya ledak otot lengan 3.74 meter dalam kategori sedang.
Ervan Budiyanto pada kondisi fisik Kelentukan 19cm dalam kategori baik.
Kelincahan 13.06detik dalam kategori baik. Daya tahan VO2 Max 30.2 dalam kategori
kurang. Kekuatan otot kaki 85 kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot lengan 30 detik
17 kali dalam kategori kurang sekali. Daya ledak otot tungkai 42inchi dalam kategori
baik sekali. Daya ledak otot lengan 3.05 meter dalam kategori kurang.
Tabah Nay Tamy pada kondisi fisik Kelentukan 19.5cm dalam kategori baik
sekali. Kelincahan 12.27detik dalam kategori baik sekali. Daya tahan VO2 Max 33.9
dalam kategori sedang. Kekuatan otot kaki 65 kg dalam kategori kurang sekali. Kekuatan
otot lengan 30 detik 22 kali dalam kategori kurang. Daya ledak otot tungkai 49inchi
dalam kategori baik sekali. Daya ledak otot lengan 2.48 meter dalam kategori kurang.
Betris Mufita Aby pada kondisi fisik Kelentukan 15.5cm dalam kategori kurang.
Kelincahan 15.93detik dalam kategori kurang. Daya tahan VO2 Max 27.8 dalam kategori
kurang. Kekuatan otot kaki 45 kg dalam kategori kurang sekali. Kekuatan otot lengan 30
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detik 12 kali dalam kategori kurang sekali. Daya ledak otot tungkai 27inchi dalam
kategori kurang. Daya ledak otot lengan 1.8 meter dalam kategori kurang sekali.
Muhammad Fajar Novel pada kondisi fisik Kelentukan 26.5cm dalam kategori
baik sekali. Kelincahan 12.52detik dalam kategori baik. Daya tahan VO2 Max 33.9
dalam kategori sedang. Kekuatan otot kaki 102 kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot
lengan 30 detik 18 kali dalam kategori kurang sekali. Daya ledak otot tungkai 47inchi
dalam kategori baik sekali. Daya ledak otot lengan 3.27 meter dalam kategori sedang.
Anggi Febrianto pada kondisi fisik Kelentukan 13cm dalam kategori kurang
sekali. Kelincahan 11.82detik dalam kategori baik sekali. Daya tahan VO2 Max 38.6
dalam kategori sedang. Kekuatan otot kaki 130 kg dalam kategori sedang. Kekuatan otot
lengan 30 detik 17 kali dalam kategori kurang sekali. Daya ledak otot tungkai 62inchi
dalam kategori baik sekali. Daya ledak otot lengan 2.43 meter dalam kategori kurang.
Ryanmas Abhimata pada kondisi fisik Kelentukan 18.5cm dalam kategori baik.
Kelincahan 13.78detik dalam kategori baik. Daya tahan VO2 Max 33.9 dalam kategori
sedang. Kekuatan otot kaki 98 kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot lengan 30 detik
25 kali dalam kategori kurang. Daya ledak otot tungkai 48inchi dalam kategori baik
sekali. Daya ledak otot lengan 2.85 meter dalam kategori kurang.
Naomi Victorya pada kondisi fisik Kelentukan 7cm dalam kategori kurang sekali.
Kelincahan 16.42detik dalam kategori kurang. Daya tahan VO2 Max 28.1 dalam kategori
kurang. Kekuatan otot kaki 50 kg dalam kategori kurang sekali. Kekuatan otot lengan 30
detik 8 kali dalam kategori kurang sekali. Daya ledak otot tungkai 37inchi dalam kategori
sedang. Daya ledak otot lengan 1.6 meter dalam kategori kurang sekali.
Muhammad Bhekti W pada kondisi fisik Kelentukan 17cm dalam kategori
sedang. Kelincahan 13.42detik dalam kategori baik. Daya tahan VO2 Max 37.3 dalam
kategori sedang. Kekuatan otot kaki 117 kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot lengan
30 detik 33 kali dalam kategori kurang. Daya ledak otot tungkai 48inchi dalam kategori
baik sekali. Daya ledak otot lengan 2.6meter dalam kategori kurang.
Muhammad Bhekti W pada kondisi fisik Kelentukan 19.5cm dalam kategori baik
sekali. Kelincahan 13.29detik dalam kategori baik. Daya tahan VO2 Max 30.5 dalam
kategori kurang. Kekuatan otot kaki 95 kg dalam kategori kurang. Kekuatan otot lengan
30 detik 22 kali dalam kategori kurang. Daya ledak otot tungkai 32inchi dalam kategori
kurang. Daya ledak otot lengan 1.05 meter dalam kategori kurang sekali.
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Madinatul Ilma pada kondisi fisik Kelentukan 13.5cm dalam kategori kurang
sekali. Kelincahan 13.73detik dalam kategori baik. Daya tahan VO2 Max 29.8 dalam
kategori kurang. Kekuatan otot kaki 75 kg dalam kategori kurang sekali. Kekuatan otot
lengan 30 detik 12 kali dalam kategori kurang sekali. Daya ledak otot tungkai 36inchi
dalam kategori sedang. Daya ledak otot lengan 1.9 meter dalam kategori kurang sekali.
Dari hasil data yang telah diuraikan diatas maka dapat disampaikan untuk
komponen kondisi fisik fleksibilitas pada atlet wushu kota Kediri berada pada kategori
kurang. Maka dalam setiap latihan atlet diharapkan dapat meningkatkan lagi porsi latihan
yang mendukung tercapainya kelentukan yang maksimal. Latihan yang biasa dilakukan
yaitu mempertahankan kelentukan dengan terus melakukan peregangan statis, dinamis,
pasif dan PNF. Pada komponen kondisi fisik kelincahan atlet wushu kota Kediri berada
pada kategori baik. Maka dari itu seorang atlet harus dapat mempertahankan atau bahkan
meningkatkan kelincahan yang dimiliki. Latihan yang dapat dilakukan yaitu lari zig-zag,
shuttle run, dan halang rintang.
Pada komponen kondisi fisik daya tahan (VO2 Max) pada atlet wushu kota Kediri
berada pada kategori kurang. Maka dari itu atlet perlu sekali meningkatkan daya tahan
yang miliki, karena komponen kondisi fisik ini yang menjadi dasar dan sangat diperlukan
setiap atlet untuk dapat bertahan ketika bertanding. Untuk itu setiap latihan perlu
diberikan latihan yang mengarah pada peningkatan daya tahan maksimal. Adapun latihan
yang dapat diberikan yaitu fartlek, interval training, lintas alam dan cross country.
Pada kategori kondisi fisik kekuatan secara keseluruhan pada atlet wushu kota
Kediri berada pada kategori kurang sekali. Maka dari setiap unsur kekuatan yang terdiri
dari kekuatan tungkai, perut dan lengan harus ditingkatkan untuk menunjang tercapainya
permainan yang baik. Latihan yang biasa dilakukan untuk tungkai yaitu squatras. Latihan
yang dapat dilakukan yaitu pull up, cining dan dumbbell swing untuk lengan. Latihan
yang dapat digunakan untuk perut yaitu dengan sit up dan back up.
Pada kategori kondisi fisik power otot tungkai secara keseluruhan pada atlet
wushu kota Kediri berada pada kategori baik, maka dari itu atlet harus mempertahankan
apa yang dicapai saat ini dan mungkin dapat meningkatkan agar lebih baik lagi. Pada
kategori kondisi fisik power otot lengan secara keseluruhan pada atlet wushu kota Kediri
berada pada kategori kurang sekali. Maka dari itu atlet harus dapat meningkatkan dengan
melaksanakan latihan. Latihan yang biasa dilakukan yaitu dengan latihan beban atau
weight training, seperti leg press, dan mengangkat barbell.
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Kesimpulan dan Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan dari data yang didapat,
maka dapat disimpulkan bahwa : “profil kondisi fisik atlet wushu kota kediri tahun 2016
berada pada kategori kurang sekali”.
Maka saran yang dapat disampaikan :
1. Kepada pelatih, untuk dapat lebih meningkatkan kondisi fisik yang dimiliki atlet
dengan menggunakan prinsip pembinaan dan memberikan bentuk latihan dengan
weight training.
2. Kepada atlet, untuk dapat meningkatkan kondisi fisik yang dimiliki dengan cara
menambah porsi latihan secara individu agar kondisi fisik yang dimiliki dapat terjaga.
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ABSTRAK
Tujuan jangka panjang yang dapat diperoleh dari penelitian ini : 1) sebagai
pedoman pelatih untuk meningkatkan kapasitas aerobik maksimal atletnya, 2) sebagai
pertimbangan untuk diadakannya sosialisasi cara mengukur kapasitas aerobik maksimal
atlet renang yang mudah, akurat dan tepat sasaran agar pelatih menyertakan aspek
kapasitas aerobik maksimal sebagai salah satu faktor penting dalam menyusun program
latihan dan menyeleksi atlet PUSLATKOT dan memberangkatkan atlet dalam berbagai
perlombaan renang baik dalam perlombaan tingkat daerah, nasional bahkan internasional,
3) sebagai bahan evaluasi untuk menuju prestasi yang lebih baik.
Target khusus dalam penelitian ini adalah memberikan informasi khusus bagi
pelatih renang “apakah kapasitas aerobik maksimal atlet renang PUSLATKOT kota
Kediri memenuhi standart untuk diturunkan dalam berbagai ajang perlombaan?”
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis
penelitian ini adalah non eksperimen dengan populasi penelitian adalah semua atlet
renang yang tergabung dalam Pusat Latihan Kota (PUSLATKOT) Kediri yang berjumlah
10 atlet. Teknik sampling yang digunakan teknik sampling jenuh. Instrument
pengumpulan data berupa tes dan pengukuran kapasitas aerobik maksimal dengan
menggunakan tes Multistage Fitness Test (MFT). Teknik analisis data dengan
menggunakan presentase.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa kapasitas aerobik maksimal atlet renang Puslatkot Kediri Tahun 2017diperoleh
hasil bahwa sebanyak 7 atlet (70%) termasuk dalam kategori sedang dan 3 atlet (30%)
termasuk dalam kategori kurang.
Kata Kunci : Tingkat, kapasitas aerobik maksimal, atlet PUSLATKOT, Renang.
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ABSTRACT
Long-term objectives that can be obtained from this research: 1) as a trainer's
guide to increase the maximum aerobic capacity of athletes, 2) as a consideration for the
socialization of how to measure the maximum aerobic capacity of the swimming athletes
easily, accurately and appropriately so that trainers include aspect of maximum aerobic
capacity As an important factor in developing training programs and selecting
PUSLATKOT athletes and dispatching athletes in various swimming competitions in
both local, national and even international competitions, 3) as an evaluation material for
better performance.
The specific target in this research is to provide special information for the
swimming trainers "whether the maximum aerobic capacity of PUSLATKOT
swimming athletes in Kediri meets the standard to be lowered in various
competitions?
This research method using quantitative descriptive approach. The type of this
research is non experiment with the research population is all swimming athletes
incorporated in City Training Center (PUSLATKOT) Kediri which amounted to 10
athletes. The sampling technique used is saturated sampling technique. Instrument of data
collection in the form of test and measurement of maximum aerobic capacity by using
Multistage Fitness Test (MFT) test. Data analysis technique using percentage.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the
maximum aerobic capacity of swimming athletes Puslatkot Kediri Year 2017diperoleh
results that as many as 7 athletes (70%) included in the category of medium and 3
athletes (30%) included in the category less.
Keywords: Level, maximum aerobic capacity, PUSLATKOT athlete, Swimming.
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PENDAHULUAN
Secara umum pengertian olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang
terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan
untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga merupakan sebagian kebutuhan pokok
dalam kehidupan sehari-hari karena dapat meningkatkan kebugaran yang diperlukan
dalam melakukan tugasnya. Olahraga telah menjadi bagian hidup dari sebagian
masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun di pelosok pedesaan yang berperan
penting bagi penunjang kesehatan setiap individu maupun kelompok.
Menurut Harsono (2006:1) Berdasarkan tujuan dan fungsinya, macam-macam
olahraga terdiri dari olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga kesehatan, olahraga
cacat, olahraga penyembuhan dan olahraga prestasi.
Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara
profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang
olahraga. Dari berbagai jenis olahraga prestasi yang ada, cabang olahraga renang
merupakan cabang olahraga yang berkembang pesat di Indonesia.
Olahraga renang adalah olahraga yang kompleks, tidak hanya kompleks dalam
proses pembinaan usia dini sampai dewasa, akan tetapi dalam gerakan renang itu sendiri
juga memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi pada gerakan kaki, tangan, nafas, dan
koordinasi kaki, tangan dan nafas. Gerakan renang dilakukan dengan koordinasi gerakan
antara anggota tubuh harus optimal agar mencapai hasil yang optimal pula.
Olahraga renang di Indonesia telah ada sejak tahun 1904, namun pada waktu itu
hanya dikenal oleh orang-orang kulit putih (bangsa Belanda) dan orang-orang berada
saja. Oleh sebab itu olahraga renang pada waktu itu tidak banyak diketahui oleh
masyarakat kita, lebih-lebih lagi mengenai bagaimana cara melakukan renang yang baik
dan benar. Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang, hal
ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat
nasional. Begitu pula halnya dalam setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON),
cabang olahraga renang menjadi nomor-nomor utama.
Meskipun Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) masih lama, tetapi banyak sekali
kejuaraan daerah yang akan diselenggarakan di Jawa Timur. KONI Kota Kediri terus
meningkatkan performa atletnya. Salah satunya, dengan mengintensifkan evaluasi hasil
pemusatan latihan kota (Puslatkot). Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil tes hasil
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prestasi atlet. Hasil dari evaluasi tersebut secara transparan akan dikomunikasikan dengan
seluruh cabang olahraga (cabor) sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
Melihat dari prestasi renang kota Kediri, prestasi atlet renang kota Kediri pernah
menyumbangkan banyak medali dalam perlombaan daerah, maupun perlombaan
nasional. Maka dari itu, target yang akan dicapai tim renang kota Kediri dari berbagai
perlombaan sangat tinggi, apalagi tim renang kota Kediri mendapat dukungan penuh dari
masyarakat dan walikota Kediri. Berawal dari hal itu mengapa tim renang kota Kediri
selalu mempersiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari untuk menghadapi suatu perlombaan,
termasuk salah satunya kondisi fisik khususnya kapasitas aerobik maksimal.
Daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk berlatih untuk
waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan
latihan tersebut (Kardjino, 2008:7). Aerobik berarti “dengan oxigen” dan daya tahan
aerobik berarti kerja otot dan gerakan otot yang dilakukan menggunakan oxigen guna
melepas energi dari bahan-bahan otot. Atlet yang memiliki kapasitas aerobik maksimal
yang baik, tidak akan cepat lelah saat berlatih. Dari beberapa komponen dasar
biomotorik, daya tahan sebaiknya dikembangkan lebih dulu, karena tanpa daya tahan sulit
untuk mengadakan pengulangan terhadap tipe/macam latihan. Sehingga latihan teknik,
taktik, dan keterampilan akan mampu dilakukan secara maksimal, artinya meskipun harus
mengulang suatu gerakan atau suatu pola taktik tertentu berpuluh kali, dia tidak akan
cepat lelah.
Setelah atlet mencapai suatu tingkat daya tahan atau kemampuan aerobik yang
memadai, latihan-latihan daya tahan harus ditingkatkan intensitasnya agar atlet lebih
mampu untuk bertahan terhadap stress yang pasti akan dijumpainya dalam perlombaan.
Salah satu usaha untuk meningkatkan prestasi, mempertahankan prestasi adalah dengan
meningkatkan kapasitas aerobik.
Para pelatih renang perlu memantau perkembangan dan pertumbuhan anak
latihnya selama berlatih. Dalam pemantauan tersebut pelatih perlu informasi mengenai
kapasitas aerobik maksimal atlet untuk menyusun program latihan yang tepat.
Berdasarkan uraian pengamatan diatas, kapasitas aerobik maksimal sangat
diperlukan bagi atlet renang kota Kediri. Sebab kapasitas aerobik maksimal
mempengaruhi performa atlet saat berlomba, hal inilah yang kurang menjadi perhatian
dari pelatih. Dengan demikian secara tidak langsung terjadi kesenjangan antara harapan
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dan kenyataan. Harapan yang diinginkan adalah tercapainya kapasitas aerobik maksimal
yang baik. Tetapi kenyataannya yang ada dilapangan, untuk mencapai kapasitas aerobik
maksimal yang baik tidak disertai dengan penanganan yang baik dari pelatih. Hal inilah
yang menyebabkan pencapaian prestasi atlet dalam perlombaan belum optimal, sehingga
saat ini tingkat kapasitas aerobik maksimal atlet renang Puslatkot kota Kediri perlu
dibenahi dan ditingkatkan.
HAKIKAT TINGKAT
Pengertian tingkat menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008: 1) adalah tingkat
yang menyatakan kualitas atau keadaan dipandang dari suatu titik tertentu. Menurut Adi
S dalam referensi belajar anak Indonesia (2014:01), berarti lapis atau lapisan dari sesuatu
yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga berarti pangkat, taraf, dan kelas.
Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Menurut (Winkel, 1996:245) tingkat
kemampuan adalah tolak ukur keberhasilan peserta didik untuk mengingat (recall) atau
mengenal kembali terhadap materi-materi yang pernah dipelajari dan disampaikan dalam
ingatan.
Dari berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang definisi tingkat dapat
dipahami bahwa tingkat adalah semua keadaan yang menggambarkan lapisan kualitas
atau keadaan suatu hal berdasarkan kriteria tertentu.
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan tingkat adalah kualitas atau keadaan
kapasitas aerobik maksimal atlet renang Puslatkot kota Kediri tahun 2017.
HAKIKAT ATLET
Hakikat dari kata atlet juga banyak yang diungkapkan oleh para ahli. Atlet berasal
dari bahasa Yunani, dari kata Athlos yang berarti kontes. Atlet adalah orang yang ikut
serta dalam suatu kompetisi. Jadi seseorang bisa dikatakan atlet jika orang tersebut telah
ikut suatu kompetisi olahraga yang kompetitif dalam suatu turnamen.
Menurut Basuki Wibowo (2002:05) atlet adalah subjek/seseorang yang berprofesi
atau menekuni suatu cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga
tersebut, sedangkan menurut Peter Salim (1991:55) atlet adalah olahragawan, terutama
dalam bidang yang memerlukan kekuatan, ketangkasan dan kecepatan. Selain itu menurut
Monty P. (2002: 29), atlet adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri, yang
memiliki bakat tersendiri, pola perilaku dan kepribadian tersendiri, serta latar belakang
yang mempengaruhi spesifik dalam dirinya.
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Yang dimaksud dari atlet dalam penelitian ini adalah subjek/seseorang yang
berprofesi atau menekuni suatu cabang olahraga renang. Dan untuk menjadi sampel
dalam penelitian ini adalah atlet yang tergabung dalam tim renang Puslatkot kota Kediri
tahun 2017.
HAKIKAT RENANG
Renang adalah salah satu olahraga yang dilakukan di air dengan cara
menggerakkan kaki dan tangan agar bisa bergerak maju. Dalam berenang orang bergerak
maju dengan dayungan lengan tangan dan kayuhan kaki. Namun bila untuk bergerak
maju lebih cepat tidak hanya memperhatikan dayungan lengan tangan dan kayuhan kaki
saja, akan tetapi haruslah juga memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan
biomekanika dalam olahraga renang.
Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade
Athena 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912.
Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang, hal ini
ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat
nasional. Begitu pula halnya dalam setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON),
cabang olahraga renang menjadi nomor-nomor utama.
Di tahun 1959 diadakan Kejuaraan Nasional Renang. Kejuaraan ini untuk pertama
kalinya mengadakan pemisahan antara Senior dan Junior di Malang, Jawa Timur.
Berlangsung pula kongres PBSI ke V, dimana pada kongres itu disamping memilih
kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dipercayakan kepada D. Soeprajogi, juga
kongres ini merubah nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia (PBSI) menjadi
Perserikatan Renang Seluruh Indonesia (PRSI).
HAKIKAT KAPASITAS AEROBIK MAKSIMAL
Dalam setiap cabang olahraga ada beberapa komponen fisik yang dominan dan
yang harus dilatih dengan baik. Oleh karena itu harus dipahami terlebih dahulu batasan
atau definisi serta bentu-bentuk latihan bagi setiap unsur fisik tersebut.
Daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk berlatih untuk
waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan
latihan tersebut. Oleh karena itu maka latihan-latihan untuk mengembangkan komponen
daya tahan haruslah sesuai dengan batasan-batasannya.
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Para ahli fisiologi mengakui bahwa peningkatan daya tahan jantung paru dapat
dicapai melalui peningkatan aerobik secara maksimal.Fungsi utama dari sistem jantung
paru adalah pertukaran gas yaitu membawa oksigen O₂ ke sel-sel dan mengeluarkan CO₂
dari tubuh.
Daya tahan adalah kemampuan organ seseorang untuk melawan kelelahan yang
timbul saat menjalankan aktivitas olahraga dalam waktu lama (Sukadiyanto, 2005).
Ketahanan selalu terkait erat dengan lama kerja (durasi) dan intensitas kerja, semakin
lama durasi latihan dan semakin tinggi intensitas latihan yang dapat dilakukan seorang
olahragawan, berarti ketahanan tubuh atlet baik.
Kapasitas aerobik maksimal atau dikenal dengan VO₂Max merupakan indikator
terbaik dari maksimum aerobic power.Vo₂Max adalah kapasitas tubuh untuk menghirup,
mengangkut, mengedarkan, membagikan dan menggunakan oksigen (O2) sebanyakbanyaknya (Sastropanoelar, 1997).
Daya tahan (endurance) merupakan salah satu komponen kemampuan aerobic
power penting dalam olahraga yang tentunya tidak lepas dari komponen lainnya seperti
halnya kekuatan, kecepatan dan kelentukan. Menurut Suharno (1992) daya tahan adalah
kemampuan organ atlet untuk melawan kelelahan yang timbul saat menjalankan aktivitas
olahraga dalam waktu lama.
Ada dua istilah daya tahan, yaitu daya tahan umum (cardio respiratory) dan daya
tahan khusus (muscle endurance). Daya tahan umum (cardio respiratory) atau yang biasa
disebut daya tahan jantung dan paru adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu
untuk bekerja dengan waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan
setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut (Jurnal Nasional Ruslan, 2011).
Latihan daya tahan adalah latihan di tingkat aerobik, artinya suplai O2 masih cukup
untuk meladeni intensitas latihan yang dilakukan. Karena itu pada waktu latihan daya
tahan (sering disebut juga “endurance”) tidak akan terjadi akumulasi asam laktat yang
berlebihan.
Ada dua tipe daya tahan yakni :
1. Daya tahan aerobik
2. Daya tahan anaerobik
Daya tahan Aerobik berarti “dengan oxigen” dan daya tahan anaerobik berarti kerja
otot dan gerakan otot yang dilakukan menggunakan oxigen guna melepaskan energi dari
bahan-bahan otot, penyerapan dan pengangkutan oxigen ke otot-otot diangkut oleh sistem
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cardio respiratory. Latihan aerobik menuntuk kita untu memperkuat sistem cardio
respiratory dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oxigen di dalam
otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latian lari terus menerus atau lari
interval. Semakin panjang waktu dari suatu event kegiatan, semakin pentinglah daya
tahan aerobik ini. Daya tahan aerobik harus dikembangkan lebih dulu sebelum daya tahan
anaerobik (Kadjino, 2008:16)
POPULASI DAN SAMPEL
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006 : 130). Jumlah
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet renang yang tergabung dalam tim
Pemusatan Latihan Kota (Puslatkot) kota Kediri yang berjumlah 10 atlet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui adanya hubungan antara hasil tes kapasitas aerobik atlet
sebagai acuan pelatih dalam menentukan program latihan, peneliti melakukan analisis
data pada beberapa atlet yang telah diukur kapasitas aerobik maksimalnya dikampus 4
Universitas Nusantara PGRI Kediri. Data tersebut akan diolah secara deskriptif untuk
menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pada hasil tes data akan dijabarkan
sebagai berikut :
Tabel 5.1 Data deskriptif hasil test kapasitas aerobik maksimal atlet renang puslatkot
Kediri :
INISIAL

ITEM
TES

AZ

IK

SL

NJ

VO₂Max 40.9 35.6 31.6 36.9

NM AR

FI

PR

HF

RS

42.5

36.9

36.9

33.3

41.2

30.2

KET
cc/kg/bb

Hasil analisis data tentang kapasitas maksimal aerobik, dapat diketahui nilai
kapasitas maksimal aerobik relevansinya dengan prasyarat menunjukkan bahwa 70% atlet
renang puslatkot dalam kategori sedang, sedangkan 30% atlet dalam kategori kurang.
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ABSTRAK
Berdasarkan hasil beberapa observasi pada saat car free day dan menyusur ke
kelurahan-kelurahan di kota Surakarta yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 3
januari hingga 14 Februari 2016 dari 500 orang warga Surakarta mulai dari anak-anak
hingga remaja, 458 (91,6%) tidak bisa bermain egrang dan hanya 237 (47,4%) orang
yang mengenal permainan tradisional egrang. Berdasarkan data tersebut menunjukkan
bahwa lebih dari 50% warga Surakarta khususnya anak-anak dan remaja kurang
mengenal permainan tradisional khususnya egrang dan mayoritas anak-anak dan remaja
(91,6%) tidak bisa bermain egrang. Melihat kondisi masyarakat Surakarta saat ini yang
serba modern dan telah memudarnya beberapa permainan tradisional, kita sebagai
masyarakat akademisi yang cinta budaya daerah merasa tergugah untuk melestarikan
kembali permainan-permainan tradisional untuk mempertahankan kebudayaan kita yang
hampir ditinggalkan oleh masyarakat saat ini, dengan demikian tentunya harus ada upaya
untuk melestarikan permainan tradisional.
Hasil penelitian dan pengembangan yang berupa sebuah produk permainan sepak
bola egrang untuk permainan tradisional egrang untuk masyarakat Kota Surakarta
terdapat kekurangan, diantaranya: (1) model permainan sepak bola egrang menggunakan
bola plastik yang diisi balon karet, karena terlalu tipis mudah bocor dan ringan., (2)
egrang bambu masih dianggap berbahaya oleh masyarakat, sehingga perlu inovasi baru
desain egrang yang menarik dan aman untuk digunakan.
Berdasarkan hasil penghitungan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk
pengembangan dari 100 masyarakat dilihat dari aspek psikomotorik, kognitif dan afektif
didapatkan sebagian masyarakat berminat dan tertarik mengikuti pelatihan sepak bola
egrang. Pengambilan data tentang minat/ketertarikan masyarakat pada model
pengembangna sepak bola egrang juga didapat dari wawancara sederhana dan
pengamatan. Dengan dilihat dari jawaban bahwa masyarakat bersedia atau meminta
untuk dilakukan pelatihan lagi, juga dari antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan.
Berdasarkan hasil penghitungan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk
pengembangan dari 100 masyarakat dilihat dari aspek afektif, kognitif dan psikomotor
didapatkan hasil sebagai berikut: (1) dari 100 masyarakat yang memiliki tingkat kurang
berminat/tertarik mengikuti pelatihan sepak bola egrang sebanyak 38 masyarakat yaitu
38%, (2) masyarakat yang berminat/tertarik mengikuti pelatihan sepak bola egrang
sebanyak 95 masyarakat atau sekitar 62%.
Keyword : Pelestarian, Permainan Tradisional,Sepak Bola Egrang
Pendahuluan
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Dizaman yang serba moderen ini dikalangan anak-anak dan remaja pada khususnya
serta masyarakat pada umumnya, seperti halnya di Kota Surakarta semakin jarang
yang memainkan permainan tradisional. Berbagai macam permainan tradisional yang
pernah berkembang di Kota Surakarta ini seperti; egrang, dagongan, jamuran, petak
umpet, engklek, dakon, betengan, lompat tali, ular naga, balap karung, benthik, gobag
sodor dan masih banyak lagi permainan tradisional lainya. Seiring dengan perkembangan
teknologi, sebagian besar anak- anak di jaman sekarang jarang, bahkan tidak lagi
mengenal permainan tradisional tersebut, karena mereka lebih cenderung bermain game
menggunakan alat-alat elektronik,

misalnya

Handphone,

Ipad, Laptop, Komputer,

Tablet, selain itu mereka juga lebih asyik dengan media sosial seperti; facebook, twiter,
instagram, hingga berjam-jam. Dan tidak sedikit orang tua yang membiarkannya bahkan
ada pula orang tua yang menfasilitasi di rumah, dengan alasan sebagai hiburan anak
ketika anak-anak berada di rumah. Hal ini menyebabkan anak-anak sekarang perlahanlahan tidak lagi mengenal yang namanya permainan tradisional. Padahal kalau kita kaji
kembali sangatlah banyak permainan tradisional yang ada di daerah Kota Surakarta
namun seiring perkembangan zaman permainan tradisional mulai memudar dan jarang
dimainkan oleh anak-anak ataupun masyarakat.
Apabila kita lihat dari manfaat dan fungsinya, permainan tradisional sangat erat
hubungannya dengan nilai kejujuran, kebersamaan, kekompakan, kerjasama, keuletan,
toleransi, kekuatan, kelincahan, keseimbangan, kecepatan dan olah fisik lainnya.
Sedangkan Permainan modern saat ini membuat anak-anak mengalami kekurangan
komunikasi dengan teman sebayanya atau lebih condong ke sifat individualistik.
Permainan-permainan modern saat ini biasanya hanya dilakukan sendiri tanpa adanya
interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari orang tua
tentu cukup berbahaya bagi perkembangan anak. Karena dengan permainan-permainan
modern secara tidak sadar kita menjerumuskan anak ke hal yang bisa berdampak negatif.
Berdasarkan hasil beberapa observasi pada saat car free day dan menyusur ke
kelurahan-kelurahan di kota Surakarta yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 3
januari hingga 14 Februari 2016 dari 500 orang warga Surakarta mulai dari anak-anak
hingga remaja, 458 (91,6%) tidak bisa bermain egrang dan hanya 237 (47,4%) orang
yang

mengenal

permainan

tradisional

egrang.

Berdasarkan

data

tersebut

menunjukkan bahwa lebih dari 50% warga Surakarta khususnya anak-anak dan
remaja kurang mengenal permainan tradisional khususnya egrang dan mayoritas anak152

anak dan remaja (91,6%) tidak bisa bermain egrang. Melihat kondisi masyarakat
Surakarta saat ini yang serba modern dan telah memudarnya beberapa permainan
tradisional, kita sebagai masyarakat akademisi yang cinta budaya daerah merasa tergugah
untuk melestarikan kembali permainan-permainan tradisional untuk mempertahankan
kebudayaan kita yang hampir ditinggalkan oleh masyarakat saat ini, dengan demikian
tentunya harus ada upaya untuk melestarikan permainan tradisional.
Mengacu dari hasil analisis diatas, perlu kiranya ada upaya untuk melestarikan
permainan tradisional khususnya permainan egrang. Salah satu solusi yang ditawarkan
dalam upaya pelestarian permainan tradisional egrang ini dengan cara memodifikasi dan
mengemas permainan egrang menjadi permainan yang lebih menarik dan bisa
meningkatkan minat masyarakat untuk memainkan kembali permainan egrang yang
sudah hampir punah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian upaya
pelestarian permainan tradisional egrang, dengan judul: Pelestarian Permainan
Tradisional Melalui Sepak Bola Egrang Di Kota Surakarta.
Permainan tradisional di sini identik dengan olahraga tradisional yang harus
dilestarikan dari kebudayaan kita. Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai budaya
peninggalan leluhur sangat kaya dengan ragam permainan tradisional. Menurut
Uhamisastra (2012: 2) permainan tradisional adalah; permainan yang penuh dengan nilainilai dan norma luhur yang berguna bagi anak memahami dan mencari keseimbangan
dalam tatanan kehidupan. Permainan tradisional mengajarkan anak untuk berkreasi. Pada
beberapa macam permainan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung, sehingga
anak didorong

untuk kreatif

menciptakan alat-alat permainan tersebut

seperti

egrang dari bambu, mobil-mobilan dari kulit jeruk.
Menurut Khamdani (2010: 8) permainan tradisional merupakan suatu jenis
permainan yang timbul atas dasar permainan rakyat. Permainan tradisional juga
mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportifitas, keuletan, kejujuran dan kreatifitas.
Permainan yang dilakukan secara berkelompok mengajarkan anak-anak untuk
bersosialisasi dan menjalin kerja sama di antara teman. Sementara game-game modern
tidak mengajarkan hal-hal tersebut. Permainan modern berbasis computer membuat anak
cenderung asosial karena memang cukup dimainkan seorang diri di depan computer.
Mungkin beberapa faktor ini dapat menjelaskan kenapa permainan tradisional yang
begitu menyenangkan itu kini mulai menghilang.
Menurut Kurniati (2012: 8) Permainan egrang termasuk dolanan anak tempo dulu,
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karena permainan ini sudah muncul sejak dulu paling tidak sebelum kemerdekaan
Republik Indonesia, semasa penjajahan Belanda. Hal itu seperti terekam di (Boesastra
Kamus Jawa karangan W.J.S. Poerwadarminta terbitan 1939, h. 113), disebutkan kata
egrang-egrangan diartikan dolanan dengan menggunakan alat yang dinamakan egrang.
Sementara egrang sendiri diberi makna bambu atau kayu yang diberi pijakan (untuk
kaki) agar kaki leluasa bergerak dan berjalan.
Nilai budaya yang terkandung dalam permainan egrang adalah, kerja keras,
keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang
berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses
pembuatan alat yang digunakan untuk berjalan yang memerlukan keuletan

dan

ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Dan, nilai sportivitas
tercermin tidak hanya dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat
berlangsungnya permainan, tetapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada.
(Ghufron. N dan Risnawita R. 2011: 12).
Egrang dibuat secara sederhana dengan menggunakan dua batang bambu (lebih
sering memakai bahan ini daripada kayu) yang panjangnya masing-masing sekitar 2
meter. Kemudian sekitar 50 cm dari alas bambu tersebut, bambu dilubangi lalu dimasuki
bambu dengan ukuran sekitar 20-30 cm yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Maka
jadilah sebuah alat permainan yang dinamakan egrang.
Metode Penelitian
Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan prosedural,
karena model ini bersifat deskriptif, yaitu suatu prosedur yang menggambarkan langkahlangkah yang harus diikuti dalam menghasilkan produk. Menurut Menurut Sugiyono
(2011: 408) dalam setiap pengembangan dapat memilih dan menemukan langkah
yang

paling

tepat

bagi

penelitiannya berdasarkan

kondisi

dan kendala yang

dihadapi. Menurut Wasis (2004:6) dalam setiap pengembangan dapat memilih dan
menemukan langkah yang paling tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi dan
kendala yang dihadapi. Penelitian dan pengembangan berupaya untuk menghasilkan
suatu komponen dalam sistem pendidikan melalui langkah-langkah pengembangan dan
validasi. Prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya memiliki dua tujuan
utama, yaitu: 1) mengembangkan produk, dan 2) menguji ke-efektifan produk dalam
mencapai tujuan. Ada beberapa alasan yang disampaikan dalam pengembangan
permainan sepak bola egrang ini, yaitu: 1) untuk menghasilkan produk permainan yang
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menarik dan sesuai dengan budaya sekitar serta sebagai upaya untuk melestarikan
permainan tradisional egrang. 2) sebagai inovasi permainan tradisional egrang yang
sudah memulai memudar di masyarakat. 3) untuk membentuk karakter masyarakat yang
sesuai dengan pancasila melalui nilai nilai yang terkandung didalam permainan sepak
bola egrang meliputi; kerjasama, gotong royong, kejujuran, sportif, toleransi, disiplin,
bertanggungjawab, percayadiri, berani, setia, dan tertib pada peraturan.
Prosedur pengembangan permainan sepak bola egrang adalah berikut :
Permainan Tradisional
Mengkaji Karakter Permainan
tradisional (egrang, gobag sodor,
sudamanda )
Pengembangan Permainan
Analisis Karakter
masyarakat
Analisis Tujuan
dan karakter

Menetapkan Strategi

dan Pelatihan

Pengukuran Hasil
pelatihan

Menetapkan Tujuan
dan Bentuk
Permainan
Draf Pengembangan Permainan
sepak bola egrang
Validasi Ahli

Uji Coba Produk
Gambar 1. Prosedur Pengembangan Permainan Sepak Bola Egrang
Hasil Penelitian
Produk awal model pengembangan permainan sepak bola egrang sebagai
permainan tradisional di Kota Surakarta, sebelum di uji cobakan dalam uji kelompok
kecil perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang penelitian ini.
Untuk memvalidasi produk yang dihasilkan, peneliti melibatkan dua orang ahli yang
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berasal dari dosen, yaitu Dr. Nuruddin Priya Budi Santosa, M.Or, dan Drs. Muh Yusuf,
M.Pd serta tiga ahli permainan tradisional dan rekreasi, yaitu Hartini, M.Or., Kodrat
Budiyono, M.Or. dan Karlina Dwi Jayanti, M.Or.
Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari para ahli.
Tabel 2. Hasil Pengisian Kuesioner Ahli
Interval Persen

Kriteria

Frekuensi Persentasi

81,26% - 100%

Sangat Baik

1

20%

62,51% - 81,25%
43,76% - 62,50%
25% - 43,75%

Baik
Kurang baik
Sangat
Kurang baik

4
0

80%
0%

0
5

0%
100%

Jumlah

Rata-rata
klasikal

77,67%

Baik

Analisis Data Aspek Psikomotorik, Kognitif, Afektif
Berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif
masyarakat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu baik, sedang, dan kurang.
Tabel 2. Data Penilaian Aspek Psikomotorik
Kriteria

Interval Persen

Frekuensi

Persentasi

Rata rata
klasikal

Tinggi
Sedang
Rendah

78% - 100%
55,6% - 78%
33% -55,6%

60
17
23

60%
17%
23%

74,7%

Jumlah
100
Sumber : Data hasil penelitian 2017

100%

Sedang

Tabel 3. Data Penilaian Aspek Kognitif
Kriteria

Interval Persen

Frekuensi

Persentasi

Tinggi

78% - 100%

42

42%

Sedang

55,6% - 78%

45

45%

Rendah

33% -55,6%

13

13%

100

100%

Jumlah

Rata rata
klasikal

70,2%

Sedang

Sumber : Data hasil penelitian 2017
Tabel 4. Data Penilaian Apek Afektif
Kriteria

Interval Persen

Frekuensi

Persentasi

Rata rata
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klasikal
Tinggi

78% - 100%

68

68%

Sedang

55,6% - 78%

18

18%

Rendah

33% -55,6%

14

14%

100

100%

Jumlah

79,1%

Tinggi

Sumber : Data hasil penelitian 2017
Analisis Data Aspek Kualitas Model, Sarana dan Prasarana
Tabel 5. Kualitas Model, Sarana dan Prasarana
Frekuensi
Teknik Dasar

Kualitas Model, Sarana
dan Prasarana

Rentang
Skor

Kategori

1
2
3
4

Absolut (f)

Persentase
(%)

Kurang Baik

0

0

Cukup Baik
Baik
Sangat baik

14
38
23
75

18,67
50,67
30,67
100

Jumlah
(Sumber : Data Hasil Penelitian 2017)

Berdasarkan data tabel 5 yang dapat disimpulkan bahwa analisis mengenai aspek
kualitas, model dan sarana dan prasarana permainan sepak bola egrang menunjukan
bahwa dari 5 (lima) responden menjawab 15 item pertanyaan menunjukan bahwa yang
termasuk dalam kategori kurang baik 0 yaitu 0%, yang termasuk dalam kategori cukup
baik 14 yaitu 18,67%, yang termasuk dalam kategori baik 38 yaitu 50,67% dan yang
termasuk dalam kategori sangat baik sebanyak 23 yaitu 30,67%.
Minat dan Ketertarikan Masyarakat terhadap Produk
Minat dan ketertarikan masyarakat terhadap produk pengembangan juga tak kalah
pentingnya, minat dan ketertarikan masyarakat dapat dilihat dari pengisian kuesioner
masyarakat, pengamatan, dan wawancara sederhana. Hasil penelitian terhadap tingkat
minat dan ketertarikan masyarakat pada produk pengembangan permainan sepak bola
egrang dari 100 masyarakat dilihat dari aspek afektif, kognitif dan psikomotor didapatkan
hasil sebagai berikut data aspek Minat dan ketertarikan masyarakat terhadap produk
pengembangan setelah ditabulasi, diskor dan dianalisis diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 6. Tabel Penghitungan Minat dan Ketertarikan Masyarakat
Frekuensi
Kuesioner

Kategori
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Absolut (f)

Persentase
(%)

Penghitungan Minat dan
ketertarikan masyarakat
terhadap permainan sepak
bola egrang
Jumlah
(Sumber : Hasil Penelitian 2017)

Tidak
berminat/tertarik

38

38%

62

62%

100

100%

Berminat/tertarik

Gambar 2. Ketertarikan Masyarakat terhadap Produk Permainan sepak bola egrang
(Sumber : Data Hasil Penelitian 2017)

Simpulan
Berdasarkan

hasil

pengolahan

dan

pembahasan

penelitian

sebagaimana

dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Telah dikembangkan bentuk permainan sepak bola egrang yang dapat digunakan
sebagai upaya pelestarian permainan tradisional egrang.
2. Penggunaan produk permainan sepak bola egrang bagi masyarakat telah
memberikan dampak atau pengaruh yang positif terhadap kelestarian permainan
tradisional egrang.
3. Keterterimaan produk pengembangan atau inovasi permainan tradisional sepak
bola egrang ini dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek afektif, kognitif dan
psikomotor. Berdasarkan data yang diperoleh dari; kualitas, model, sarana dan
prasarana permainan sepak bola egrang yang menunjukan bahwa dari 5 (lima)
responden menjawab 15 item pertanyaan, didapat rata-rata klasikal masuk dalam
kategori penilaian “Baik”.
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Abstrak
Dalam dunia keolahragaan, banyak masalah yang harus dipecahkan dalam hal
peningkatan prestasi. Bukan hanya dari skill pelatih maupun atlet saja, namun diluar itu
ada masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologis yang berhubungan langsung
dengan keberlangsungan pertandingan olahraga yang notabene sangat berpengaruh pada
prestasi olahraga. Faktor psikologis yang dapat membantu atau menunjang prestasi atlet
salah satunya ialah motivasi. Peranan motivasi dari dalam atlet (intrinsic) dan dari luar
atlet (extrinsic) perlu dibangkitkan, dirangsang, serta diasah sehingga atlet mampu
menghadapi situasi-situasi pertandingan dalam lapangan yang berhubungan dengan
wilayah psikis atlet. Dengan membangkitkan, merangsang, serta mengasah motivasi atlet,
diharapkan mampu memperbaiki atau bahkan meningkatkan prestasi atlet dalam tingkat
nasional bahkan internasional.
Kata Kunci: Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Prestasi Olahraga.

PENDAHULUAN
Dalam kegiatan olahraga utamanya olahraga prestasi yang mana setiap atlet
dituntut untuk meraih prestasi yang lebih bagus dari sebelumnya, atau dituntut untuk
lebih bagus dari prestasi lawan mainnya. Sebagai contoh, prestasi limit atlet A dalam lari
sprint 100 meter adalah 12.70 detik, jika atlet A ingin memperbaiki prestasinya sendiri
maka dia harus berlatih dengan keras agar prestasi lari sprintnya lebih cepat dari
sebelumnya. Selain itu, atlet A juga harus berkompetisi di pertandingan dengan lawan
mainnya, jika atlet A ingin meraih prestasi yang lebih bagus, maka limit lari 100 meter
atlet A harus lebih baik dari atlet B, C, D, dan seterusnya.
Langkah-langkah untuk meraih prestasi tidak semudah membalikkan telapak
tangan, perlu semangat, latihan yang rutin, serta kerja keras untuk meraih prestasi yang
diinginkan. Selain faktor latihan yang notabene berada dalam wilayah fisik, maka faktor
psikologis dari tiap-tiap atlet pun perlu dirangsang, dilatih, dan dikembangkan. Salah satu
faktor psikologi tersebut adalah motivasi. Motivasi merupakan salah satu konsep
psikologi yang paling banyak digunakan dalam olahraga. Faktanya, motivasi memang
menjadi sesuatu yang sangat urgent. Robert N Singer, seorang tokoh psikologi olahraga
pernah membuat formula yaitu Performance = Learning + Motivation (Maksum, 2008:
29)
Dari formula di atas, Singer ingin menunjukkan betapa pentingnya motivasi
dalam olahraga. Prestasi akan optimal apabila ada proses latihan dan didukung oleh
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motivasi yangkuat. Artinya, berlatih saja tidak cukup tanpa adanya arah dan intensitas
usaha yang optimal. Dilihat dari sumbernya, ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi
intrinsik (intrinsic motivation) dan motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation). Motivasi
intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan.
Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu (Maksum,
2008: 33).
PEMBAHASAN
1. Hakikat Motivasi
Kata motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga
tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, jadi motif tersebut merupakan
suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, dan didalam
perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut Nawawi (dalam Maksum 2007:
29), motivasi diartikan sebagai suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab
seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar.
Sementara itu (dalam Maksum, 2007: 34), menyebutkan bahwa motivasi adalah
dorongan seseorang untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan bukanlah suatu yang instan,
tetapi melalui proses yang panjang. Dalam proses tersebut sangat boleh jadi banyak
tantangan, ketidaknyamanan, dan bahkan kegagalan. Mantan Perdana Menteri Inggris,
Winston Churchill mengatakan: “succes is ability to go from failure to failure without
losing your enthusiasm.” Orang yang memiliki kecenderungan kuat untuk meraih selalu
berusaha bekerja keras, berusaha mengatasi masalah, berkomitmen, dan berusaha lebih
baik dibandingkan dengan yang lain.
Dalam sumber lain mengatakan bahwa seseorang harus meyakini bahwa pendorong
atau motivasi itu dapat membuat dia untuk merealisasikan harapannya (Weiner, 1995:
548-573). Dalam hal ini, keyakinan seseorang terhadap sebuah motivasi sangatlah
penting guna mewujudkan hasil yang diinginkan.
2. Teori Motivasi
Dalam motivasi, terdapat pula teori-teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli,
teori-teori motivasi itu akan disebutkan sebagai berikut:

a.

Teori Motivasi F.W Taylor
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Pendekatan pada teori ini memusatkan perhatian membuat pekerjaan seefektif mungkin
dengan merampingkan metode kerja, pembagian tenaga kerja, dan penilaian pekerjaan.
Pekerjaan dibagi dalam berbagai komponen, diukur dengan menggunakan teknik-teknik
penelitian pekerjaan dan diberi imbalan sesuai dengan produktivitas (Uno, 2014: 39).
Pada pendekatan ini menganggap uang (insentif) sebagai motivasi utama.
b.

Teori Motivasi Hierarki Kebutuhan Maslow
Setiap kali membicarakan tentang motivasi, hierarki kebutuhan Maslow pasti

disebut-sebut. Hierarki itu didasarkan pada anggapan bahwa, pada waktu orang telah
memuaskan satu tingkat kebutuhan tertentu, maka mereka ingin bergeser ke tingkat yang
lebih tinggi (Uno, 2013: 40).
Maslow mengemukakan lima tingkat kebutuhan seperti terlihat pada gambar 2.1
berikut ini:

Gambar 2.1 Teori Kebutuhan Maslow (Uno, 2013: 40).
1) Kebutuhan Fisiologis
Kebutuhan yang harus dipuaskan untuk tetap dapat hidup,
termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernapas, dan
sebagainya.
2) Kebutuhan Akan Rasa Aman
Ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah dipuaskan, perhatian
dapat diarahkan kepada kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan itu
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termasuk merasa aman dari setiap jenis ancaman fisik atau kehilangan,
serta merasa terjamin.
3) Kebutuhan Sosial
Ketika seseorang telah memuaskan kebutuhan fisiologis dan rasa
aman, kepentingan berikutnya adalah hubungan antar manusia atau
kebutuhan sosial. Cinta kasih dan kasih sayang yang diperlukan pada
tingkat ini mungkin disadari melalui hubungan-hubungan antar
pribadi yang mendalam, tetapi juga dicerminkan dalam kebutuhan
untuk menjadi bagian dari berbagai kelompok sosial.
4) Kebutuhan Penghargaan
Percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan
dari orang lain.
5) Kebutuhan Aktualisasi Diri
Kebutuhan ini ditempatkan paling atas pada hierarki kebutuhan
Maslow dan berkaitan dengan pemenuhan diri. Ketika semua
kebutuhan lain sudah dipuaskan, seseorang ingin mencapai secara
penuh potensinya yakni dengan mengembangkan bakat dengan usaha
mencapai hasil dalam bidangnya.
c. Teori Motivasi X dan Y McGregor
Teori ini mengemukakan 2 pandangan manusia yaitu teori X
(negatif) dan teori Y (positif).
1) Teori X
Menurut teori X, manajer memandang para pekerja sebagai
pemalas yang tidak dapat diperbaiki, oleh karena itu mereka cenderung
menggunakan pendekatan yang bersifat hukuman.
2)

Teori Y
Kontras dengan teori X, menurut teori Y, manajer memandang
bahwa orang-orang pada dasarnya cenderung untuk bekerja keras dan
melakukan pekerjaan dengan baik. Atasan yang memotivasi
bawahannya akan tampak dengan jelas dapat memotivasi bawahannya
(Uno, 2013: 45).

d. Teori Motivasi Prestasi McClelland
Menurut teori ini, motivasi manusia terdiri dari 3 kebutuhan yang
dominan, yakni kebutuhan berprestasi (need for achievement), kebutuhan
kekuasaan (need for power), dan kebutuhan afiliasi (need for affiliation).
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Pernyataan McClelland tersebut tertuang dalam (Moore, dkk, 2010: 2234). McClelland menekankan pentingnya kebutuhan berprestasi. Individu
yang memiliki motivasi yang kuat mempunyai kecenderungan tertentu.
Menurut McCleland (1961) dan Atkinson (1974) (dalam Maksum, 2007:
35), seseorang yang memiliki motivasi, menunjukkan ciri-ciri sebagai
berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Selalu berorientasi pada perbaikan kinerja.
Senang terhadap tugas yang menantang.
Gigih, tidak gampang menyerah.
Menyukai tanggung jawab pribadi.
Bertindak efisien.
Menyukai umpan balik atas pekerjaan yang dilakukan.
Mendapat kepuasan dari melakukan sesuatu yang lebih baik.

e. Teori Self Determination
Menurut Deci & Ryan (2008), menyebutkan perbedaan yang paling
menonjol didalam self determination theory antara motivasi mandiri
(motivasi otonom) dan motivasi yang dikendalikan. Motivasi otonom
terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dimana orang telah
mengintegrasikannya kedalam diri mereka. Sementara itu, motivasi yang
dikendalikan, terdiri dari regulasi atau pengaturan eksternal, dimana
perilaku seseorang dikendalikan oleh hadiah atau hukuman (Deci & Ryan,
2008: 182-185). Dilihat dari sumbernya, ada dua jenis motivasi, yaitu:

1) Motivasi Intrinsik
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari individu itu
sendiri. Jika siswa termotivasi secara intrinsik, ia akan melaksanakan
tugas dengan perilaku tanpa mengharapkan suatu pujian atau imbalan
dari luar dirinya. Sebagai contoh jika seorang atlet berlatih cabang
olahraga basket dan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan dari
latihan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa atlet tersebut termotivasi
secara intrinsik (Maksum, 2007: 33).
2) Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu
yang bersangkutan. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki
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motivasi ini cenderung didasari oleh keinginan untuk memperoleh
hadiah (reward) dari lingkungan. Seperti uang, piala, piagam, atau
penghargaan lainnya (Maksum, 2007: 33).

3. Pendekatan Dalam Memahami Motivasi
Sementara itu (dalam Maksum, 2007: 39), disebutkan pendekatanpendekatan dalam memahami motivasi yaitu:
a. Motivasi sebagai sifat yang dimiliki seseorang (trait centered).
Menurut pendekatan ini, motivasi pada dasarnya merupakan fungsi
dari karakteristik individu, yakni kepribadian, kebutuhan, minat, dan
tujuan dari individu yang bersangkutan.
b. Motivasi sebagai bentukan dari lingkungan (situation centered).
Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang pada dasarnya
ditentukan oleh situasi dimana orang tersebut berada.
c. Motivasi sebagai interaksi antara sifat seseorang dan pengaruh situasi
(trait situation).
Menurut pendekatan ini, motivasi pada dasarnya merupakan
interaksi antara karakteristik yang dimiliki individu, dan situasi dimana
individu tersebut berada (Maksum, 2007: 39).
4. Indikator Motivasi
Menurut Ardyansyah (2015: 54), indikator motivasi intrinsik dan
ekstrinsik dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Variabel

Dimensi

Indikator

Intrinsik

a.
b.
c.
d.

Kesenangan
Minat
Pengetahuan
Kebutuhan

Ekstrinsik

a. Guru
b. Teman
c. Sarana
d. Orang tua

Motivasi

Tabel 2.1 Indikator Motivasi
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5. Cara Meningkatkan Motivasi
Pada konteks masalah motivasi, tentu sangat diharapkan solusi-solusi yang
dapat

memecahkan

masalah

tersebut,

berikut

penjelasan

cara-cara

meningkatkan motivasi menurut Maksum (2007:40).
a. Memahami Faktor Pribadi Seseorang
Pahami faktor pribadi seseorang dan situasi yang ada. Jangan
mengambil langkah apapun sebelum memahami apa yang menyebabkan
individu kurang termotivasi. Faktor diri individu atau lingkungan. Jika
faktornya dari individu, maka perlu adanya pendekatan pribadi, tetapi
jika faktornya lingkungan, maka perlu dilakukan modifikasi lingkungan
yang lebih menarik.
b. Seseorang Memiliki Lebih Dari Satu Motif
a. Pahami mengapa seseorang berpartisipasi dalam aktivitas fisik.
b. Orang memiliki lebih dari satu alasan untuk berpartisipasi.
c. Motif dapat berubah setiap waktu.
c. Merekayasa Lingkungan
Merekayasa lingkungan adalah salah satu cara untuk meningkatkan
motivasi
a. Kompetisi atau rekreasi.
b. Memberikan berbagai kesempatan.
c. Sesuaikan karakteristik individu dalam kelompok.
d. Pemberian Reward.
Pemberian reward sudah sangat umum dan peluang
keberhasilannya dalam meningkatkan motivasi sangat besar sekali.
e. Pemimpin Mempengaruhi Motivasi.
Apa yang dilakukan seorang pemimpin, apakah itu pelatih,
orangtua, guru, atau pembina dapat mempengaruhi motivasi individu
yang dipimpin. Misalnya sikap-sikap yang diskriminatif, kesempatan
yang tidak optimal, kurang dapat mendengar dan memahami individu.
Semua itu dapat menjadi penyebab individu kehilangan motivasi.
f. Modifikasi Tingkah Laku
Menggunakan modifikasi tingkah laku untuk merubah motif yang
negatif. Adakalanya individu memiliki motif tertentu yang negatif untuk
melaksanakan tujuannya. Misalnya suka melakukan kekerasan saat
bertanding, tidak sportif, dan sering melanggar peraturan. Dalam kondisi
yang demikian, individu yang bersangkutan perlu dimodifikasi tingkah
lakunya.
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A. KESIMPULAN
Dalam meningkatkan prestasi bagi atlet, maka pemberian motivasi perlu
dilakukan oleh pelatih atau official dari klub bersangkutan. Untuk intrinsic
motivation atau motivasi intrinsik atlet, maka atlet diharapkan mempunyai
kesenangan dan keinginan yang muncul dari dirinya sendiri mengenai cabang
olahraga yang dia tekuni, karena hal itu berhubungan langsung dengan nyaman
atau tidaknya dia dalam menjalani cabang olahraga tersebut yang juga akan
mempengaruhi prestasi bagi atlet tersebut.
Sedangkan untuk pemberian extrinsic motivation atau motivasi ekstrinsik
dapat dilakukan oleh pelatih atau official klub yang bersangkutan. Mulai dari
pemberian reward (penghargaan) berupa pujian, sanjungan, tepuk tangan sampai
pada reward berupa uang. Pemberian reward atau penghargaan berupa verbal
(pujian atau sanjungan) adalah cara pemberian motivasi ekstrinsik yang sangat
mudah sekali dilakukan dan tidak membutuhkan biaya. Hal itu dapat dilakukan
oleh pelatih atau pihak yang bersangkutan kepada atlet pada saat dilakukannya
latihan rutin.
Pemberian reward berupa verbal untuk meningkatkan motivasi atlet
dinilai kurang efektif tanpa adanya pemberian reward berupa uang. Pelatih bisa
memotivasi atlet bagi siapa saja atletnya yang mampu meraih prestasi tertentu
(limit waktu atau target tertentu). Bahkan pada klub-klub profesional, mereka
menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang memadai bagi atlet seperti
kelengkapan sepatu, baju, tas, jaket, makan, tempat tinggal bagi atlet dan
pemusatan latihan (training center). Semua cara tersebut dilakukan pelatih dan
pihak official klub tertentu untuk meningkatkan prestasi atlet melalui motivasi.
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I. PENDAHULUAN
Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) secara definitif berbeda
dengan olahraga, namun cara pandang masyarakat terhadap penjasorkes seringkali tidak
bisa dilepaskan dari bagaimana cara pandang masyarakat terhadap olahraga pada
umumnya. Patut disadari bersama bahwa ruang budaya Indonesia diwarnai secara nyata
oleh corak patriarki dalam segala lini, yang tentu tidak menguntungkan bagi perempuan.
Hal ini tidak bisa dihindarkan pula pada ruang olahraga dan penjasorkes khususnya. Cara
pandang yang demikian pada kenyataan tidak pula dapat dihindarkan dari ruang
Penjasorkes (Setiawan, 2015: 2).
Penjasorkes tidak bisa lepas dari bagaimana cara pandang terhadap tubuh. Tubuh
dalam tradisi masyarakat Indonesia ditempatkan sebagai ruang etis yang harus
didisiplinkan. Sekian banyak nilai sosial dibangun dengan menyandarkan pada realitas
tubuh. Tubuh yang elok, rapi, dan sopan merupakan representasi dari nilai kemuliaan
berperilaku. Demikian pula sebaliknya, bahwa tubuh yang penuh dengan keterbukaan
adalah simbol ketidaksopanan, sehingga perlu dididik dan didisiplinkan. Cara pandang
masyarakat terhadap tubuh berimbas pada klasifikasi tubuh dalam masyarakat mengenai
nilai dan perkenaan yang harus dilakukan. Nampak nyata Tubuh laki-laki lebih
diidentikkan pada realitas yang lumrah/wajar. Sebaliknya, tubuh perempuan adalah
perwakilan dari sekian banyak kesakralan yang harus ditutup dengan rapat untuk
menghindari aib jika dipertontonkan.
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Penjasorkes dan olahraga secara nyata tidak dapat melepaskan entitasnya dengan
ruang sosial dan budaya yang melingkupinya. Seperti yang diungkapkan oleh Antony
Laker (2002:1), bahwa:
“There is an inevitable and symbiotic relationship between culture, education and sport.
Education and sport are two of the major institutions of our society. As such, they interact
with each other, and of course other institutions, to contribute to what we commonly
regard as culture and society. In this way, neither education nor sport are ideologically
neutral because they have implicit values which we incorporate into recognition of both
culture and society. This incorporation of sport and education into the meaning of society
and culture legitimates them and gives them both a value and a place”
Konsep mengenai kesetaraan gender lebih makin terasa dalam dunia olahraga,
dikarenakan sampai saat ini olahraga senantiasa difahami terkait erat dengan tradisi
maskulin. Berbagai faktor seperti halnya mitos, etika, struktur budaya sampai pada tafsir
keagamaan telah menyudutkan wanita pada posisi yang tidak lazim untuk secara utuh
terjun dalam dunia olahraga, menurut L. Webb dan D. Mac Donald (2007: 494): “Various
authors have found organizational culture to be an issue in relation to women and
leadership. For example, Blackmore (1999: 131) found that discourses of masculinity ‘tap
into particular cultures to produce a range of exclusionary practices which “keep women
in their place”, either as subordinate to men in power, or as different to men once in
leadership’. The discursive practices of physical education are infused with the pervasive
influences of sport. Thus the nature of sport and its cultivation of male dominance and
superiority have particular implications for physical education and serve to exacerbate
other factors contributing to the underrepresentation of women in leadership positions in
this area”.
Wacana emansipisasi berjalan serampangan tanpa mempertimbangkan ragam
ideologi, hal ini pula yang nampaknya muncul dalam praktik pengajaran penjasorkes di
Indonesia. Wacana “kesamaan” antara laki-laki dan perempuan sebagai terjemahan
langsung dari wacana emansipasi yang menjadi sebuah tafsiran tanpa pertimbangan yang
fair terhadap beragam ideologi yang berkembang. Wacana ini sudah menjadi isu dunia.
Ilse Hartmann-Tews and Gertrud Pefister dalam Sport and Woman (2005:1),
mengatakan: “Dibanyak negara diseluruh dunia wanita telah ambil bagian dalam olahraga
tapi masih sering terpinggirkan”. Sisi kebudayaan yang hampir-hampir jarang
dibicarakan dalam kerangka ketidak-adilan relasi gender adalah yang berkaitan dengan
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penjasorkes. Padahal, sebagai aktivitas budaya, olahraga dan penjasorkes menyimpan
persoalan ketidakadilan gender yang bersifat akut. Berbagai praktik ketidakadilan secara
nyata mengejawantah dalam dunia olahraga dan penjasorkes.
Surakarta merupakan salah satu wilayah kota di propinsi Jawa Tengah yang
secara nyata saat ini tengah giat melakukan pembangunan termasuk diantaranya adalah
dibidang olahraga dan penjasorkes. Hal ini tampak jelas dengan diluncurkannya program
Layanan Pendidikan Masyarakat Surakarta (LPMS) pada masa pemerintahan Wali Kota
Jokowi. Pada awalnya program ini mendapatkan kritikan hanya merupakan langkah
politis untuk memperoleh popularitas semata.Namun, kenyataan kritik itu tidak terbukti
dengan diteruskannya program tersebut melalui sistem yang lebih mapan, yaitu Bantuan
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang memberikan langkah strategis
pemerintah untuk menyediakan pendidikan murah dan berkualitas bagi masyarakat
Surakarta (Priyatno Harsasto dan Laila Khalid Alfirdaus: 9).
Cara pandang pembelajaran penjasorkes cenderung maskulin menempatkan posisi
perempuan menjadi tidak begitu menguntungkan. Kalau hal ini tidak disadari dan
dibiarkan saja, tentunya penjasorkes hanya akan mengejawantah menjadi ruang yang
tidak adil bagi perempuan. Dari penelusuran yang dilakukan jelas-jelas memberikan rasa
keprihatinan kepada kita bahwa amanah yang diberikan oleh kurikulum tentang
persamaan hak dan porsi dalam pembelajaran penjasorkes antara siswa laki-laki dan
perempuan.
II. Gender
Konsep gender merupakan pemilahan antara kaum laki-laki dan perempuan atas
dasar pensifatan yang dikonstruksikan secara sosial, tidak melekat scara permanen dan
bisa dipertukarkan. Menurut Sugihastuti dan Saptiwan (2007: 5) berpendapat bahwa
kelamin merupakan penggolongan biologis yang didasarkan pada sifat reproduksi
potensial. Kelamin berlainan dengan gender yang merupakan elaborasi sosial dari sifat
biologis.
Gender membangun sifat biologis, dari yang tadinya bersifat alami, kemudian
melebih-lebihkannya, dan pada akhirnya menempatkannya pada posisi yang sama
sekali tidak relevan. Sementara itu, dalam hal ini fakih (1996:7-9) berpendapat:
Pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia
yang ditentukan secara biologi yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Konsep
gender dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu
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dikenal lemah lembut dan cantik, emosional, keibuan. Sementara, laki-laki dianggap
kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sikap ini sendiri merupakan sifat yang bisa
dipertukarkan. Artinya laki-laki ada yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara
ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkaasa, perubahan ciri dan sifat itu dapat
terjadi dari waktu kewaktu dan dari tempat ketempat yang lain.
Gender tidaklah bersifat kodrati, namun merupakan rekayasa masyarakat yang
dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Sedangkan sex adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedadan
antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek biologis. Sex bersifat kekal dan tidak
dapat dipertukarkan, kecuali dengan sebuah upaya rekayasa biologis.
III. Gender dalam Penjasorkes
Penjasorkes adalah bagian integral dari peradaban dunia yang merupakan sebuah
arena permainan gender ditampilkan secara nyata. Harapan normatif untuk berperan
menurut jenis kelamin telah menciptakan dunia penjasorkes yang dikembangkan dalam
situasi bias gender. Penjasorkes yang terpusat ‘bekerja’ berkaitan dengan tubuh, menjadi
bagian yang penting dalam studi perbedaan gender (Wright, 1996: 63).
Tubuh yang menjadi media utama dalam proses penjasorkes secara nyata sangat
rentan menimbulkan berbagai persoalan yang terkait dengan gender serta berbagai ragam
budaya yang melatar belakanginya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Nielsen (2011:
648) bahwa:
Physical education is an important area for the construction and enactment of the
interrelated categories of gender and ethnicity, especially of dominant, in
Connell’s words, ‘hegemonic masculinity’, which is closely intertwined with
masculinity constructions among boys with mainstream as well as boys with
‘ethnic’ backgrounds.
Konsepsi diri tentang makna menjadi laki-laki dan perempuan menyebabkan
siswa secara sukarela memilih aktivitas yang sesuai dengan peran gendernya. Siswa yang
memiliki gagasan tentang aktivitas apa yang cocok untuk laki-laki dan apa yang cocok
untuk perempuan. Akibatnya, perbedaan aktivitas berdasarkan gender pun terjadi.
Fenomena ini dianggap hal yang wajar, baik oleh murid maupun guru penjasorkes.
Secara fisiologis wanita dan pria memang merupakan sosok yang berbeda , namun dalam
proses aktifitas fisik terutama penjasorkes tidak ada hal yang mengatur tentang perbedaan
perlakuan wanita dan pria, tuntutan agar wanita harus mengikuti gerakan pria dam
penjasorkes masih sering diperdebatkan , tidak terkecuali oleh guru pendidikan jamani itu
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sendiri, masih ada guru penjasorkes yang memberikan perlakuan berbeda terhadap wanita
dan pria, bahkan ada juga yang menempatkan wanita sebagai penonton saja apabila
penjasorkes sedang berlangsung (Wiguna, 2013: 1).
Peran wanita dalam penjasorkes selalu penuh dengan kontroversi , terutama bila
dikaji melalui norma sosial yang muncul dimasyarakat. Norma akan berkembang seiring
dengan

kesepakatan-kesepakatan

sosial

masyarakatnya,

sering

juga

disebut

dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan
dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat
memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang
telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam
masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Dalam dunia
pendidikan peran gender hendaknya sangat diperhatikan secara matang karena akan
mempengaruhi kemampuan dalam mentransfer ilmu apabila penerapan konsep gender
dalam pendidikan tidak dilakukan secara hati-hati maka yang terjadi transfer ilmu akan
berjalan tidak sesuai harapan.
2.2.2 Guru Penjasorkes
Guru penjasorkes dan guru non penjasorkes adalah sama-sama sebagai seorang
pendidik. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 39
ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan
dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sebagai pendidik, guru
dalam situasi sosial apapun tetap dinilai oleh masyarakat sebagai pemberi inspirasi,
penggerak, dan pelatih dalam penguasaan kecakapan tertentu, khususnya untuk para
siswa agar mereka siap dalam membangun lingkungan sosialnya.
Profil guru penjasorkes dituntut memenuhi standar kompetensi, menurut
Sukintaka dalam Adam nurlian hidayat (2010:8) persyaratan sebagai berikut: 1) sehat
jasmani dan rohani, dan berprofil olahragawan, 2) berpenampilan menarik, 3) tidak
gagap, 4) tidak buta warna, 5) intelegen, 6) energik dan berketerampilan motorik.
Menurut Agus S. Suryobroto dalam Aep Juardi, Soni Nopembri (2009:9), guru
penjasorkes yang efektif dan efisien adalah jika:
a. Guru tidak mudah marah.
b. Guru memberi penghargaan dan pujian pada siswanya.
172

c. Guru berperilaku yang mantap.
d. Waktu untuk pengelolaan kelas tidak banyak.
e. Kelas teratur dan tertib.
f. Kegiatan bersifat akademik.
g. Guru kreatif dan hemat tenaga.
h. Siswa aktif dan kreatif.
Guru penjasorkes olahraga dan kesehatan haruslah aktif, kreatif, inovatif dan
efektif dalam pembelajaran. Guru yang aktif yaitu guru yang tidak pasif saat mengajar,
tidak hanya duduk berdiam diri saat mengajar penjasorkes, akan tetapi harus aktif
dengan memberikan informasi, memeragakan dan mempraktikkan, sehingga siswa
menangkap pesan atau perintah guru tersebut. Guru penjasorkes olahraga dan kesehatan
juga harus kreatif dalam memodifikasi sarana dan prasarana yang ada sehingga proses
belajar mengajar berjalan lebih baik, menyenangkan dan sesuai dengan harapan, karena
sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah-sekolah tidaklah sama lengkapnya.
Minimnya sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah menuntut guru untuk bisa
kreatif dalam menyikapinya, sehingga proses belajar mengajar penjasorkes tetap bisa
berjalan dengan baik dan tidak membosankan.
Dalam pembelajaran guru penjasorkes olahraga dan kesehatan harus inovatif,
maksudnya harus bisa memperkenalkan, mempraktikkan dan membuat karya atau cara
mengajar atau karya baru lainnya. Misalnya, membuat metode pengajaran dengan
metode pendekatan taktik ataupun dengan membuat metode mengajar yang menarik
dan lebih menyenangkan bagi siswa, baik dari sarprasnya, permainannya, maupun
metode pembelajarannya. Selain efektif, kreatif dan inovatif, guru penjasorkes olahraga
dan kesehatan dalam pembelajaran juga harus efektif dalam menguasai materi pelajaran
dan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik. Guru yang efektif memiliki strategi
pengajaran yang baik, didukung oleh metode penetapan tujuan, perencanaan
pengajaran, dan manajemen kelas. Guru harus tahu bagaimana cara memotivasi,
berkomunikasi, dan berhubungan secara efektif dengan peserta didik dari berbagai latar
belakang kultural. Guru juga harus mengetahui cara menggunakan teknologi yang tepat
guna di dalam maupun di luar kelas.
Menurut Sukintaka dalam Teguh prasetyo (2012:11) dalam sebuah kompetensi
penjasorkes, bahwa guru penjasorkes harus memenuhi persyaratan dalam penjasorkes,
diantaranya:
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a. Memahami pengetahuan pendidikan penjas.
b. Memahami karakter anak didik.
c. Mampu membangkitkan dan memberikan kesempatan pada anak didik
untuk aktif dalam proses pembelajaran potensi kemampuan motorik dan
keterampila motorik.
d. Mampu memberikan bimbingan dan pengetahuan pada anak didik dalam
proses pembelajaran dalam mencapai tujuan.
e. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menilai serta
mengkoreksi dalam proses pembelajaran penjas.
f. Memiliki pemahaman, penguasaan pemahaman dan keterampilan
motorik.
g. Memiliki pengetahuan tentang unsur kondisi fisik.
h. Memiliki

kemampuan

untuk

menciptakan,

mengembangkan

dan

memanfaatkan lingkungan yang sehat dalam upaya mencapai tujuan
pendidikan.
i. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi anak didik dalam
berolahraga.
j. Mempunyai kemampuan untuk menyalurkan hobinya dalam berolahraga.
Dari uraian-uraian diatas disimpulkan bahwa kemampuan seorang guru
penjasorkes, merupakan salah satu potensi dalam melakukan suatu pekerjaan yang di
dalamnya berkaitan dengan karakteristik individu seperti intelegensi dan manual skill.
Guru penjasorkes olahraga dan kesehatan haruslah aktif, kreatif, inovatif dan efektif
dalam pembelajaran terhadap siswa. Selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan
dalam merancang, mengelola dan melaksanakan aktivitas pembelajaran, serta
menentukan arah dan perkembangan peserta didik terkait tujuan pendidikan yang akan
dicapai. Seorang guru penjasorkes seyogyanya memahami akan persoalan tersebut.
Dengan memahami berbagai ragam gender yang berkembang dalam diri peserta didik,
akan membantunya membuat sajian pembelajaran yang efektif dan fair untuk seluruh
siswa. Namun, berdasarkan dari asumsi sederhana peneliti bahwa dalam setiap kurikulum
yang mempersiapkan calon guru penjas (LPTK Penjasorkes) belum memberikan
pembekalan yang cukup kuat untuk itu. Hal ini menjadi semacam hipotesis kerja bagi
peneliti bahwa ada persoalan yang muncul dalam setiap diri guru penjasorkes terkait
dengan ideology gender yang berkembang dan menjadi keyakinan dari setiap murid.
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Permasalahan tersebut akhirnya turut mempengaruhi tingkat kualitas sajian pembelajaran
yang mencoba dikreasikan oleh guru.
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ABSTRAK
Tujuan melakukan pengelolaan stres adalah mengarahkan stres agar bersifat positif yang
dapat membantu myusun suatu stategi belajar yang dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa. Mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas di tahun Indonesia emas tidak
dapat dilalui dengna cara yang instan. Guru serta orang tua sangat berperan dalam
membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Mampu memahami kondisi
psikologis siswa serta mempu mengatasi masalah psikologi siswa juga suatu kemampuan
yang perlu dimiliki guru dan orang tua. Sehingga dapat diterapkan strategi pembelajaran
yang sesuai dengan kondisi siswa dan akan diperoleh hasil belajar yang optimal untuk
mempersiapakn generasi penerus di tahun Indonesia emas.
Kata Kunci: Pengeloaan Stres, Motivasi Belajar.
PENDAHULUAN
Golden Generation is genius peoples with Pancasilaism sense (Generasi emas adalah
generasi Indonesia yang Genius dan Pancasilais) (Faisal. 2015:75). Pancasila dan UUD 1945
dimana di dalamnya memuat segala aspek dalam upaya menumbuhkan sikap toleransi,
gotong-royong dan tenggang rasa sebagai modal menciptakan masyarakat yang damai dan
harmonis yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki jati diri
budaya relegius, jujur, santun, ramah, disiplin dan gotong-royong. Inilah yang harus kita
tanamkan pada setiap diri generasi muda agar terciptanya Indonesia yang berdaulat dan
bermartabat. Generasi yang memiliki karakter jati diri bangsa yang demikian, adalah
generasi emas bangsa yang dapat menjadi pilar penyanggah keutuhan, integritas, dan
martabat bangsa dan negara Indonesia. Untuk mencapai itu semua tentunya membutuhkan
proses yang tidak dapat terhindar dari kendala. Proses tersebut tentunya tidak lepas dari
kewajiban siswa sebagai pelajar yang memiliki bebagai macam aktifitas. Aktifitas tersebut
terkadang dapat menimbulkan stres yang menjadi penghambat proses pembentukan generasi
penerus bangsa di tahun Indonesia emas.
Stres biasanya dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat menghambat kinerja
seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan, serta dalam proses belajar bagi
siswa. Siswa yang pada tahun 2017 ini duduk di bangku SD, SMP, dan SMA akan menjadi
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tumbuh dewasa hingga pada 2045 yang merupakan tahun Indonesia emas. Siswa tersebut
kelak akan menjadi pemimpin bangsa di tahun 2045 menggantikan generasi yang
sebelumnya. Sebagai calon pemimpin di tahun Indonesia emas tentunya membutuhkan
proses belajar yang panjang. Proses belajar yang tentunya wajib untuk ditempuh adalah
melalui pendidikan fomal serta di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tetapi kendala
seringkali muncul pada pendidikan formal yang dilalui siswa dan siswi adalah stres yang
berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa. Pada bidang ilmu psikologi telah
ditemukan cara untuk mengelola stres sehingga tidak berdampak negatif, karena stres yang
dikelola dengan baik dapat berdampak positif (Borba, 2009:245). Selain itu pada bidang
ilmu psikologi juga telah ditemukan cara meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Tetapi
strategi pengelolaan stres belajar pada siswa untuk meningkatkan motivasi belar siswa masih
jarang diterapkan sebagai straegi meningkatkan motivasi belajar siswa (Bunga, 2008:1).
STRES DAN PENGELOLAANNYA
Stres dapat muncul sejalan dengan peristiwa dan perjalanan kehidupan yang dilalui
oleh individu dan terjadinya tidak dapat dihindari sepenuhnya. Pada umumnya, individu
yang

mengalami

stres

akan

terganggu

siklus

kehidupannya

dan

merasakan

ketidaknyamanan. Orang yang mengalami stres berkelanjutan dapat membahayakan diri
sendiri maupun orang lain sehingga masyarakat perlu memahami indikasi gejala stres,
dampak stres pada diri individu, mengetahui penyebab stres, dan cara menguranginya.
Sehingga stres yang berdampak negatif dapat terhindarkan.
Stres adalah ketidak seimbangan antara antara tuntutan dengan kemampuan untuk
memenuhi tuntutan tersebut (Ali Maksum, 2008:109). Bagi siswa menjalani rutinitas
bersekolah serta belajar merupakan suatu kewajiban. Bagi siswa sekolah dasar (SD) dituntut
untuk mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, antara lain: Matematika, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Kesenian, dll. Pada siswa di bangku sekolah menengah
pertama (SMP) juga tidak jauh berbeda dengan tingkat sekolah dasar dalam bidan ilmu yang
dipelajari. Sedangkan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah
kejuruan (SMK) disiplin ilmu yang dipelajari bisa dikatakan menjadi lebih spesifik. Tetapi
pada jenjang SMA dan SMK kewajiban mempelajari disipilin ilmu yang dipilih memiliki
tuntutan untuk mempelajarinya secara lebih mendalam. Tidak menutup kemungkinan
kegiatan belajar mengajar yang padat serata tugas-tugas yang banyak menjadi titik awal
munculnya ketidakmampuan untuk memenuhi semua kewaiban siswa yang duduk di bangku
SD, SMP, dan SMA/SMK. Ketidakmampuan ini diwujudkan dalam bentuk stres dan
tentunya dapat berdampak negatif bagi motivasi belajar siswa sebagai calon pemimpin.
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Karena menjadi calon pemimpin harus memiliki motivasi serta semangat yang tinggi untuk
belajar sehingga masalah tersebut perlu ditangani. Gejala secara fisik individu yang
mengalami stress, antara lain ditandai oleh: gangguan jantung, tekanan darah tinggi,
ketegangan pada otot, sakit kepala, telapak tangan dan atau kaki terasa dingin, pernapasan
tersenga-sengal, kepala terasa pusing, perut terasa mual-mual, gangguan pada pencernaan,
susah tidur, dan bagi wanita akan mengalami gangguan menstruasi (Waitz, Stromme, Railo,
1983:52-71).
Pengeloaan stres belajar dapat menjadi solusi. Stres belajar adalah suatu respon atau
perasaan yang tidak mengenakkan yang dialami oleh seseorang yang dipengaruhi oleh
individu dan situasi eksternal sehingga menimbulkan akibat-akibat khusus secara psikologis
maupun fisiologis terhadap seseorang (Agus Murtana, 2014:1). Akibat secara psikologis
yang terjadi pada siswa yang mengalami stress belajar dapat ditunjukan dengan menurunnya
motivasi belajar yang berdampak pada berkurngnya minat belajar. Selain itu stes belajar
dapat berdampak secara fisiologis yang dapat terlihat apabila siswa mengalami ganguan
kesehatan akibat ketidak mampuan tubuh untuk memenuhi tanggung jawab serta kegiatan
sebagai seorang siswa. Gangguan kesehatan ini tentunya juga dapat berdampak negative
pada motivasi belajar siswa.
Terbebas dari masalah memang memang tidak mungkin, karena selama manusia
hidup tidak akan terbebas dari masalah. Masalah bisa menimbulkan stres, tidak terkecuali
pada siswa sebagai seorang pelajar. Sehingga stres yang diakibatkan karena kelelahan
maupun kejenuhan dalam proses belajar siswa ketika menempuh pendidikan perlu untuk
dikelola. Cara untuk mengelola stres yang pertama adalah sadar adanya stres sehingga siswa
dapat lebih mengenal dirinya sendiri dari aspek psikologis. Kemudian dapat dilakukan
analisis apa yang menjadi penyebab stres (stesor), analisa ini dapat dilakukan secara pribadi
maupun dengn bantuan orang terdekat seperti orang tua maupun guru sehingga dapat
diambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Berpikir positif juga dapat membantu
untuk mengatasi stres belajar tersebut. Selain cara tersebut dapat pula dilakukan terapi
tingkahlaku yang dibantu oleh tenaga ahli dengan cara melakukan biofeedback, relaksasi
progresif, meditasi, dan konseling (Ali Maksum, 2008:114). Melakukan istirahat yang cukup
juga dapat menghindarkan dari gangguan fisiologis yang dapat berdampak pada menurunnya
motivasi belajar siswa. Mengelola kegiatan siswa dengan baik seperti membuat jadwal
kegiatan juga dapat membantu kesiapan siswa menghadapi rutinitas serta kewajibannya
sebagai seorang pelajar. Apabila terjadi kejenuhan dalam menjalankan kewajiban sebagai
seorang pelajar maka perlu juga untuk melakukan kegiatan yang bersifat rekreatif. Tentunya
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salah satu hal terpenting untuk mengatasi suatau masalah adalah dengan memperkuat
kepercayaan kepada Tuhan.
MOTIVASI BELAJAR
Motivasi adalah penggerak atau pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu (Ali
Maksum, 2008:49). Motivasi belajar sangat penting dalam pengembangan diri, sebab
pengembangan diri adalah belajar, belajar adalah pengembangan diri. Itulah semangat
belajar yang harusnya dimiliki generasi emas bangsa Indonesia. Karena tanpa belajar tidak
akan tercipta generasi Indonesia yang berkualitas untuk membangun bangsa.Sebagai
generasi penerus bangsa tentunya para siswa harus memiliki motivasi yang tinggi untuk
terus belajar, sehingga akan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang dibutuhkan untuk
masa depanya.
Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan
anak dalam belajar. Sehingga dapat diartikan bahwa motivasi belajar adalah pendorong atau
penggerak yang membuat siswa tekun

belajar dalam bidang akademik, olahraga, dan

aktivitas sosial (Catharina., dkk, 2006:154-156). Aktivitas akademik, olahraga, dan sangat
diperlukan untuk mempersiapkan siswa untuk membangun kemampuannya sehingga
memiliki kompetensi untuk membangun karirnya dimasa depan. Kegiatan tersebut akan
meningkatkan kemampuan akademiknya dan menjadi generasi penerus yang akan tumbuh
sehat secara jasmani dan rohani serta mampu bersosialisasi dengan baik.
Motivasi dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi instrisik dan motivasi ekstrinsik
(Alimuddin, 2009:2). Motivasi dapat timbul dari dalam diri siswa itu sendiri yang disebut
dengan motivasi instrinsik. Siswa yang memiliki motivasi instrinsik cenderung akan menjadi
orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu.
Karena siswa tersebut memiliki keinginan dan dan usaha yang teguh untuk menjadi
seseorang yang ingin maju dan berkembang, hal tersebut sangat mencerminkan karakter
pemimpin masa depan. Motivasi juga dapat timbul dari luar diri siswa yang disebut motivasi
ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah energi yang aktif dan berfungsi karena adanya
rangsangan dari luar untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang berasal dari luar ini akan
meningkatkan motivasi belajar siswa.
Manfaat motivasi belajar akan memperjelas gambaran mengenai suatu proses yang
dapat memunculkan dan mendorong perilaku dari siswa yang positif, memberikan siswa
suatu arahan atau memberikan gambaran mengenai tujuan dari tindakan yang dilakukan
siswa agar apa yang dilakukan dapat terarah, dan mengarahkan pada pilihan perilaku tertentu
yang dapat berdamapak positif pada siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam
kegiatan belajar yaitu: sikap, kebutuhan, rangsangan, afeksi, kompetensi, dan penguatan.
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Faktor-fator tersebut apabila dapat dikelola dengan baik akan mengoptimalkan proses
belajar dan memperoleh hasil belajar yang optimal. Strategi yang digunakan untuk dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah yaitu dengan meningkatkan minat belajar
siswa, mendorong rasa ingin tahu siswa, menggunakan variasi penyajian pembelajaran yang
menarik, dan membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar (Catharina., dkk,
2006:188).
KESIMPULAN
Menjadi pemimpin ditahun Indonesia emas, yaitu tahun 2045 memang membutuhkan
proses. Proses tersebut tentunya harus dimulai dari sekarang, yakni tahun 2017 ini dengan
cara mempersiapkan siswa SD, SMP/sederajad, SMA/SMK/sederajad melalui proses belajar.
Dalam melaksanakan proses belajar tentunya banyak kewajiban yang harus diselesaikan,
yang terkadang segala rutinitras dan banyaknya kewajiban tersebut menjadi stresor. Stres
belajar adalah suatu respon atau perasaan yang tidak mengenakkan yang dialami oleh
seseorang yang dipengaruhi oleh individu dan situasi eksternal sehingga menimbulkan
akibat-akibat khusus secara psikologis maupun fisiologis terhadap seseorang. Stres belajar
yang dikelola dengan baik justru akan memberikan dampak positif sehingga dapat
membantu dalam menyusun stategi belajar yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Meningkatnya motivasi belajar akan berdampak pada meningkatnya hasih belajar.
Cara untuk mengelola stres dapat dilakukan dengan memahami dan sadar adanya
stress, melakukan analisis apa yang menjadi penyebab stress yang dapat dilakukan secara
pribadi maupun dengn bantuan orang terdekat seperti orang tua maupun guru, berpikir
positif juga, melakukan biofeedback, relaksasi progresif, meditasi, dan konseling, melakukan
istirahat yang cukup, mengelola kegiatan siswa, melakukan kegiatan rekreatif apabila terjadi
kejenuhan, dan memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Setelah stres teratasidapat
dilanjutkan dengan menyusun strategi belajar. Strategi yang digunakan untuk dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah yaitu dengan meningkatkan minat belajar
siswa, mendorong rasa ingin tahu siswa, menggunakan variasi penyajian pembelajaran yang
menarik, dan membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Sehingga jati diri bangsa
Indonesia yang memiliki budaya relegius, jujur, santun, ramah, disiplin dan gotong-royong
dapat tercermin dan benar-benar tertanam dalam diri para siswa sebagai generasi emas
bangsa Indonesia. Inilah yang akan menjadi modal generasi muda agar terciptanya Indonesia
yang berdaulat dan bermartabat sehingga dapat menjadi pilar penyanggah keutuhan,
integritas, dan martabat bangsa dan negara Indonesia.
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ABSTRAK
Olahraga bertujuan untuk membentuk mental dan membangun fisik yang bugar. Sehingga
olahraga sangat membantu dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter perlu
ditamankan sejak dini. Nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga dapat membentuk
mentah serta jiwa spiritual. Gerakan-gerakan dalam olahraga dapat membantu membentuk
fisik yang sehat dan bugar. Dengan melakukan pendidikan karakter melalui olahraga, secara
otomatis mambantu program pemerintah “mengolahragakan masyarakat dan
memasyarakatkan olahraga”.
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah investasi masa depan. Melalui pendidikan maka mental dan
karakter dapat terbangun. Hal tersebut seiring dengan pepatah dalam dunia olahraga, “Men
Sana in Corpora Sanno” yaitu didalam tubuh yang kuat akan terdapat jiwa yang sehat pula.
Falsafah tersebut menggambarkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup baik
secara batiniah dan kualitas kerja jasmaniah, pencapaian sehat bugar sangat dibutuhkan.
Dalam situasi tersebut, olahraga merupakan media pendidikan yang seharusnya dan
selayaknya menjadi pilar keselarasan serta keseimbangan hidup sehat dan harmonis.
Olahraga merupakan pilar penting karena jiwa fairplay, sportivitas, team work, dan
nasionalisme dapat dibangun melalui olahraga. Melalui aktivitas olahraga kita banyak
mendapatkan hal-hal yang positif. Olahraga bukan sekedar kegiatan yang berorientasi
kepada faktor fisik belaka, olahraga juga dapat melatih sikap dan mental kita. Pembentukan
karakter bangsa dapat dilakukan salah satunya melalui olahraga. Dengan olahraga kita bisa
kembangkan karakter bangsa, sportivitas sekaligus merekatkan persatuan bangsa. Atas dasar
tersebut, semua komponen bangsa harus memberikan andil dalam memajukan olahraga
nasional.
Menurut Irwan Prayitno (2008), secara normatif dan sebagaimana telah hampir dapat
diterima oleh umumnya kita sekalian, pembentukan karakter bangsa merupakan hal yang
amat penting bagi generasi muda dan bahkan menentukan nasib bangsa dimasa yang akan
datang. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan
seseorang karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kecerdasan,
keterampilan, mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk pribadi yang bertanggung
jawab, cerdas dan kreatif.
PENGERTIAN KARAKTER
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Karakter atau watak merupakan perpaduan dari segala tabiat manusia yang bersifat
tetap sehingga menjadi “tanda” khusus untuk membedakan antara satu orang dengan orang
lainnya. Dalam bahasa Yunani, Charasein (karakter) berarti mengukir corak yang tetap dan
tidak terhapuskan. Sedangkan Barnadib (1988) mengartikan watak dalam arti psikologis dan
etis, yaitu menunjukkan sifat memiliki pendirian yang teguh, baik, terpuji, dan dapat
dipercaya. Berwatak berarti memiliki prinsip dalam arti moral. Pembangunan karakter
adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia.
Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar.
Pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan, menyusun harga diri yang kukuhkuat, pandai, terampil, jujur, tahu kemampuan dan batas kemampuannya, mempunyai
kehormatan diri.
Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Ada beberapa karakter manusia menurut motivasinya:
1. Achievement Motivation Manusia yang memiliki karakter dengan motivasi seperti ini
selalu berusaha untuk mendapat prestasi yang terbaik. Ciri-cirinya adalah mengurung diri
di kamar untuk selalu belajar serta kurang peka terhadap lingkungan.
2. Popularity Motivation Manusia dengan karakter seperti ini selalu mengutamakan
hubungan sosial, rela meninggalkan kepentingan pribadinya untuk urusan pertemanan.
Cirinya adalah pada umumnya menghabiskan waktu berjam-jam demi membina
hubungan sosial yang baik.
3. Power Motivation Manusia dengan karakter ini cenderung bersifat pemimpin, selalu ingin
lebih pandai, kuat, dan berkuasa. Pembentukan karakter-karakter tesebut dipengaruhi oleh
faktor genetik dan lingkungan. Cattel menyebutkan bahwa sepertiga kepribadian manusia
dipengaruhi oleh faktor genetik, sedangkan dua pertiga sisanya dipengaruhi oleh
lingkungan.
Lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan pada kepribadian manusia. Anak
dilahirkan melalui asal-usul genetik yang baik dan akan berinteraksi dengan lingkungan saat
tumbuh dan berkembang. Jika anak tersebut tumbuh dan berkembang dalam lingkungan
yang kurang mendukung, maka potensi yang dimiliki pun tidak akan berkembang dengan
baik. Hal tesebut seiring dengan pendapat E.Fromm bahwa karakter manusia dapat
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mengalami perubahan. Pernyataan tersebut dibuat untuk menolak sebuah syair,
“Sesungguhnya pohon yang jelek, jelek pulalah sifatnya, walau ia tumbuh di taman surga”.
Dengan demikian, watak atau karakter dapat dibentuk melalui pendidikan yang didapatkan
oleh manusia melalui lingkungan dari luar dirinya.

STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER
Untuk menumbuhkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa perlu menggunakan strategi sehingga terbentuk 4 karakter
yang idealis. Menurut Anifral Hendri (2008), ada beberapa strategi dalam pembentukan
karakter, antara lain:
1. Keteladanan; Memiliki Integritas Tinggi serta Memiliki Kompetensi: Pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional.
2. Pembiasaan
3. Penanaman kedisiplinan
4. Menciptakan suasana yang konduksif
5. Integrasi dan internalisasi
6. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan
jasmani.
7. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cintai damai, sikap sosial dan
toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama.
8. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas ajar dalam
pendidikan jasmani.
9. Mengembangkan keterampilan untuk melakukan aktivitas jasmani dan olahraga, serta
memahami alasan-alasan yang melandasi gerak dan kinerja.
10.

Menumbuhkan kecerdasan emosi dan penghargaan terhadap hak-hak asasi orang lain

melalui pengamalan fairplay dan sportivitas.
11.

Menumbuhkan self-esteem sebagai landasan kepribadian melalui pengembangan

kesadaran terhadap kemampuan dan pengendalian gerak tubuh.
12.

Mengembangkan keterampilan dan kebiasaan untuk melindungi keselamatan diri

sendiri dan keselamatan orang lain.
13.

Menumbuhkan cara pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani dan pola

hidup sehat.
14.

Menumbuhkan kebiasaan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif secara teratur

dalam aktivitas fisik dan memahami manfaat dari keterlibatannya.
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15.

Menumbuhkan kebiasaan untuk memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan

aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif.
Sedangkan menurut Stefan Sikone (2006), dalam melaksanakan pembentukan
karakter, generasi muda memiliki 3 peran penting yaitu:
1. Sebagai pembangun kembali karakter bangsa (charater builder). Peran generasi muda
adalah membangun kembali karakter positif bangsa. Hal ini tentunya sangat berat, namun
esensinya adalah adanya kemauan keras dan komitmen dari generasi muda untuk
menjunjung nilai-nilai moral diatas kepentingan-kepentingan sesaat sekaligus upaya
kolektif untuk menginternalisasikannya.
2. Sebagai pemberdaya karakter (character enabler). Generasi muda dituntut untuk
mengambil peran sebagai pemberdaya karakter. Bentuk praktisnya adalah kemauan dan
hasrat yang kuat dari generasi muda untuk menjadi role model dari pengembangan
karakter bangsa yang positif.
3. Sebagai perekayasa karakter (character engineer). Peran yang terakhir ini menuntut
generasi muda untuk terus melakukan pembelajaran. Harus diakui bahwa pengembangan
karakter positif bangsa bagaimanaupun juga menuntut adanya modifikasi dan rekayasa
yang tepat disesuaikan dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peran generasi muda
sangat diharapkan oleh bangsa, karena ditangan merekalah proses pembelajaran dapat
berlangsung dalam kondisi yang paling produktif.

PENGEMBANGAN OLAHRAGA DI INDONESIA
Berdasarkan UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN),
olahraga dibagi menjadi tiga pilar, yaiitu Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan
Olahraga Rekreasi.
1. Olahraga Pendidikan (Education Sport) Olahraga pendidikan adalah olahraga yang
diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
2. Olahraga Rekreasi (Sport for All) Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dapat
dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, maupun organisasi
olahraga.
3. Olahraga Prestasi (Competitive Sport) Olahraga prestasi adalah olahraga yang
orientasinya pada pencapaian prestasi.
Olahraga dalam kehidupan memiliki eksistensi yang signifikan. Olahraga dapat
dikatakan sebagai miniaturnya kehidupan, menembus tingkatan atau tatanan masyarakat, dan
menurut D.Mac.Arthur sebagai “penjaga negara”. Olahraga disebut sebagai minaturnya
kehidupan, karena seluruh komponen manusia yang meliputi komponen kognitif, afektif,
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dan psikomotorik bekerja saat melakukan olahraga. Menurut Eldon, tatanan yang ditembus
oleh olahraga diantaranya status sosial, mode, dan etika.

NILAI-NILAI DALAM OLAHRAGA
Di tengah carut marutnya kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, tentunya
sangat dibutuhkan orang-orang yang dalam setiap sepak terjangnya menjunjung tinggi nilainilai moral kemanusian. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan individu-individu yang
berkarakter dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks inilah olahraga
menjadi bagian penting sebagai sebuah instrumen pembentukan nilai dan karakter bangsa.
Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan
YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam
pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum,
tata krama, budaya dan adat istiadat. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang
bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan
yang dibuatnya.
Olahraga pada hakikatnya adalah miniatur kehidupan. Pernyataan ini mengandung
maksud bahwa esensi-esensi dasar dari kehidupan manusia dalam keseharian dapat dijumpai
pula dalam olahraga. Olahraga mengajarkan kedisiplinan, jiwa sportif, tidak mudah
menyerah, jiwa kompetitif yang tinggi, semangat bekerjasama, mengerti akan aturan dan
berani mengambil keputusan kepada seseorang.
United Nations (suatu organisasi non-pemerintah terakreditasi (LSM) di PBB) (2003)
juga menyatakan bahwa olahraga merupakan instrumen yang efektif untuk mendidik kaum
muda terutama dalam nilai-nilai. Menurut United Nations sejumlah nilai yang ada dan dapat
dipelajari melalui aktivitas olahraga meliputi: cooperation (kerjasama), communication
(komunikasi), respect for the rules (menghargai peraturan), problemsolving (memecahkan
masalah), understanding (pengertian), connection with others(menjalin hubungan dengan
orang lain), leadership (kepemimpinan), respect for others (menghargai orang lain), value of
effort (kerja keras), how to win (strategi untuk menang), how to lose (strategi jika kalah),
how to manage competition (cara mengatur pertandingan), fairplay (bermain jujur), sharing
(berbagi), self-esteem (penghargaan diri), trust (kepercayaan), honesty (kejujuran), selfrespect (menghargai diri sendiri), tolerance (toleransi), resilience (kegembiraan dan
keuletan), team-work (kerjasama sekelompok), discipline (disiplin) dan confident (percaya
diri).
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Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh aktivitasa olahraga
terhadap dimensi pribadi, seperti konsep diri, stress, penyimpangan perilaku dan integrasi
sosial. Hasil studi beberapa ahli menunjukkan bahwa:
1. Remaja yang aktif dalam olahraga, penyimpangan perilakunya lebih kecil dibandingkan
remaja yang tidak berpartisipasi dalam olahraga.
2. Remaja yang terlibat dalam aktivitas fisik lebih memiliki ketahanan dan mampu
mengatasi stressor dari lingkungannya.
3. Remaja pada umumnya membutuhkan dukungan sosial, tidak saja dari kelompoknya
melainkan juga dari kelompok dan institusi lainnya.
4. Remaja yang terlibat aktif dalam kegiatan olahraga menunjukkan tingkat kepercayaan
dirinya (self confidence) lebih tinggi daripada remaja yang tidak aktif terlibat dalam
kegiatan olahraga.
Pada akhirnya betapapun baik dan mulianya nilai nilai luhur yang terkandung dalam
olahraga yang sejatinya juga merupakan nilai nilai yang ada dalam kehidupan sehari hari,
tidak akan mempunyai makna apa pun jika tidak diaktualisasikan dan diimplementasikan
dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu yang penting adalah kemauan dari setiap individu
untuk memulai hidup dengan baik yang dilandasi oleh nilai-nilai keutamaan dan didukung
oleh keteladanan para pemimpin seperti orangtua, guru, pemuka masyarakat dan kepala
pemerintahan dari tingkat yang terendah sampai tertinggi. Parapemimpin harus memberikan
teladan yang baik, apa yang diucapkan harus berbanding lurus dengan apa yang dilakukan.
Sungguh bukan pekerjaan yang mudah, namun dengan adanya komitmen
(politicalwill dan political action) dari semua pihak tidak ada barang yang tidak mungkin di
dunia ini. Dengan didukung oleh semua pihak dan disertai dengan visi dan misi yang sama,
mudah mudahan tekad untuk menjadikan olahraga sebagai instrumen untuk membangun
nilai dan karakter bangsa dapat menjadi kenyataan.

OLAHRAGA DAN KARAKTER
Dalam dunia olahraga, perlu dikembangkan budaya sinergis berbagai unsur yang
berkarakter, antara lain sinergis dari lembaga pendidikan (perguruan tinggi), lembaga
pemerintahan, stake-holder, dan unsur lainnya. Pencapaian prestasi merupakan salah satu
perwujudan dari pilar olahraga prestasi. Tiga pilar atau tripilar yang telah disebutkan diatas
sebagai penyangga pencapaian prestasi, kebugaran dan pendidikan anak bangsa yang
berkarakter terdiri dari pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga
pendidikan.
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Filosofis Ilmu Padi merupakan salah satu perwujudan pembentukan karakter
olahraga dimana semakin tinggi prestasi yang diraih namun tetap menunduk dan tidak
sombong dan tetap santun. Sebagai fenomena sosial dan kultural, olahraga tidak bisa
melepaskan dari ikatan moral kemodernan yang kompleks.
Penerimaan eksistensinya secara sosiologis dijamin oleh kemampuannya dalam
menyesuaikan diri dengan pasar, atau sebaliknya, pasar yang akan menjadikannya sebagai
sasaran ekstensifikasinya. Langkah stratgeis untuk pengembangan dan penanaman moral
serta pembentukan karakter melalui olahraga adalah dengan menjadikan aktivitas olahraga
sebagai “icon and character building”. Hal tersebut seiring dengan perkembangan dunia
yang semakin kompleks dan syarat akulturasi.
Plato menyebutkan bahwa pendidikan adalah alat pembentuk karakter bagi seluruh
warga negara. Sampai saat ini olahraga telah digunakan untuk pembentukan karakter, namun
impelementasi untuk hal tersebut masih sangat perlu dioptimalkan pelaksanaannya. Apabila
hal tersebut digarap dengan professional maka karakter pelaku olahraga Indonesia akan
muncul sampai ke kehidupan sehari-harinya. Olahraga sebagai ikon sebuah negara dapat
menjadi mobil mewah untuk sosialisasi dan promosi serta meningkatkanprestise danprice
dari sebuah negara.

KESIMPULAN
Olahraga merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai alat
pembentukan karakter manusia. Olahraga dengan slogan sport for all, merupakan langkah
awal yang strategis menuju pembentukan karakter. Pembentukan karakter selain dilandasi
oleh budaya nasional juga diwarnai oleh budaya dan ciri khusus cabang olahraga yang
dilakukan. Oleh karena itu untuk mengangkat citra Indonesia di mata dunia maka salah satu
cara adalah membangun kebesaran Indonesia kembali: bangunlah olahraganya.
Dengan berolahraga, banyak karakter positif yang dapat terbentuk pada perilaku
olahraga tersebut. Melalui olahraga, seseorang akan memiliki tanggungjawab, rasa hormat
dan memiliki kepedulian dengan sesama. Nilai-nilai ketekunan, kejujuran dan keberanian
juga dapat diperoleh dari aktivitas olahraga dan tentu masih banyak lainnya. Selain itu
merupakan langkah awal untuk memosisikan kembali olahraga dalam pembentukan
karakter.
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Pramuka merupakan salah satu pendidikan nonformal diluar lingkungan sekolah dan
keluarga yang menyelanggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan diberbagai wilayah
diindonesia. Sasaran dari pramuka sendiri meliputi pembentukan watak, akhlak, budi pekerti luhur
yang patuh pada peraturan bangsa dan negara yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Kegiatan
pramuka dapat membentuk karakter agar menjuadi lebih baik yang patuh pada bangsa dan negara.
Tujuan penelitian ini untuk Membentuk karakter melalui kegiatan kepramukaan pada
mahasiswa PKO FKIP UTP Surakarta Semester 6 Tahun Ajaran 2015/2016 sebagai calon guru
olahraga yang nantinya akan ditularkan kepada anak didik ditempat mereka mengajar di wilayah
karisidenan surakarta dan membentuk afektif yang positif sehingga dapat menekan angka kenakalan
remaja khususnya siswa yang menjadi anak didiki nantinya.
Penelitian ini menggunakan metode pengembangan kepramukaan untuk menciptakan
model baru. Data yang dikumpulkan dalam penelitian pengembangan terdiri data: kualitatif dan
kuantitatif.
Hasil dari model kepramukaan dalam membentuk karakter akan menghasilkan produk
baru, yang dapat digunakan oleh guru, pembina pramuka maupun mahasiswa calon guru olahraga
agar dalam pembelajaran terhadap siswa tidak membosankan dan karakter dapat terbentuk secara
khusus dalam meningkatkan karakter pada diri siswa melalui kegiatan kepramukaan yang nantinya
tingkat karakter siswa meningkat serta dapat menghasilkan siswa berprestasi. Sesuai dengan tingkat
perkembangan psikologi maka model pendidikan karakter dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk Kenakalan Mahasiswa di FKIP UTP Surakarta
Bentuk kenakalan mahasiswa di FKIP UTP Surakarta yaitu pelanggaran terhadap peraturan
tata tertib universitas, pelanggaran terhadap kegiatan belajar mengajar, dan pelanggaran terhadap
etika pergaulan mahasiswa .
2. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Mahasiswa di FKIP UTP Surakarta
Pada dasarnya kenakalan mahasiswa di FKIP UTP Surakarta disebabkan atau ditimbulkan
oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal pada diri mahasiswa itu sendiri, dan faktor eksternal
dalam hal ini faktor lingkungan keluarga serta lingkungan sosial.
3. Upaya dalam Menanggulangi Kenakalan Mahasiswa di FKIP UTP Surakarta
Upaya dalam menanggulangi kenakalan mahasiswa di FKIP Surakarta adalah dalam
program tahunan universitas berbasis karakter yang meliputi: (a) aspek pembinaan dan (b) aspek
pencegahan kenakalan. Penekanan program kegiatan ini adalah pada pengenalan dan
pengamalan/penerapan nilai-nilai karakter yang diharapkan melalui intrakurikuler maupun
ekstrakurikuler Secara teknis pelaksanaan program universitas berbasn is karakter ini dikoordinir
doleh dosen universitas yang bersangkutan.
4. Kendala Universitas dalam Menanggulangi Kenakalan Mahasiswa di FKIP UTP
Surakarta.
Kendala universitas dalam menanggulangi kenakalan mahasiswa di FKIP UTP Surakarta
dapat dikelompokkan dalam dua faktor kendala, yaitu: (1) kendala internal universitas , dan (2)
kendala eksternal.
Kata kunci: pramuka, pendidikan karakter, model pembinaan pramuka.
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PENDAHULUAN
Kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang melatih kedisiplinan ,mental,
kerja sama dan jiwa korsa atau jiwa kebersamaan. Kegiatan pramuka sendiri dididik
untuk menjadi manusia yang mandiri dan kreatif dan menjalankan aktifitas seharihari yang berlandaskan pancasila. Tujuan lain dari kegiatan pramuka adalah mendidik
manusia yang bertanggung jawab dan berkepribadian luhur yang sehat jasmani dan
rokhani dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai tujuan bangsa
Indonesia .
Anggota pramuka pandega perguruan tinggi yang sebagai wadah proses
pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa dilaksanakan melalui proses
belajar aktif. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat
dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari
lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa.
Berikut ini nilai-nilai pendidikan karakter: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin,
Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan,
Cinta tanah air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/komunikasi, Cinta Damai, Gemar
Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli sosial, Tanggung jawab.
Sedangkan nilai-nilai dalam dasa Dharma Pramuka meliputi: Takwa Kepad
Tuhan yang Maha Esa; Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; Patriot yang
sopan dan ksatria; Patuh dan suka bermusyawarah; Rela menolong dan tabah; Rajin
trampil dan gembira; hemat, cermat, bersahaja; disiplin, berani dan setia;
Bertanggung jawab dan dapat dipercaya; Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan.
Jika semua anggota Pramuka memahami itu semua, maka seorang manusia akan
menjadi pribadi yang tangguh, bermanfaat bagi lingkungan keluarga, bangsa dan
negara.
Dewasa ini Indonesia khususnya masyarakat Jawa Tengah sangat
membutuhkan kader-kader pemimpin yang berjiwa intelektual ,salah satunya adalah
gerakan pramuka yang berpangkalan diperguruan tinggi sebagai bagian dari
masyarakat intelektual yang sepantasnya menjadi tauladan yang mempererat
persatuan dan kesatuan demi melancarkan perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang
lebih maju. Dalam hal ini “Keputusan Kwartil Nasional Nomor : 086 tahun
1987,tentang : Petunjuk penyelenggaraan dan pengembangan gugus depan yang
berpangkalan di perguruan tinggi”. Melihat pentingnya peran seorang guru dalam
proses pembelajaran terutama dalam hal keberhasilan siswanya, maka guru selalu
dituntut untuk pembelajaran yang aktif inovatif kreatif dan menyenangkan
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(PAIKEM) dan menekankan pada kejujuran. Sehingga seorang guru dituntut
memiliki kemampuan dalam kurikulum dan metode mengajar yang tepat. Sehingga
pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran kepramukaan dalam meningkatkan
kejujuran yang mengarah pada standarisasi proses akan tercapai. Mengingat
pentingnya seorang guru harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat utamanya
adalah metode pembelajaran jasmani olahraga dan rekreasi diharapkan calon guru
memiliki integritas dalam meningkatkan kejujuran siswanya dan dapat menekan
angka korupsi nantinya, yang saat ini korupsi merupakan momok yang sangat
menakutkan yang harus dibasmi dari bumi indonesia ini.
Guru harus dapat memilih metode pembelajaran kepramukaan yang tepat agar
penyajian materi yang bertema kepramukaan dalam lingkup kejujuran tersebut dapat
menarik dan dapat disenangi oleh siswa serta dapat bermakna bagi siswa itu sendiri.
Banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dalam mendidik
muridnya salah satunya menggunakan metode pembelajaran kepramukaan mulai dari
sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Bahkan dalam kurikulum 2013 ini, setiap sekolahan baik tingkat dasar
ataupun menengah diwajibkan mengadakan ekstrakulikuler pramuka sebagai bentuk
membangun karakter siswa, mengingat hal ini maka perlu sekali diadakan
pengembangan melalui Pramuka sebagai pembekalan calon Guru olahraga. Dalam
hal ini “Surat edaran dari Kwatir Jawa Tengah Nomor 426/660 tanggal 20 November
1990, tentang : Penyelenggaraan kepramukaan diberbagai jajaran”. Didalam
pembelajaran pramuka tidak hanya diberikan pembelajaran mengenai pokok-pokok
pramuka saja melainkan pembelajaran bermain yang mengarah pada out bond.
Menurut pendapat Robert E. Slavin (2008: 4) ”Pembelajaran bermain merajuk pada
berbagai macam metode pengajaran dimana siswa bekerja dalam kelompokkelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi
pelajaran”. Demi mencapai tujuan tersebut maka perlu diadakan kegiatan yang
berorientasi kedepan yang bersifat efektif dan produktif ,salah satunya adalah
kegiatan pramuka.Banyak sekali cara pengembangan dalam pembentukan karakter
building akan tetapi dalam penelitian ini akan mengulas dan meneliti lebih dalam
melalui kepramukaan

METODE PENELITIAN
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan, kegiatan
percobaan diawali Data penelitian dikumpulkan meliputi Tes dan Observasi:
1. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil pembelajaran pramuka
dilakukan mahasiswa.
2.

Interview mendalam melalui sistem purposive random sampling.

3.

Observasi digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data tentang aktivitas

mahasiswa dan pembina pramuka selama kegiatan kepramukaan. Data yang dikumpulkan
dalam Penelitian ini meliputi tentang keadaan mahasiswa yang lihat dari aspek :
a. Kuantitatif , yaitu hasil pengukuran kemampuan proses pembelajaran pramuka.
b. Kualitatif, berdasarkan pada hasil pengamatan, interview mendalam dan
catatan pembelajaran selama penelitian.
Data

yang

dikumpulkan

setelah

melaksanakan

penelitian

melalui

pengembangan model, selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan aktivitas
pengorganisasian data. Pengumpulan data, sebagai proses pertama dilakukan melalui
berbagai cara seperti observasi, wawancara, rekaman, dokumen, simulasi dan
sebagainya. Proses yang kedua yaitu reduksi data yaitu sebagai penyederhanaan data
sehingga agar lebih mudah untuk dianalisis. Penyederhanaan data pada umumnya
dilakukan dengan mengklasifikasikannya sesuai dengan hakikatnya sehingga masingmasing data dapat dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Proses yang ketiga yaitu
penyajian data yang terstruktur yang memungkinkan untuk melakukan proses
penarikan kesimpulan.
Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dianalisis menggunakan statistik
deskriptif yaitu :
1. Data kuntitatif, yaitu nilai dari mahasiswa yang meliputi aspek psikomotor, afektif
dan kognitif yang telah dijumlahkan.
2. Data kualitatif, yaitu yang berupa lembar observasi yang berisikan tentang gambaran
ekspresi mahasiswa dan pembina dalam menyampaikan materi.
Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan tindakan
penelitian, dianalisis dengan menggunakan prosentase untuk melihat kecenderungan
peningkatan hasil kemampuan dalam pembelajaran kepramukaan. Kemampuan keterampilan
kepramukaan dianalisis dengan menjumlahkan nilai dari tiga aspek.
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HASIL PENELITIAN
A. Bentuk Kenakalan Mahasiswa di FKIP UTP Surakarta
Jika dilihat dari segi usia, mahasiswa termasuk ke dalam kategori dewasa.
Fase dewasa merupakan salah satu periode dalam rentang kehidupan mahasiswa
Namun dalam menjalani proses perkembangan ini, tidak semua mahasiswa dapat
mencapainya secara baik. Diantara mereka masih banyak yang mengalami
masalah, yaitu yang menampilkan sikap dan perilaku menyimpang atau
nakal sebagaimana dibuktikan dari temuan penelitian di FKIP UTP Surakarta.
Bentuk kenakalan mahasiswa yang tercatat di FKIP UTP Surakarta ini
adalah bervariasi, dan tampaknya secara kuantitas kenakalan mahasiswa dari
tahun ke tahun mengalami penurunan. Adapun bentuk kenakalan mahasiswa
yang terjadi di universitas dimaksud adalah melanggar atau tidak mematuhi
peraturan tata tertib universitas, seperti kebiasaan tidak masuk kuliah, terlambat
datang saat pekuliahan, cara berpakaian yang kurang rapi, membuang sampah
tidak pada tempatnya, perkelahian antar mahasiswa di universitas , mengganggu
mahasiswa lawan jenis, dan pergaulan bebas. Selain itu membuat gaduh di saat
mata kuliah berlangsung, tidak mengikuti mata kuliah saat dosen mengajar,
tidak mengerjakan tugas yang diberikan dosen, dan mengganggu teman atau
mahasiswa lain yang sedang belajar.
Karakter pada orang dewasa sudah terbentuk sejak anak-anak dan remaja.
Pendidikan karakter melalui model-model pembelajaran belum tentu efektif
dilaksanakan. Pendidikan karakter orang dewasa yang sesuai adalah melalui
peningkatan kesadaran untuk berperilaku positif dan evaluasi. Pendidikan
karakter lebih efektif jika muncul dari kesadaran dirinya sendiri, bukan pengaruh
dari orang lain. Bentuk-bentuk pendidikan karakter antara lain dilakukan
melalui: ceramah dan pengajian, pengangkatan tema pendidikan karakter dalam
forum seminar, diskusi, media masa, film, penulisan karya ilmiah yang bertema
pendidikan karakter, belajar dari pengalaman hidup orang lain, dsb. Banyak
pengalaman orang-orang yang berkarakter negatif dapat berubah menjadi positif
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setelah mereka dihadapkan pada permasalahan hidup dan belajar dari kehidupan
orang lain yang sedang mengalami masalah.
Pendidikan karakter perlu memperhatikan tahap-tahap belajar pada ranah
afektif. Pada usia dewasa, belajar afektif sampai pada tahap internalisasi. Proses
belajar ranah afektif yang dapat membentuk karakter kepribadian dapat terjadi
melalui mekanisme sebagai berikut:
a) Penerimaan (receiving phenomena), pada saat ini, anak-anak baru pertama
kali menerima pesan/nasihat tentang nilai-nilai baik dan buruk dalam perilaku
manusia. Anak-anak akan berhasil menjadi manusia yang berkarakter positif
jika dia mau mendengarkan pesan/nasihat tentang nilai-nilai dalam perilaku
yang terkandung di dalamnya.
b) Pemberian respon/menanggapi (responding). Setelah anak mendengar
pesan/nasihat tentang nilai-nilai baik dan buruk, kemudian memberi respon.
Anak yang berpotensi memiliki karakter positif akan mematuhi nilai-nilai yang
baik seperti apa yang telah diterima pada tahap sebelumnya.
c) Penghargaan (valuing), setelah anak mematuhi nilai-nilai positif dalam
perilakunya, anak sudah mulai menerapkan nilai-nilai baik tersebut dalam
kehidupan sehari-harinya meskipun sudah tidak ada pihak lain yang
menyuruhnya.
d) Pengorganisasian (organization) terjadi jika anak sudah terbiasa menerapkan
nilai-nilai positif, maka dia akan dapat memutuskan untuk memilih nilai yang
baik-baik saja jika suatu saat dihadapkan pada beberapa pilihan nilai yang
berbeda-beda.
e) Internalisasi nilai (internalizing value) yaitu terjadi ketika nilai-nilai telah
menjadi filsafat hidup sehingga orang tidak akan terpengaruh oleh faktor luar.
Perilaku positif/negatif sudah merasuk ke dalam diri, konsisten, dan dapat
diprediksi sehingga sulit untuk diubah.
Jadi kenakalan mahasiswa ini tidak dapat digolongkan pada tindakan
melanggar hukum formal maupun juga tidak dapat digolongkan sebagai suatu
tindakan kriminal. Namun demikian, sekecil apapun bentuk kenakalan
mahasiswa perlu ada upaya pembinaan dan pencegahan sedini mungkin dari
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pihak universitas , karena kebiasaan melakukan perbuatan atau tindakan yang
kurang baik atau negatif jika dibiarkan akan menjadi suatu karakter atau
kebiasaan yang kurang baik bagi perkembangan individu mahasiswa itu sendiri.
B. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Mahasiswa di FKIP Surakarta
Tingkat sosial ekonomi yang rendah, akan memunculkan kesulitan
tersendiri bagi mahasiswa bersangkutan. Mahasiswa dihadapkan dengan keraguraguan dalam menentukan sikap, yaitu membantu orang tua mencari nafkah
di rumah dengan melakukan bolos saat perkuliahan atau pulang lebih awal dari
perkuliahan. Tekanan ekonomi keluarga menimbulkan ketegangan tersendiri
bagi mahasiswa yang tentunya sering dirasakan menekan, dan di sisi lain
dihadapkan dengan tugas dan tanggung jawab mengikuti mata kuliah di FKIP
UTP Surakarta akan menimbulkan kesulitan yang tidak bisa dihindari.
Kenyataan tersebut di atas terungkap pada temuan penelitian di FKIP
Surakarta

bahwa dari penuturan mahasiswa yang bermasalah atau memiliki

kasus tindak kenakalan di FKIP UTP Surakarta, seperti sering tidak mengikuti
mata kuliah di kelas, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen.
Kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa
diuniversitas menjadi terabaikan. Di samping itu pengaruh lingkungan sosial
dalam hal ini hubungan pergaulan antar mahasiswa atau kawan-kawannya,
seperti ajakan untuk bolos dari perkuliahan, tidak mengerjakan tugas yang
diberikan dosen, merokok di universitas dan pulang lebih awal dari universitas ,
juga merupakan faktor penyebab kenakalan siswa. Keinginan seorang mahasiswa
untuk melakukan perbuatan yang tidak baik itu, karena adanya suatu dorongan
sosial atau terbentuk karena tuntutan pergaulan. Sikap demikian dianggap
bagi dirinya sebagai bentuk solidaritas social atau pertemanan. Sikap pergaulan
yang tidak baik

ini dapat

pula

merupakan sumber atau faktor penyebab

terjadinya kenakalan. Hal ini dibuktikan dari temuan penelitian sebagaimana
pengakuan

mahasiswa

FKIP UTP Surakarta

yang melakukan perbuatan

tersebut. Dimana terungkap bahwa mahasiswa bersangkutan melakukan
perbuatan bolos saat perkuliahan, tidak mengerjakan tugas dan pulang lebih awal
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dari universitas karena ikut-ikutan teman. Oleh karena itu, sikap dan perilaku
mahasiswa dalam lingkungan sosial, yaitu pergaulan antar teman dapat
merupakan faktor penyebab terjadinya kenakalan diantara mahasiswa itu sendiri
di universitas .
Menyimak dari temuan penelitian tersebut bahwa faktor-faktor penyebab
kenakalan mahasiswa FKIP Surakarta, pada dasarnya dipicu dari persoalan
internal pada diri individunya yang merupakan manifestasi dari ketidak
mampuannya dalam penyesuaian diri baik sebagai individu maupun sebagai
makhluk sosial. Individu melakukan kegiatan selalu dalam interaksi dengan
lingkungannya, lingkungan keluarga, universitas dan masyarakat. Sesuatu yang
datang dari lingkungan mungkin diterima oleh individu sebagai sesuatu yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan, menguntungkan atau merugikan.
Sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan akan diterima oleh individu,
tetapi yang tidak menyenangkan atau merugikan akan ditolak atau dihindari.
Terhadap hal-hal yang tidak disenangi, tidak dibutuhkan atau yang
bersifat ancaman individu akan melakukan usaha-usaha penolakan. Bentuk
penolakan ini bermacam-macam, tetapi pada garis besarnya dapat dibedakan
dalam dua bentuk, yaitu perlawanan, dan pelarian. apabila individu merasa kuat
atau mempunyai kekuatan untuk menghadapi lingkungan yang mengancam
dirinya, maka ia akan melakukan perlawanan atau penentangan terhadap
lingkungan, tetapi apabila ia merasa lemah atau tidak mempunyai kekuatan
untuk melawan lingkungan, maka ia akan menghindarkan diri atau melarikan
diri. Bentuk perbuatan menentang atau melawan ini bermacam-macam dari
menggerutu, mencela atau mencaci maki, memarahi, sampai dengan merusak
dan menghancurkan.
Dengan

demikian

dapat

dikatakan

bahwa

munculnya

perilaku

menyimpang atau kenakalan mahasiswa itu sebenarnya merupakan kompensasi
dari segala kekurangan dan kegagalan yang dialaminya dalam melakukan tugas
perkembangannya termasuk dalam menjalin hubungan dengan lingkungan
sosialnya. Terlebih lagi jika kondisi atau keadaan lingkungannya kurang atau
tidak kondusif dalam mendukung proses tugas perkembangannya.
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C. Upaya dalam Menanggulangi Kenakalan Mahasiswa di FKIP Surakarta
Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
menunjukkan bahwa upaya universitas dalam menanggulangi kenakalan
mahasiswa yang dilakukan melalui pendidikan karakter dalam bentuk program
tahunan FKIP Surakarta yang meliputi aspek pembinaan dan pencegahan adalah
tergolong baik walaupun belum maksimal.
Pada kenyataannya program pebelajaran di FKIP UTP Surakarta yang
telah dilaksanakan mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dalam
upaya menanggulangi kenakalan mahasiswa melalui pendidikan karakter model
kepramukaan.
Untuk program pembinaan, kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa
meliputi: (1) Belajar mengetahui (learning to know) (2) Belajar berbuat (learning
to do) (3) Belajar hidup bermasyarakat (learning to live to gether) (4) Belajar
untuk mengabdi (learning to serve) (5) Belajar untuk menjadi seseorang
(learning to be)
Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa kenakalan
mahasiswa tidak dapat diselesaikan hanya melalui nasihat, ceramah dan hanya
melalui pembelajaran di kelas semata, akan tetapi lebih realistis dengan tindakan
atau perbuatan yang nyata (action). Orang yang paling bertanggung jawab dalam
melaksanakan pembinaan dan pencegahan kenakalan mahasiswa di FKIP UTP
Surakarta adalah dosen. Selain mengajar dan mendidik, dosen berperan dalam
mengembangkan karakter dan kepribadian mahasiswa. Oleh karena itu, dalam
kaitannya dengan pembelajaran kepramukaan di FKIP UTP Surakarta, dimana
pendidikan karakter perlu diintegrasikan ke dalam setiap materi mata kuliah
yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan struktur mata mata kuliah yang
tercantum dalam akademik. Hal ini disadari dengan terbentuknya karakter dan
kepribadian

yang

baik

melalui

proses

pembiasaan

diharapkan

dapat

meningkatkan nilai moral dan karakter para mahasiswa sesuai dengan tujuan
pendidikan yang diinginkan, serta dapat mencegah terjadinya perilaku
menyimpang atau kenakalan di kalangan mahasiswa. Untuk itu, perlu pihak
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FKIP UTP Surakarta meningkatkan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan
kemasiswaan baik yang bersifat umum maupun khusus sehingga dapat
menampung dan menyalurkan bakat serta minat mahasiswa sesuai dengan tugas
perkembangan serta kebutuhannya begitu juga peran aktif dosen makul pramuka
dalam mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan karakter di
saat kegiatan KBM sangat penting, karena ia memahami dan menguasai
kompetensi dalam kaitannya dengan nilai- nilai, sikap, moral dan perilaku yang
diharapkan.
D. Kendala dalam Menanggulangi Kenakalan Mahasiswa di FKIP Surakarta
Mengenai kendala pembinaan dan pencegahan kenakalan mahasiswa di
FKIP Surakarta menunjukkan adalah pada kenyataannya jika dilihat dari sumber
munculnya kendala, maka dapat dikelompokkan dalam dua faktor kendala, yaitu:
(1) kendala internal universitas , dan (2) kendala eksternal.
1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang bersumber dari dalam FKIP
UTP Surakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala yang
tergolong selalu dialami universitas maupun dosen dalam menanggulangi
kenakalan mahasiswa, antara lain: keterbatasan dalam memberikan
bimbingan karakter pada mahasiswa saat pembelajaran di universitas,
kurang proaktifnya orang tua/wali mahasiswa tentang riwayat kehidupan
mahasiswa sehingga dosen sulit untuk membantu pemecahan kesulitannya.
Selain itu ketidak terbukaan mahasiswa yang bermasalah dalam pemberian
informasi mengenai permasalahan yang dialaminya kepada dosen

yang

menanganinya.
2. Kendala Eksternal

Faktor lain yang menjadi kendala dalam menanggulangi kenakalan
mahasiswa adalah faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan sekitar FKIP
UTP Surakarta, seperti dekat dengan pusat keramaian, lingkungan tempat
hiburan, dan lokasi universitas dekat dengan jalan raya. Di samping itu
temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi rendah di
kalangan orang tua/wali siswa, cenderung memberi beban atau menekan
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proses perkembangan individu siswa. Mahasiswa bersangkutan dihadapkan
dengan dua kondisi, yaitu membantu pekerjaan orang tua mencari nafkah,
dan menuntut ilmu di universitas . Kondisi ini tentu tidak mendukung upaya
dosen atau universitas dalam menanggulangi kenakalan mahasiswa.
Adanya berbagai kendala tersebut, tentu dapat menghambat upaya
menanggulangi kenakalan mahasiswa di universitas, juga kemungkinan
munculnya dampak negatif khususnya bagi mahasiswa yang bermasalah.
Dampak negatif yang dimaksud itu, antara lain: (1) mahasiswa yang
bermasalah akan tumbuh dan berkembang tanpa terkendali, tidak terarah
sesuai dengan norma-norma pendidikan, susila dan agama, (2) menjadi
beban yang tidak ringan bagi universitas , keluarga dan masyarakat, dan (3)
pencitraan universitas

di mata masyarakat akan menjadi menurun atau

kurang baik Dengan memperhatikan berbagai kendala dan kemungkinan
dampak negatif kegagalan dalam menanggulangi kenakalan mahasiswa
tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi universitas
maupun para dosen untuk melakukan tindak lanjut perbaikan ke arah
yang lebih baik, dan mengkondisikan universitas sebagaimana yang
diharapkan. Sehinga dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir
kendala yang dihadapi dan dampak negatif yang kemungkinan tidak
dikehendaki, jika memang kendala-kendala itu tidak dapat dihindarkan.
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian
sebelumnya, Model-model pendidikan karakter telah dilakukan oleh
beberapa peneliti. Hasil analisis meta menunjukkan bahwa model
pendidikan karakter disesuaikan dengan jenjang usia yaitu pada usia dewasa
bertujuan untuk pemantapan. Sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi
maka model pendidikan karakter pada dewasa maka hasil penelitian ini
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk Kenakalan Mahasiswa di FKIP UTP Surakarta
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Bentuk kenakalan mahasiswa di FKIP UTP Surakarta yaitu
pelanggaran terhadap peraturan tata tertib universitas, pelanggaran
terhadap kegiatan belajar mengajar, dan pelanggaran terhadap etika
pergaulan mahasiswa .
2. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Mahasiswa di FKIP

UTP Surakarta
Pada dasarnya kenakalan mahasiswa di FKIP UTP Surakarta
disebabkan atau ditimbulkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal
pada diri mahasiswa itu sendiri, dan faktor eksternal dalam hal ini faktor
lingkungan keluarga serta lingkungan sosial.
3. Upaya dalam Menanggulangi Kenakalan Mahasiswa di

FKIP UTP Surakarta
Upaya dalam menanggulangi kenakalan mahasiswa di FKIP
Surakarta adalah dalam program tahunan universitas berbasis karakter
yang meliputi: (a) aspek pembinaan dan (b) aspek pencegahan
kenakalan. Penekanan program kegiatan ini adalah pada pengenalan dan
pengamalan/penerapan nilai-nilai karakter yang diharapkan melalui
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler Secara teknis pelaksanaan
program universitas berbasn is karakter ini dikoordinir doleh dosen
universitas yang bersangkutan.

4. Kendala Universitas

dalam Menanggulangi Kenakalan

Mahasiswa di FKIP UTP Surakarta.
Kendala universitas dalam menanggulangi kenakalan mahasiswa
di FKIP UTP Surakarta dapat dikelompokkan dalam dua faktor kendala,
yaitu: (1) kendala internal universitas , dan (2) kendala eksternal.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh aplikasi
model pembelajaran cooperative learning tipe make a match dan model pembelajaran
cooperative learning tipe think pair share terhadap prestasi belajar IPA pada materi
gaya, 2) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara siswa yang mempunyai minat
belajar tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar IPA pada materi gaya, 3)
Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan
minat belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA pada materi gaya.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2x3.
Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas V dalam tiga SD Negeri di kecamatan
Colomadu. Teknik pengambilan sampel dengan dengan multi stagecluster random
sampling. Penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu model pembelajaran, minat
belajar siswa dan satu variabel terikat yaitu prestasi belajar IPA. Teknik pengumpulan
data menggunakan metode dokumentasi, angket dan tes. Teknik analisis data
menggunakan uji keseimbangan, uji prasyarat analisis, uji hipotesis dan uji komparasi
ganda.
Hasil analisis penelitian disimpulkan hipotesis pertama dibuktikan dari hasil Fhit
15,4883 > Ftabel 4,07 maka H0A ditolak, Hal ini berarti ada perbedaan pengaruh prestasi
belajar IPA siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe
Make A Match dan model pembelajaran cooperative learning tipe think pair share pada
materi gaya. Hipotesis kedua dibuktikan dengan hasil Fhit 17,7281 > Ftabel 3,210 maka
H0A ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan pengaruh prestasi belajar IPA siswa yang
mempunyai minat belajar tinggi, minat belajar sedang, dan minat belajar rendah pada
materi pokok gaya. Hipotesis ketiga dibuktikan dari hasil Fhit 2,3669 < Ftabel 3,210
maka H0A tidak ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat interaksi antara model
pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA siswa pada materi
gaya.
Kata Kunci: Model Cooperative Learning Tipe Make a Match, Model Think Pair
Share, Minat Siswa

A. PENDAHULUAN
Peningkatan mutu pendidikan formal di sekolah, tidak terlepas dari keberhasilan
proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar tersebut dipengaruhi oleh beberapa
komponen utama yang saling berkaitan, di antaranya

guru, siswa, dan model

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi. Komponenkomponen tersebut memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses
belajar mengajar, sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selain itu
204

prestasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, misalnya minat
belajar, tingkat intelegensi siswa, fasilitas belajar yang tersedia atau sarana dan
prasarana, kurikulum, media pembelajaran, dan sebagainya.
Hal ini seharusnya menjadikan evaluasi bagi guru, apakah model pembelajaran
yang diterapkan sudah sesuai dengan materi atau belum.Karena pada kenyataannya
masih banyak guru IPA yang menggunakan model pembelajaran langsung dalam
penyampaian materi pelajaran.Model pembelajaran langsung kegiatan pembelajaran
didominasi oleh guru. Guru menyampaikan materi tanpa mengikutsertakan siswa dalam
mengkaji suatu materi untuk dipecahkan bersama-sama. Maka dari itu dalam
mengajarkan IPA seorang guru harus mampu menerapkan model pembelajaran yang
tepat untuk setiap materi yang akan diajarkan karena model pembelajaran merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Guru
seharusnya dapat menguasai bermacam-macam model pembelajaran sehingga dapat
memilih model yang tepat untuk suatu materi yang akan disampaikannya.
Perhatian orang tua pada siswa di kecamatan Colomadu masih kurang.
Kebanyakan dari mereka ketika siswa di rumah tidak membimbing anak untuk belajar
akan tetapi mereka membiarkan anak, sehingga anak hanya memperoleh ilmu dari
sekolah saja sedangkan di rumah tidak ada dorongan dari orang tua untuk mengingat
pembelajaran yang ada di sekolah. Lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap
prestasi belajar dan sikap anak. Hasil observasi di kecamatan Colomadu bahwa ada
beberapa sekolah dasar yang memang lingkungan belajarnya masih buruk. Semua itu
terlihat dari cara bicara anak yang tidak terkontrol, karena memang pergaulan yang
salah akan berdampak buruk pada pendidikan. Oleh sebab itu peran orang tua dan
lingkungan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak.
Sehubungan dengan masalah kesulitan siswa di atas maka perlu diterapkan suatu
model pembelajaran yang dapat membangkitkan dan melibatkan keaktifan siswa dalam
pemecahkan masalah khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu model
pembelajaran yang di dalamnya terdapat pemecahan masalah dalam pembelajaran
adalah model Cooperatif learning tipe make a match. Lorna Curran (dalam Anita Lie,
2002: 55) menyebutkan bahwa Pembelajaran kooperatif tipe make a match adalah siswa
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mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang
menyenangkan.Model ini didasarkan pada pemecahan terhadap masalah-masalah yang
ada pada konsep gaya. Penerapkan model Cooperatif learning tipe make a match untuk
menyampaikan materi pokok gaya pada siswa kelas V dimungkinkan dapat
memudahkan siswa untuk mempelajari dan memahami materi tersebut.
B.METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eksperimen. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok perlakuan yaitu
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok tersebut diuji terlebih
dahulu keadaan awalnya, sebelum diberi perlakuan yang berbeda. Pada kelompok
eksperimen dalam pelaksanaan pembelajaran IPA tentang gaya menggunakan model
cooperatif learning tipe make a match. Menurut Elin Rosalin (2008: 124) menyebutkan
bahwa model pembelajaran make a match adalah model pembelajaran dimana guru
menyiapkan kartu yang berisi persoalan-permasalahan dan kartu yang berisi
jawabannya, setiap siswa mencari dan mendapatkan sebuah kartu soal dan berusaha
menjawabnya, setiap siswa mencari kartu jawaban yang cocok dengan persoalannya
siswa yang benar mendapat nilai-reward, kartu dikumpul lagi dan dikocok, untuk babak
berikutnya

pembelajaran

seperti

babak

pertama,

penyimpulan

dan

evaluasi,

refleksi.Sedangkan pada kelompok kontrol menggunakan model cooperative learning
tipe think pair share. Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair Share
menurut pendapat (Azlina, 2010: 21; Arends, 2008: 15) adalah teknik pembelajaran
kooperative yang mana siswa berdiskusi secara berputar. Pada akhir perlakuan kedua
kelompok diukur prestasi belajar melalui tes. Hasil pengukuran digunakan sebagai data
penelitian dan kemudian diolah serta dianalisis hasilnya untuk menemukan jawaban atas
masalah yang diajukan.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran dan minat
belajar siswa, Sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar IPA siswa. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi,
angket, dan tes. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang meliputi
instrumen pengumpul data yang berupa tes prestasi belajar materi gaya dan angket
untuk mengetahui kemampuan afektif. Sebelum digunakan, diadakan uji coba soal
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untuk menguji soal-soal tersebut memenuhi persyaratan dalam hal validitas, reliabilitas,
taraf kesukaran, dan daya pembeda yang baik. Teknik analisis data yang digunakan
yaitu uji keseimbangan dan uji prasyarat analisi.Uji keseimbangan digunakan untuk
mengetahui apakah sampel penelitian ini memiliki kemampuan awal yang sama. Untuk
menguji keseimbangan kedua sampel dipakai uji t. Data yang digunakan untuk uji
keseimbangan diambil dari dokumentasi nilai Ujian Akhir Semester (UAS) kelas V
untuk mata pelajaran IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum dilakukan uji
keseimbangan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap
kemampuan awal masing-masing sampel. Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian
ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk
mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji
normalitas ini digunakan metode Lilliefors, Sedangkan Uji homogenitas digunakan
untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak.
Untuk menguji homogenitas ini digunakan metode Bartlett dengan statistik uji Chi
kuadrat.
Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak
sama. Selanjutnya uji komparasi ganda adalah tindak lanjut dari analisis variansi apabila
hasil analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesisi nol ditolak. Untuk uji
lanjutan setelah analisis variansi digunakan metode Scheffe karena metode tersebut
akan menghasilkan beda rerata dengan tingkat signifikansi yang kecil. (Budiyono,
2004:151).
C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA
Model

Sumber Statistik

Minat Belajar Siawa

Total

Pembelajaran

N

Cooperative

Standar deviasi

Tinggi

Sedang

Rendah

5

18

3

26

2,86356

1,43713

1,52752

5,82822
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Learning Tipe

Varian

8

2,06535

2,3333

12,39865

Rata-rata

81,8

78,7778

77,3333

79,1923

Skor Max

85

81

79

245

Skor Min

78

75

76

229

260,6635

256,280

236,1941

753,1376

3

19

2

24

0,577350

2,41098

2,82842

5,8167

Varian

0,3333

5,81286

8

14,14616

Rata-rata

79,6607

76,4210

72

76,4583

Skor Max

80

80

74

234

Skor Min

79

70

70
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242,5713

253,644

228,8284

725,0437

Make A Match

Total

Cooperative tipe

N

Think Pair Share
Standar deviasi

Total

Uji Normalitas
Untuk melakukan uji normalitas masing-masing sampel digunakan pendekatan
Lilliefors. Dengan menggunakan pendekatan Lilliefors diperoleh harga statistik uji
untuk taraf signifikan 0,05 pada masing-masing sampel sebagai berikut:
Tabel 2. Harga Statistik Uji dan Harga Kritik Uji Normalitas
Lmaks

Ltab

Keputusan Uji

1. Kelompok Eksperimen

0,1888

0,1933

H0 tidak ditolak

2. Kelompok Kontrol

0,1052

0,1767

H0 tidak ditolak

3. Minat Belajar Tinggi

0,2835

0,3132

H0 tidak ditolak

4. Minat Belajar Sedang

0,1573

0,15013 H0 tidak ditolak

5. Minat Belajar Rendah

0,2224

0,3962

Sumber

H0 tidak ditolak
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Dari tabel tampak bahwa harga L = Maksimal {| F (zi) - S (zi) |} pada kelompok
eksperimen, kelompok kontrol, minat belajar tinggi, minat belajar sedang, minat belajar
rendah tidak melebihi harga Ltab, sehingga H0 tidak ditolak. Hal ini berarti masingmasing sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Uji Homogenitas
Untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi yang
homogen atau tidak, maka dilakukan uji homogenitas. Dalam penelitian ini digunakan
metode Bartlett untuk uji homogenitas yang hasilnya disajikan pada Tabel 3 sebagai
berikut:
Tabel 3. Harga Statistik Uji dan Harga Kritik Homogenitas
2
χ obs

2
χ tabel

Model Pembelajaran

1,4562

3,841

H0 tidak ditolak

Minat Belajar Siswa

1,244286

5,911

H0 tidak ditolak

Sumber

Keputusan Uji

2
Nilai statistik uji dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah χ obs
2
= 1,4562 sedangkan χ tabel
untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah χ 02,05;1 = 3,841. Karena

2
= 1,4562 < χ 02, 05;1 = 3,841 maka H0 tidak ditolak. Hal ini berarti kedua kelompok
χ obs

tersebut homogen.
Nilai statistik uji dari kelompok siswa dengan minat belajar tinggi, sedang, dan
2
2
= 1,2442 sedangkan χ tabel
untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah
rendah adalah χ obs
2
= 1,2442 < χ 02, 05; 2 = 5,991 maka H0 tidak ditolak. Hal ini
χ 02, 05; 2 = 5,991. Karena χ obs

berarti kedua kelompok tersebut homogen.
Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Tabel 4. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Sumber

A

JK

Dk

RK

Fhit

Ftabel

Kep. Uji
H0A ditolak

65,4296

1

65,4296

15,4883

4,07
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B

AB

149,7827

2

74,8914

17,7281

3,210 H0B ditolak
H0AB tidak
3,210 ditolak

19,9979

2

9,9989

2,3669

Galat

185,8760

44

4,2245

-

-

-

Total

421,0862

49

-

-

-

-

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa,
1. Pada efek utama baris (A), H0A ditolak.
Fhit 15,4883 > Ftabel 4,07 maka H0A ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan pengaruh
prestasi belajar IPA siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative
Learning Tipe Make A Match dan model pembelajaran cooperative learning tipe
think pair share pada materi gaya.
2. Pada efek utama kolom (B), H0B ditolak.
Fhit 17,7281 > Ftabel 3,210 maka H0A ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan pengaruh
prestasi belajar IPA siswa yang mempunyai minat belajar tinggi, minat belajar
sedang, dan minat belajar rendah pada materi pokok gaya. Berdasarkan hasil yang
diperoleh maka membuktikan bahwa minat belajar siswa sangat berpengaruh
terhadap prestasi belajar siswa
3. Pada efek utama interaksi (AB), H0AB tidak ditolak.
Fhit 2,3669 < Ftabel 3,210 maka H0A tidak ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat interaksi
antara model pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA siswa
pada materi gaya. Dengan kata lain, siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model
Cooperative Learning Tipe Make A Match maupun model cooperative tipe think pair
share mempunyai prestasi yang tidak berbeda untuk setiap kategori minat belajar siswa.
Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara model pembelajaran dengan minat belajar siswa terhadap prestasi
belajar IPA. Siswa yang mendapat perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran
Cooperative Learning Tipe Make A Match menunjukkan bahwa siswa yang memiliki
minat belajar tinggi memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang
memiliki minat belajar sedang dan minat belajar rendah, demikian pula siswa yang
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mendapat perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning
Tipe Think Pair Share juga menunjukkan bahwa siswa yang memiliki minat belajar
tinggi memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang memiliki minat
belajar sedang dan minat belajar rendah.
Siswa yang memiliki minat belajar tinggi selalu mendapatkan prestasi belajar
yang lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki minat belajar sedang dan minat
belajar rendah pada setiap model pembelajaran yang diterapkan yaitu model
pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make A Match dan model pembelajaran
Cooperative Learning Tipe Think Pair Share. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi
memiliki semangat belajar yang kuat, memiliki rasa ingin tahu yang besar serta
kemandirian belajar yang mampu membuat dirinya mencapai hasil belajar yang
memuaskan. Kedua model pembelajaran tersebut sama-sama memberikan pengaruh
yang baik jika ditinjau dari minat belajar siswa. Sehingga model Cooperative Learning
Tipe Make A Match maupun model Cooperative Learning tipe Think Pair Share bisa
digunakan dalam pembelajaran IPA.
Kesimpulan
Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu
pada perumusan masalah , dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Ada perbedaan pengaruh antara model Cooperative Learning Tipe Make A Match
dan model Cooperative Learning tipe Think Pair Share terhadap prestasi belajar IPA
pada materi pokok gaya.
2. Ada perbedaan pengaruh antara siswa yang mempunyai minat belajar tinggi, sedang
dan rendah terhadap prestasi belajar IPA pada materi pokok gaya.
3. Tidak terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan minat belajar siswa
terhadap prestasi belajar IPA pada materi pokok gaya.
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PERKEMBANGAN AKTIVITAS OLAHRAGA SENAM AEROBIK
DALAM MENINGKATKAN KEBUGARAN MASYARAKAT KOTA
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Abstrak
Penelitian yang digunakan penelitin adalah penelitian kualitatif deskriptif.
Penelitian ini menggunakan model survey penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu
sasaran (satu lokasi atau satu subjek) misalnya, meskipun penelitian dilakukan di
beberapa lokasi(beberapa kelompok atau sejumlah pribadi). Yaitu dengan tahapan
observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data. Dalam studi kasus ini, penelitin
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menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.Untuk penentuan
sampel penelitian dilakukan dengan purposive karena sudah diketahui ciri-cirinya.
Hasil analisi penelitian didapatkan hasil bahwa 1. Perkembangn senam aerobik
dikota Surakarta berkembang dengan baik dengan adanya wdah yang menaungi dalm
olahraga sena aerobik yaitu FORMI, serta sudah banyak jenis senam aerobik yang ada
diantaranya zumba, BL, poco-poco dll. 2. Keikut sertaan masyrakat dalam senam aerobik
begitu didukung oleh masyrakat, salah satunya senam aerobik adalah alternatif olahraga
yang bisa dilakukan untuk tetap meningkatkan hidup sehat, karena senam aerobik sangt
mudah ditemui dimana-mana. 3. Perna pemerintah dalam mengembangkan senam
aerobik yaitu dengan memberikan akses yang luas bagi masyrakat melakukan aktifitas
senam aerobik di ruang terbuka publik, serta acara CFD dan kerjasama pemerintah
dengan pihak swasta dalam hal lomba-lomba dan kegiatan pelatihan dalm senam aerobik
untuk selalu menembangkan senam aerobik.
Kata kunci : Senam aerobik, perkembangan, peran pemerintah
Pendahuluan
Guna mendapatkan keseimbangan kesehatan salah satu faktor yang perlu dibenahi
adalah dalam bidang olahraga. Mayoritas penduduk yang merupakan pekerja serta
daerah yang jarang tersentuh oleh olahraga, maka pemberdayaan olahraga merupakan
bagian penting guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan
melalui olahraga sulit dilakukan apabila tanpa adanya peran praktisi olahraga di
dalamnya. Senam Aerobik menurut Marta Dinata (2005:5) adalah “Serangkaian gerak
yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih
sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu”.
Senam aerobik adalah suatu rangkaian dari latihan-latihan aerobik seperti
jogging, running, walking, dan jumping yang disusun sedemikian rupa dengan gerakan
penghubung yang serasi dengan musik yang menyatu dengan gerakan, dengan
memperhatikan gerakan-gerakan lengan, pinggang, tungkai yang bisa dilakukan
sendiri-sendiri atau kelompok. Senammerupakan salah satu kegiatan yang baik untuk
perkembangan keberanian, kepercayaan pada diri sendiri dan keyakinan. Senam
adalah suatu bentuk gerakan-gerakan tubuh yang direncanakan disusun secara teratur
dengan tujuan untuk memperbaiki sikap dan bentuk badan, membina mengembangkan
keterampilan serta kepribadian yang selaras. Senam yang dalam bahasa Indonesia
sebagai salah satu cabang olahraga, merupakan terjemahan langsung dari bahasa inggris
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Gymnastics, atau Belanda Gymnastiek, Gymnastics sendiri dalam bahasa aslinya
merupakan serapan dari bahasa yunani, gymnos yang berarti telanjang.
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah kota Surakarta tentang aktivitas olahraga
senam aerobik?
2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah kota Surakarta tentang aktivitas olahraga
senam aerobik?
3. Apakah kebijakan aktivitas olahraga senam aerobik sudah berjalan sebagai mana
mestinya?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaansenam aerobik kota Surakarta sudah
dilaksanakan?
5. Apakahsenam aerobik yang sudah direncanakan bisa membuat meningkatkan
kebugaran masyarakatkota Surakarta?
Tujuan Penelitian
1. Mengetahui sejauh mana perkembangan aktivitas senam aerobik di kota
Surakarta.
2. Mengetahui bagaimana kegiatanolahraga senam aerobik dilaksanakan di kota
Surakarta.
3. Mengetahui peran pemerintah dalam membudidayakan olahraga senam
aerobik
4. Mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam olahraga senam aerobik
Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang
bermanfaat bagi pengembangan ilmu keolahragaan dalam mengembangkan
olahraga senam aerobik dan dapat menambah wawasan luas tentang olahraga
senam aerobik untuk membuat orang mau melakukan aktifitas olahraga
2. Bagi pemerintah pelaku senam aerobik dan masyrakat untuk bahan
meningkatakan dan mempertahankan tujuan untuk memasyarakatkan olahraga
senam aerobik dan hidup sehat dengan olahraga yaitu dengan senam aerobik
yang sifatnya menyenangkan.
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3. Secara praktis Bagi penulis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi untuk membuat dunia olahraga menjadi lebih baik khususnya dengan
olahraga senam aerobik
Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis
penelitian survey yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif, dengan
pendekatan studi kasus yaitu suatu penelitianyang digunakansecara intensif, terinci dan
mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari
wilayahnya maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat
sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian kasus ini lebih mendalam.
Suharsimin Arikunto,(2002:12). Dalam studi kasus ini, penelit imenggunakan teknik
purposive sampling dan snowball sampling. Untuk penentuan sampel penelitian
dilakukan dengan purposive karena sudah diketahui ciri-cirinya. Menurut Maksum
(2009:44) “purposive sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang cirri
atau karateristiknya sudah diketahui cirri atausifat populasi. Data dikumpulkan dengan
teknik non-tes (survey). Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang
perkembangan olahraga senam aerobik, dengan cara peneliti langsung turun ke
lapangan atau daerah penelitian untuk mengamati dan mewawancarai orang-orang yang
berkepentingan di daerah tersebut, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah memgkaji dokumen, wawancara, observasi.
Hasil dan Pembahasan
Berdasrkan hasil penelitian dengna melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi
maka dijabarkan hasil penelitian sebagai berikut :
1) Perkembangan olahraga senam aerobic
Berdasarkan dari hasil observasi di lapangan serta wawancara dengan beberapa
pihak yang terkait tentang bagimana perkembangan senam aerobik yang ada di
Kota Surakarta. Hingga saat ini olahraga senam aerobik termasuk dalam olahrag
yang dikategorikan dalam olahraga rekreasi, walaupun ada juga senam aerobik
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yang sifatnya dilombakan atu dipertandingkan. Perkembangan senam aerobik di
Koata Surakarta berdasarkan wawancara dan hasil observasi bahwa senam aerobik
merupakan salahs atu jenis olahraga senam dengan bantuan musik untuk melakukan
gerakan sangat disukai oleh masyrakat. Senam aerobik sendiri bisa dilakukan
olehsiapa saja baik awanita atupun pria, akan tetapi kebanyakan dilakukan oleh
wanita. Senam aerobik ini berkembang dikarenakan oleh bebrapa faktor yang
mendukung diantaranya adalah olahrag ini mempunyai tingkatan gerakan, gerakan
gerakan yang selalu berkembang, serta dengan banyaknya sekali instruktur atau
pelatih senam aerobik. Dari sisi yang lain juga banyak kenapa perkembangn
olahrag senam aerobik ini sangt cepat salah diantaranya adalah kesadaran
masyrakat untuk mencari alternatif olahrag yang cepat berkeringat juga sehat,
kemudian ada lagi bahwa sekarang kegiatan senam aerobik ini sangat banyak maka
muncul fenomena bagaiman para pelatih dan instruktur ini memanfaatkan peluang
ini untuk sebagai tempat mereka mencari nafkah. Instruktur senam aerobik yang
ada juga semakin berkembang bisa dilihat dari intensitas mereka dalm memberikan
kegiatan senam aerobik, dimana para intruktur bisa melakukan senam aerobik yang
cukup banyak dalam waktu 1 minggu. Para intruktur ini sekarang sudah tersebar di
berbgai tempat kegiatan senam yang ada di Kota Surakarta semisal sanggar dan
acara-acara tertentu. Sekarang bayak instansi atau organisasi yang dalam
kegiatannya mengadakan agenda senam aerobik biasany ketika instansi ingin
mendekatka dengan para anggotanya biaanya olahrag dengan senam aerobik,
atupun ketika melakukan promosi mereka memanfaatkan

dengan menambahi

kegiatan senam aerobik. Kemudian perkembangan dlam hal jenis senam aerobik
juga bisa diterima di masyarakat Kota Surakarta seperti jenis aerobik zumba, BL,
poco-poco dan sebagainya.
2) Kegiatan Senam Aerobik dan Keilutsertaan masyrakat
Masyrakat di Kota Surakarta sekarang bisa melaksankan kegiatan senam
aerobik bisa dikatakn sangat mudah, karena ada ruang terbuka yang disediakan oleh
pemerintah Kota Surakarta untuk melaksanakan olahraga. Senam aerobik sekarang
bisa dilaksanakn dimanapun baik dilingkunagn kampung atupun dilingkunagn
masyarakat Kota. Kegiatan senam aerobik sekarang mulai banyak dilaksanakan
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dalam masyrakat seperti contoh kegiatan senam aerobik yang dilaksanakn oleh
masyrakat minimal 1 bualan sekali, akan tetapi masih banyak kendala diantaranya
adalah kesibukan dari para masyrakat serta kegiatan ini istilahnya hanya sebagi
hiburan jadi kurang begitu dikembangkan, hanya semisal kalau ada waktu mari kita
adakan agenda senam aerobik tetapi tidak rutin. Fasilitas-fasilitas baik yang
dimiliki oleh pemerintah kota ataupun fasilitas yang dimiliki oleh instansi tertentu
juga membantu dalam kegiatan senam arobik. Fasilitsas seperti penyedian ruang
terbuak publik yang bisa diakses oleh semua masyarakat seperti di komplek stadion
Manahan Sriwedari atau lapangan yang ada di setiap kecamatan. Kemudian
program CAR FRE DAY (CFD) yang diagendakan oleh pemerintah Kota Surakarta
setiap hari minggu juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaksanakan
kegiatan senam aerobik. Banyak organisasi atau instansi yang memanfaatkan acara
CFD untuk melaksanakn kegiatan senam aerobik, disamping masyrakat menikmati
suasana kota yang bebas dari kendaraan kegiatan senam aerobik ini juga bisa
sebagai ajang silahturahmi ataupun temapt berkumpul sesama anggota komunitas
ataupun para pelaku olahrag senam aerobik. Senam aerobik sendiri sekarang
banyak dilaksanakan oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sanggar senam
sebagi salah satu opsi mereka melaksanakn senam aerobik. Sanggar yang ada
dimanfaatkan oleh perkumpulan senam sebagi temtap mereka berolahrag dan juga
sebagai tempat untuk lebih memperbanyak teman, maslah yang timbul adalah
ketiaka kita melaksanakn kegiatan senam disanggar kita memerlukan biaya
ta,bahan untuk mengikutinya, hal yang sepertui ini yang menjadikan masyrakat
kadang berpikir untuk tiadk melakuakn aktifitas senam aerobik secara rutin.
Kegiatan –kegiatan seperti lomba senam aerobik juga banyak dilaksanakan, lomba
ini biasnya dilaksanakan untuk membuat para pelaku aktifiats senam aerobik
menampilkan keahlian mereka, biasanya lomba ini banyk diikuti oleh para
instruktur senam.
3) Peran Pemerintah dalam Membudayakan Senam Aerobik
Senam aerobik yang merupakan kegiatan senam yang banyak dilakukan oleh
masyrakat, tentunya hal ini bisa terlaksana karena kemudahan kemudahn untuk
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melaksanaknnya. Pemerintah salha satunya memiliki kewajiban untuk membantu
memanjukan olahrag baik olahragpendidikan, prestasi dan rekreasi. Ketersediaan
ruang terbuka publik, sarpras olahrag serta bantuan yang lain adalh salh stu
kewajiban pemerintah untuk memajukan olahrag yang nati tujuannya adalah untuk
membudayakn hidup masyarakat supaya lebih sehat. Dalam perkembangan senam
aerobik ini pemerintah Kota Suarakarta juga memberikan bantuan untuk
memajukan senam aerobik. Pemerintah membentuk FORMI salah satu wadah
untuk menampung olahrag-olahrag yang sifatnya rekerasi seperti senam aerobik.
Bantuan yang diberikan memang tidak terlalu banyak, akan tetapi masih banyak
kendala yang dihadapi. Salah stu bantuan pemerintah adalah dengan memeberikan
ruang terbuka publik yang bisa dimanfaatka masyrakat untuk melaksnakan aktifitas
enam aerobik sperti CFD. Bantuan yang lain berupa kerjasama antar instansi atau
lembanga diamna dalam agenda kegiatan bisanya diawali dengan kegiatan senam
aerobik bersama. Penataran para instruktur dan juga lomba-lomba aerobik juga
mungkin salah satu peran pemerintah dalam membudayakan sena aerobik. Kendalakendala yang dihadapi mungkin sangat bervariasi dalam meningkatkan senam
aerobik akan tetapi semoga kedepanya senam aerobik ini bisa terus berkembang,
dan juga menjadi salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk
membudayakan hidup sehat.
Kesimpulan
Berdasrkan hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Perkembangan senam aerobik di Kota Surakarta berkembang dengan baik hal ini
didukung dengan adanya wadah yang menaungi olahraga rekreasi di dalamnya
senam aerobik yaitu FORMI. Olahrag senam aerobik juga berkembang dari
berbagai jenis senam aerobik seperti aerobik zumba, BL, reege dll.
2. Keikutsertaan masyrakat dalam membudidayakan kegiatan senam aerobik di
Kota Surakarta didukung oleh masyarakat. Masyrakat melaksanakan senam
aerobik sebagai salah satu alternatif untuk untuk mewujudkan hidup sehat.
Kegiatan senam aerobik yang bearada masyrakat salah satunya adalah kegiatn
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yang dilaksankan pada sanggar-sanggar senam, acara yang diselenggarakan
oleh organisasi atu instansi tertentu. Senam aerobik yang dilaksanakan diruang
terbuka publik seperti di acara CFD.
3. Peran pemerintah dalam mendukung senam aerobik terlihat dari adanya wadah
yang menaungi para pelaku olahrga rekreasi, dan juga pemerintah melakuka
kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan senam aerobik.
Wujud yang dilaksanakan ialah pemerintah menyediakan ruang terbuka unruk
masyarakat dan juga mengadakan pelatihan serta lomba-lomba yang terkait
dengan kegiatan senam aerobik.
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